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Dine psykiske evner Sherrie Dillard Hent PDF Gennem tiderne har mennesker på tværs af lande og kulturer
søgt hjælp og indsigt hos seere, shamaner og profeter og andre med psykiske evner. Men ifølge forfatteren
Sherrie Dillard er det ikke kun disse særlige individer, der besider ekstraordinære evner – vi har alle intuitive
og psykiske anlæg, som vi kan lære at få øje på og udvikle, og som kan hjælpe os i alle livets henseender og
kan gøre os i stand til at hjælpe andre. I Dine psykiske evner præsenterer Sherrie Dillard os for fire psykiske
typer – en psykisk type er vores primære måde at være intuitiv på, ikke nødvendigvis den eneste. Disse
kredser ifølge Sherrie Dillard om henholdsvis mental, følelsesmæssig, fysisk og spirituel intuition. Når vi
begynder bevidst at rette vores opmærksomhed mod disse medfødte psykiske evner, kan vi udvikle vores

intuition og opnå dybe indsigter og få hjælp til at træffe bedre beslutninger, både i relation til andre
mennesker, vores arbejdsliv og vores sundhed. Bogen er let læst og fuld af øvelser, der kan udføres af alle.

 

Gennem tiderne har mennesker på tværs af lande og kulturer søgt
hjælp og indsigt hos seere, shamaner og profeter og andre med

psykiske evner. Men ifølge forfatteren Sherrie Dillard er det ikke kun
disse særlige individer, der besider ekstraordinære evner – vi har alle
intuitive og psykiske anlæg, som vi kan lære at få øje på og udvikle,
og som kan hjælpe os i alle livets henseender og kan gøre os i stand
til at hjælpe andre. I Dine psykiske evner præsenterer Sherrie Dillard
os for fire psykiske typer – en psykisk type er vores primære måde at
være intuitiv på, ikke nødvendigvis den eneste. Disse kredser ifølge
Sherrie Dillard om henholdsvis mental, følelsesmæssig, fysisk og

spirituel intuition. Når vi begynder bevidst at rette vores
opmærksomhed mod disse medfødte psykiske evner, kan vi udvikle
vores intuition og opnå dybe indsigter og få hjælp til at træffe bedre
beslutninger, både i relation til andre mennesker, vores arbejdsliv og



vores sundhed. Bogen er let læst og fuld af øvelser, der kan udføres
af alle.
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