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Spirituelle løsninger Wayne W. Dyer Hent PDF Forlaget skriver: Med udgangspunkt i at alt er energi, viser
Dyer, hvordan vi kan løse vores problemer - hvad enten de drejer sig om helbred, kærlighed, økonomi eller

arbejde - i samklang med den allestedsnærværende spirituelle kraft, som vi alle har adgang til.
Alt er energi, og energi viser sig som frekvenser på forskellige niveauer. Når der opstår problemer, sker set i
de lavere energifrekvenser, som altid er massive og langsomme. De hurtigere frekvenser repræsenterer tanker,
bevægelse og lys og de hurtigste ren ånd. Ved at skabe forbindelse mellem de åndelige, høje frekvenser og

problemets lave frekvenser aktiveres problemets løsning og det opløses.
At kontakte de højere frekvenser er en teknik, som kan læres. I bogens første del fortæller Dyer om essensen i

spirituel problemløsning og forklarer de basale principper i at forstå og have kontakt med den åndelige
verden. Disse erfaringer er illustreret gennem anekdoter, breve og citater fra den spirituelle verdenslitteratur

og giver stor indsigt i det åndeliges tidløse visdom.
Bogens anden del er inspireret af Frans af Assisis berømte bøn og viser os, hvordan vi kan anvende spirituel

problemløsning i vores daglige liv i små som i store spørgsmål. Metoderne omfatter affirmationer,
skriveøvelser, guidede meditationer og andre strategier, som udvider det spirituelle univers, lærer os at se

problemer som vejen til udvikling og frigør energi til at så kærlighed, harmoni og fred.
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