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»Caroline Myss tilbyder en ny model for transformation og helbredelse, som vil ændre vores måde at opfatte
krise og sygdom på. Ophæv tyngdekraften er en bog, man ikke kan komme udenom.«

- Deepak Chopra

I Ophæv tyngdekraften udfordrer Caroline Myss den almindelige strategi ved helbredelse, som går ud fra, at
vi altid kan finde grunde til, at tingene sker, som de gør. Det kan vi ikke, og tiden er inde til at undersøge en
model for helbredelse, der fører os ind i dybere sandheder. Inspireret af mennesker, som har overvundet

sygdomme - fra kræft til fremskreden diabetes - bruger Myss de store mystikeres visdom og viser, hvordan
deres skrifter giver en anden forståelse af det åndelige grundlag for helbredelse.

Baseret på disse undersøgelser indfører Myss en model, der bygger på indsigt i forholdet mellem vores syv
skyggelidenskaber og vores syv indre nådegaver.

Et vigtigt element i denne indfaldsvinkel til helbredelse er inddragelsen af sjælen, som vi oplever, når vi
opgiver vores søgen efter fornuft og arbejder i harmoni med de mystiske love, der styrer vores liv. Denne
viden er nøglen til at forstå, hvad det vil sige at ophæve tyngdekraften og bryde igennem den almindelige
tænknings begrænsninger, så vi ser, hvordan vi kan gøre en ende på personlig lidelse og finde mod til at

opbygge et nyt liv.

Caroline Myss er intuitiv healer og har været aktiv inden for energimedicin og menneskelig bevidsthed i
mere end 20 år. Hun er kendt for bl.a. Sjælens anatomi og Sjælens kontrakter.

 

Forlaget skriver:

»Caroline Myss tilbyder en ny model for transformation og
helbredelse, som vil ændre vores måde at opfatte krise og sygdom
på. Ophæv tyngdekraften er en bog, man ikke kan komme udenom.«

- Deepak Chopra

I Ophæv tyngdekraften udfordrer Caroline Myss den almindelige
strategi ved helbredelse, som går ud fra, at vi altid kan finde grunde
til, at tingene sker, som de gør. Det kan vi ikke, og tiden er inde til at

undersøge en model for helbredelse, der fører os ind i dybere
sandheder. Inspireret af mennesker, som har overvundet sygdomme -
fra kræft til fremskreden diabetes - bruger Myss de store mystikeres
visdom og viser, hvordan deres skrifter giver en anden forståelse af

det åndelige grundlag for helbredelse.

Baseret på disse undersøgelser indfører Myss en model, der bygger
på indsigt i forholdet mellem vores syv skyggelidenskaber og vores

syv indre nådegaver.

Et vigtigt element i denne indfaldsvinkel til helbredelse er



inddragelsen af sjælen, som vi oplever, når vi opgiver vores søgen
efter fornuft og arbejder i harmoni med de mystiske love, der styrer
vores liv. Denne viden er nøglen til at forstå, hvad det vil sige at

ophæve tyngdekraften og bryde igennem den almindelige tænknings
begrænsninger, så vi ser, hvordan vi kan gøre en ende på personlig

lidelse og finde mod til at opbygge et nyt liv.

Caroline Myss er intuitiv healer og har været aktiv inden for
energimedicin og menneskelig bevidsthed i mere end 20 år. Hun er

kendt for bl.a. Sjælens anatomi og Sjælens kontrakter.
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