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Fra Clairvoyance til Intuition Kenneth Sørensen Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er en af de mest
omfattende indføringer på dansk om psykiske evner. Med udgangspunkt i den åndsvidenskabelige litteratur
gives en grundig beskrivelse af de oversanselige evner: clairvoyance (klarsyn), clairaudiance (klarhørelse),
psykometri (klarfølelse), telepati, intuition, mediumisme, åndelig vejledning samt mange andre fænomener.
Disse evner har bragt os ufattelige åbenbaringer af visdom og skønhed, hvad den esoteriske lære er et godt

eksempel på, men de har også skabt grobund for vildledning.

Der gives en dybtgående behandling af både de positive og vidunderlige muligheder, der kan være forbundet
med udviklingen af psykiske evner, men også de farlige konsekvenser, herunder illusioner, selvovervurdering

og i værste fald besættelse.

Men bogen er langt mere end en behandling af clairvoyance, intuition og psykiske evner, den giver et indblik
i hele den spirituelle udviklingsproces og hvorledes vi skaber kontakt med de højeste kræfter i os selv.
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