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Vejen til kraft Barbara Berger Hent PDF Denne klassiker handler om hvordan vi kan ændre vores liv ved at
ændre vores tanker.

I Vejen til kraft kan man lære hvordan vores fokus og vores tankegang bestemmer vores oplevelse af livet.
Eller som der står i begyndelsen af bogen: ”Vi er hvad vi tænker. Vi bliver hvad vi tror på. Vores liv er hvad

vi visualiserer. Vores liv er hvad vi siger det er. Vi kan ændre vores liv ved at ændre vores tanker.”

Men hvordan gør man i praksis? Hvordan bruger man denne forståelse i sit daglige liv? Det er det denne bog
handler om. I bogen deler Barbara Berger effektive værktøjer der kan hjælpe læseren med at bruge denne
forståelse til at ændre sit liv. Og hun guider skridt for skridt læseren igennem hvordan man kan arbejde med

disse værktøjer i sin hverdag.

Så hvis dit liv ikke fungerer, eller hvis du bare ønsker at det skal fungere endnu bedre, er denne bog måske
noget for dig. Siden sin udgivelse i 1995 er Vejen til kraft blevet en bestseller og udkommet på mere end 30
sprog – og talrige mennesker over hele verden har berettet hvordan bogen har hjulpet dem med at få et bedre

liv.

Denne redigerede 10 års jubilæumsudgave fra 2005 indeholder blandt andet 4 nye kapitler, nye afsnit, et nyt
forord, samt en opdateret og udvidet bogliste.

Sagt om Vejen til kraft:

”Barbara Bergers bog ’Vejen til kraft’ er min åndelige almanak. Jeg mærker, hvad dag det er, slår op, får et
godt råd, en anden vinkel på problemerne. Nogle mennesker er født med en ekstra antenne. Barbara Berger er

sådant et menneske,”
- Jane Aamund

”Barbara Bergers bog vil gribe dig, give dig kraft, give dig indsigt og udvide dine horisonter. Sikken en
vidunderlig gave!”

- Neale Donald Walsch, forfatter til Guddommelige Samtaler
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