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Hon har kallats vår tids nya guru och hyllas av Oprah och
hundratusentals andra följare i både tv, radio och i sociala medier.

Gabrielle Bernstein har gjort internationell succé som spirituell coach
och föredragshållare. I den här boken visar hon hur vi med konkreta
tankesätt kan lära oss släppa blockeringar och ta kontrollen över våra
egna liv. Boken är lättöverskådligt uppdelad i egna berättelser och
lektioner. Tillsammans erbjuder varje berättelse och lektion medel
för att övervinna de hinder som står i vägen för det vi önskar allra
mest. De hjälper oss att finna styrka när vi känner oss nere, riktning
när vi känner oss vilsna och glädje i stunder av smärta. Genom att
lära oss omvandla våra rädslor till tillit kan vi bli bättre på att sluta
jaga livet och istället leva det full ut. Gabrielle Bernstein levde själv
tidigare ett liv fyllt av droger och självdestruktivitet. Vändningen för

henne kom med insikterna från boken

A Course in Miracles, vars tankar delvis inspirerat den här boken.

    Om boken: "Gabrielles bok är den bästa boken jag läst på
evigheter. Hon är så inspirerande och faktiskt, hon har förändrat mitt



liv."

"En välskriven bok om hur du får kontakt med ditt universum."

*** GABRIELLE BERNSTEIN uppvuxen i New York, är författare,
meditations- och yogalärare, föredragshållare och spirituell coach

med hela världen som arbetsfält. Hon har skrivit ett flertal
bästsäljande böcker, hyllas av Oprah Winfrey och New York

Times kallar henne den nya tidens guru . På svenska har hon tidigare
kommit ut med Spirit Junkie: resan mot inre frid.
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