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Vores vise indre stemme kommunikerer altid med os via vores intuition - vi skal bare lære at lytte til den.

I Kroppens intelligens viser den dygtige medicinsk intuitive forfatter Sherrie Dillard, hvordan vi kan udvikle
vores intuition for at få indsigt i de bagvedliggende mentale, følelsesmæssige og energetiske årsager til
sygdomme og helbredsproblemer - og hvordan vi kan genoprette kroppens naturlige sundhed og balance.

I bogen gennemgår hun bl.a. fire grundlæggende former for intuition - mental, følelsesmæssig, fysisk og
spirituel og går i dybden med de fem intuitive færdigheder: klarsyn, klarfølelse, klarhørelse, klaropfattelse og

vibrations-sensitivitet.

Bogen indeholder spørgeskemaer til at finde ud af, hvilken intuitiv type man er, og hvordan ens helbred har
det på energiniveau, lette trin-for-trin øvelser, virkningsfulde guidede visualiseringer og meditationer og

cases baseret på forfatterens mangeårige arbejde med at hjælpe andre og lære dem at kunne heale sig selv og
andre.
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