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Findes der en mere intensiv erfaring end kærligheden? På hvilke andre områder åbner vi os så meget og er så
sårbare, samtidig med at vi oplever en dyb lykkefølelse? Ole Nydahl, der selv har været lykkeligt gift i 35 år,
giver klare og konkrete anvisninger på, hvordan det moderne parforhold kan hente støtte og hjælp til stadig
udvikling og forædling gennem buddhismen. Han gennemgår forskellige former for parforhold ved at
behandle temaer som: Ønsket om lykke, betydningen af karma, forældrerollen, singleliv, livet i storfamilien,
adoption, abort, skilsmisse og partnerens død. Han giver sit eget bud på hemmeligheden bag den store
kærlighed, anviser forskellige meditationsøvelser og gennemgår den buddhistiske begrebsverden.
I buddhistisk tænkning er det ikke. Her er de bedste citater om kvinder. Dygtig og erfaren parterapeut. Tøm
dit sind - og lad universet fylde dig. Tøm dit sind - og lad universet fylde dig. Citater og visdomsord Der
findes kun ét eneste gode: visdom - og kun ét onde: uvidenhed. Den tolkning og symbolik der tillægges de
enkelte. Der er i tidens løb sagt og skrevet en masse kloge og lærerige ord om det at være menne-ske - kortere
eller længere sentenser, som afspejler sund fornuft. Du kan ikke lære et menneske. Tøm dit sind - og lad
universet fylde dig. Citater om kvinder er sjove, fordi de typisk fremhæver de kvindernes listige og feminine
natur. Målet med buddhistisk praksis er at nå en tilstand af stabil og varig sindsligevægt, klarhed, og
vilkårsløs medfølelse. Der er i tidens løb sagt og skrevet en masse kloge og lærerige ord om det at være
menne-ske - kortere eller længere sentenser, som afspejler sund fornuft. Salg af røgelse, englekort, tarotkort.

1,5 – 2 dl af dejen fra til næste gangs rugbrød (surdej) Tilsæt nu: 30 g hørfrø 30 g græskarkerner
Visdomsnettet er din portal til esoterisk visdom, her kan du frit hente hundredvis af artikler om spirituel
udvikling, esoterisk filosofi og skabende meditation. Drømmene vil, hvis du forstår budskaberne i dem, støtte
dig i at vælge mere helhjertet og leve et ægte liv. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over
150.

