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Historie buddyjskich mnichówSudling: Studio astropsychologyRepach: softKeck ponad sto zabawnych opowieści o tym, jak można korzystać z mądrości buddyjskiej. I bez względu na religię! Dzięki nim dowiesz się, dlaczego nigdy nie powinieneś się poddawać, uczyć się mocy medytacji i nauczyć się
świadomie zmieniać swoje nastawienie. Historie, które zmienią twoje życie na lepsze!-30% 31.0844.40 NISKA CENA! Książka została napisana podczas bolesnych doświadczeń autorów – buddyjskich mistrzów technik medytacji. Opisali swoje trudne wydarzenia w książce i opisali je jako szansę.
Uczymy się od nich, jak działać, aby widzieć dobroć i akceptować życie ze wszystkimi jego niedoskonałościami. Ajahn Brahm sugeruje, że zamiast urazy do innych, karania i straszenia innych, powinniśmy używać czegoś znacznie silniejszego – dobroci, czułości i przebaczenia, które budują pokój w
naszym życiu. Mistrz Guojun twierdzi jednak, że jedyną drogą do tej chwili jest to, że ona jest tym, który przynosi oddech prawdziwego wyzwolenia. To naprawdę zajmuje trochę, aby być szczęśliwym! Głęboki zapas medytacji (jhany) jest niezwykle rzadko opisywany i inined, więc ta książka doskonale
uzupełnia wszystkie inne informacje, które można znaleźć w publikacjach medytacji. Jednocześnie oferuje coś, czego nikt wcześniej nie zasugerował. Autor pisze z precyzją i wglądem w różne postawy mentalne i wizualizacje, które czerpią z własnego bogatego doświadczenia. Jest systematyczny i krok
po kroku wrzody mitów medytacji i wyjaśnia, co naprawdę dzieje się podczas medytacji. Dowiesz się również, jak przydatna jest jego wiedza na temat problemów, z których medytujesz i co należy zrobić, aby je rozwiązać. Nadszedł czas na skuteczną medytację! Użyj wiedzy buddyjskiego mnicha Autor
wykorzystuje głęboką mądrość nauk Buddy i przekazuje je zachodniemu czytelnikowi w zrozumiałym i jednocześnie. Dzięki temu może poprawić nie tylko swoją praktykę medytację, ale także poczuć większą satysfakcję z codziennego życia. W swojej nowej książce, opartej na dostępnej formule pytań i
odpowiedzi, Autor omawia, jak: aby osiągnąć mindnost niedźwiedzia, zaprzyjaźnić się ze strasznym umysłem, ale aby pojawić się u naszych głowy kąpieli, staramy się uspokoić nasze umysły, podróżować wygodnie do metafory Buddy Air, aby dostać się na naszej drodze do nirwany, aby znieść ataki
paniki i depresji, aby uwolnić się od rasy myśli, aby uwolnić się od rasy myśli. , praktykując medytację motyli. , chodzenie i miłująca dobroć, odkrywaj radość medytacji, która jest większa niż seks. Udana medytacja – szczęśliwe życie dla małych i dużych. Sprytnie łączą starożytną mądrość z tematami
współczesnego życia. Uczą miłości, dobroci i pewności siebie. Narred z poczuciem inteligentnego humoru czasami zabawne, jak również natychmiastowej refleksji i refleksji. Ciesz się czytaniem i otwórz drzwi swojego serca. Naucz się żyć we współczesnym świecie Oto wspaniała kolekcja inspirujących
legend przed tobą. Opierają się one na uczeniu się Buddy i ukazują drogę do prawdziwego szczęścia. Znajdziecie zarówno prymitywność nadziei, miłości, przebaczenia, wolności od strachu, jak i przezwyciężenia bólu. Połączenie starożytnej mądrości i tych współczesnego życia zostało napisane przez
australijskiego buddyjskiego mnicha, który przez wiele lat praktyki zbierał historie i anegdoty, które zostały wysłuchane w całości i cytowane na stronach tej publikacji. Chociaż każda z tych historii opiera się na tradycyjnej filozofii buddyjskiej, Ajahn Brahm celowo przedstawił je w formie zabawnych historii.
Opowiadanie z poczuciem inteligentnego humoru, zabawny, zabawny, a także natychmiastowe odbicie i refleksji, która pociesza duszę jak ciepły letni deszcz. Czytając dzieciom, nie tylko uczą współczucia dla innych, ale rozwijają życzliwość, miłość i poczucie własnej wartości. Z drugiej strony dorośli
znajdują zrozumienie, spokój, ale także pomagają rozwiązywać codzienne problemy. Ponadczasowa mądrość Większość historii w tej książce pochodzi ze starych buddyjskich zapisów i wiadomości, ale ich treść idealnie pasuje do obecnej rzeczywistości. Znajdziesz tu również współczesne anegdoty,
które wzbogacają głębię starożytnych historii. Niech te legendy o prawdziwym szczęściu przyniosą wam wiele radości, tak jak ci, którzy słyszeli to wcześniej. Niech pomogą ci zmienić twoje życie na lepsze, tak jak już pomogli tak wielu innym. Ciesz się czytaniem i otwórz drzwi swojego serca. Otwórz
drzwi do serca. To ludzka natura, aby machać nogami ze wszystkimi problemami, czy to prostym uderzeniem przydrożnym, czy prawdziwym kryzysem. Raczej nie skupiamy się na problemach, które się pojawiły, ale na angażowaniu się w świat fantasy, na przykład, oglądać filmy, surfować po Internecie,
czytać, rozmawiać lub chodzić. Dlaczego staramy się zdystansować się w takich chwilach? W jakim celu wkraczamy w świat fantasy? A co najważniejsze, dlaczego tak nigdzie nie ma? Autor powie ci, jak porzucić fałszywe oczekiwania i przestać puszczać problemy, a następnie iść drogą do pełnego
zrozumienia życia. Uwalnia cię od przywiązania do przeszłości i przyszłości, abyś mógł doświadczyć naturalnego stanu pokoju i odkryć Obecny. Nauczy cię również niezwykłej sztuki znikania poprzez medytację, aby wyłączyć świadomość i zmysły, więc wzniesz się ponad swoje problemy i możesz je
rozwiązać. Ponadto dowiesz się, jakie korzyści możesz uzyskać z cierpienia i jak zakotwiczyć umysł, który jest największą przeszkodą w medytacji. Aby go oswoić, autor sugeruje jedną z najbardziej przydatnych technik, mindiness ciała. Skup się na chorym miejscu w swoim ciele i daj mu współczucie i
opiekę, a to doprowadzi twoje ciało do pełnej sprawności. Ponadto nauczysz się różnych technik medytacji i świadomego oddychania. Ten przewodnik sprawi, że twoja podróż w szczęściu będzie tak zabawna, jak satysfakcjonująca. Wyjdąj do swoich kłopotów. Czy można uzyskać spokój i szczęście,
które charakteryzuje buddyjskich mnichów, pomimo intensywnego harmonogramu codziennych czynności i listy problemów? Odpowiedź jest pionierem poprzez dostosowanie mądrości buddyjskiej do potrzeb ludzi świata zachodniego i autora międzynarodowych bestsellerów. Tym razem szczegółowo
opisuje praktykę, która w toku wspiera jego podejście do życia, a mianowicie udzielanie pożyczek. Praktyczne ćwiczenia wzbogacają się kolorowymi, zabawnymi historiami i anegdotami. Dzięki jego porady no-time, uwolnisz się od śpiączki, aby przejąć kontrolę nad wszystkimi aspektami życia i
odpowiednio ustalić swoje priorytety. Dowiesz się również, jak radzić sobie nie tylko z żywymi istotami, ale także przedmiotami z wielką dobrocią i dlaczego może to być dla Ciebie bardzo opłacalne. Dzięki medytacji przyniesiesz pokój i harmonię w swoim życiu. Zaczniesz w pełni doświadczać każdej
chwili, której doświadczasz i przestać żyć przeszłością, a także tym, co dopiero nadejdzie. Wśród proponowanych technik autor reprezentuje medytację metta i szerzy miłość tym, których kochasz, a nie tylko. Opisuje sposoby myślenia o własnym oddechu i korzyściach, które z niego płynące. Wyjaśnia
również definicję pięknego oddychania i narzuca, jak każdy może to osiągnąć. Dzięki tej książce będziesz również w stanie wyeliminować blokady, mylić lub złość i zastąpić je mocą dobroci, która wróci do Ciebie, gdy jej najbardziej potrzebujesz. Buddyjska recepta na lepsze życie. Współczesny świat nas
nie rozpieszcza. Żyjemy w coraz większym stresie i mamy bardzo mało czasu dla siebie. Musimy stale zachowywać się z naruszeniem naszej natury, a każda porażka prowadzi nas w depresję. Gdzie znaleźć panaceum na codzienne choroby i znaleźć promień słońca nawet w najbardziej ułomny dzień?
Odpowiedzią jest mnich buddyjski ze śpiączki 15. Ajahn Brahm jest Anglikiem Spędził lata w buddyjskim klasztorze w Tajlandii. Jego początki pozwalają mu przedstawić mądrość Wschodu w sposób pochłonięty przez ludzi zachodu. Dotyczy to również tej książki, która składa się z ponad stu zabawnych
historii, które pokazują, jak można wykorzystać buddyjską mądrość. I bez względu na religię! W tej publikacji dowiesz się, dlaczego nigdy nie powinieneś się poddawać i nauczyć się niezawodnego sposobu dyscyplinowania dziecka lub innego członka rodziny bez konfliktów. Dowiesz się przypadków, w
których rzucanie błotem, zniewagą lub odchodami jest przyczyną satysfakcji i satysfakcji, a nauczysz się świadomie zmieniać swoje nastawienie. Zobaczysz zarówno moc przyjaźni, jak i koszt egoizm. Dowiesz się, jak wydostać się z opresji i odzyskać pamięć, nawet po tragicznych wydarzeniach.
Otrzymasz nieocenioną licencję na szczęście i pozwolenie na gorszy humor. Autor powie ci, co zrobić, gdy trumna cię nawiedza i... Jakie są korzyści z śmierci w katastrofie lotniczej? Nauczysz się również cech małpiego umysłu i wprowadzisz moc medytacji do swojego życia. I wiele, wiele więcej!
Historie, które zmienią twoje życie na lepsze! Bestsellery Bestsellery
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