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Ind i væren Adyashanti Hent PDF Ind i væren er en klar og udogmatisk spirituel vejledning. Forfatteren,
Adyashanti, opfordrer og inspirerer os til at slippe vores kamp med livet og åbne os for den spirituelle vejs
største potentiale: at bringe vores illusioner om os selv og verden til ophør og finde ind til vores essentielle
væren. Budskabet er dybt, men bliver formidlet med en lethed, der leder læseren til en direkte erfaring af sin

egen iboende essentielle natur. Adyashanti dykker ned i universelle emner, der er relevante for både
begyndere og erfarne på den spirituelle vej.

Bogen beskriver, hvordan der er mange muligheder for at åbne os for vores iboende sande natur eller livets
kraft. Det kan være et smukt øjeblik i naturen; at være sammen med et menneske, vi elsker eller blot side
stille og meditere - andre gange kan det være svære situationer og problemer, der får os til at standse op og
være fuldt til stede i nuet. For det meste gør vi alt, hvad vi kan, for at undgå problemer og svære ting i livet,
men Adyashanti beskriver, hvordan netop disse situationer og øjeblikke ofte indeholder det største potentiale

for vækst og bevidsthedsudvikling og har en evne til at åbne vores hjerter og sind allermest.
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