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hvordan vi kigger på tingene. Den gør det uden løftede pegefingre i en fascinerende samtale med læseren om
hvordan vi oplever virkeligheden. Vi har vænnet os til at søge vores behov dækket i verden uden for os selv
og problemer i den forbindelse er årsag til hårdt slid, men også ubehagelige tilstande som frustrationer og
stress. Men den verden, vi ser derude, spejler blot vores tanker om den. Vi ser den ikke, som den er. Vi ser

vores egne tanker om den. Så en hvilken som helst frustration er ikke feedback om en situation, men feedback
om en ubehagelig tanke.Og hvad skal man så gøre? Ingenting. Det er selve vores forsøg på at gøre noget, der
fjerner os fra det, vi søger. Vi er allerede, som vi skal være. Uden stressede tanker er der en naturlig væren –
en dyb følelse af at være til stede – en glæde, som er uafhængig af ydre forhold. Alle mennesker har haft

glimt af denne tilstand og der kommer flere af dem, mens man læser.

 

Livet opleves indefra og ud ændrer, hvordan vi kigger på tingene.
Den gør det uden løftede pegefingre i en fascinerende samtale med
læseren om hvordan vi oplever virkeligheden. Vi har vænnet os til at
søge vores behov dækket i verden uden for os selv og problemer i

den forbindelse er årsag til hårdt slid, men også ubehagelige tilstande
som frustrationer og stress. Men den verden, vi ser derude, spejler
blot vores tanker om den. Vi ser den ikke, som den er. Vi ser vores
egne tanker om den. Så en hvilken som helst frustration er ikke

feedback om en situation, men feedback om en ubehagelig tanke.Og
hvad skal man så gøre? Ingenting. Det er selve vores forsøg på at

gøre noget, der fjerner os fra det, vi søger. Vi er allerede, som vi skal
være. Uden stressede tanker er der en naturlig væren – en dyb følelse
af at være til stede – en glæde, som er uafhængig af ydre forhold.

Alle mennesker har haft glimt af denne tilstand og der kommer flere
af dem, mens man læser.
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