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Et frygtløst hjerte Thupten Thupten Jinpa Hent PDF Forlaget skriver: "Et frygtløst hjerte er en usædvanlig
bog, der viser, hvordan mødet mellem kontemplativ indsigt samt praksis og moderne videnskab kan føre til
muligheder, der er til gavn for alle, som interesserer sig for dybere personlig spirituel forandring. Bogen viser,

hvordan en sådan praksis kan have positiv effekt i vores dagligdag. Jeg må rose min engelske oversætter
gennem mange år, Thupten Jinpa, for at have skrevet denne betimelige bog om medfølelse og dens fremme."

Hans Hellighed Dalai Lama  

"Et frygtløst hjerte er fast forankret i de seneste videnskabelige undersøgelser og enormt inviterende og
overbevisende i sin inspiration, sin argumentation, sin hjertelighed og sin vejledning i en bred vifte af

kraftfulde praksisser, og jeg kender ingen anden modigere, klarere og mere engagerende bog om, hvorfor vi
er nødt til at opdyrke medfølelse, og hvordan vi bringer den mere bredt og dybt ind i vores liv og ud i

verden." Jon Kabat-Zinn, grundlægger af mindfulnessbaseret stressreduktion  

Et frygtløst hjerte er baseret på et banebrydende otteugers kursus i medfølelsestræning, som forfatteren og
tidligere munk Thupten Jinpa udviklede på Stanford University Medical School. Programmet i

medfølelsestræning, der præsenteres i denne bog, viser, at en systematisk træning af vores sind og hjerte har
de samme daglige, personlige fordele som mindfulness, men går skridtet videre mod at forandre vores fælles

verden.  
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