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Fuglen i hånden Didde Flor Rotne Hent PDF Vil du styrke din indre ro og handlekraft til glæde for dig selv
og andre? I de sidste 15 år har Nikolaj og Didde Flor Rotne undervist i mindfulness og været “brobyggere”
mellem kloster- og visdomstraditioner og et engageret samfundsliv i vesten med karriere, parforhold og
familieliv. I Fuglen i hånden viser forfatterparret, hvordan man kan gå fra fortravlethed, utilfredshed og

halvhjertethed, til at opbygge et liv med større glæde, fokus og fortrolighed med stilheden. Ved at trække på
deres egne historier fortæller de, hvordan man kan undgå at miste forbindelsen til sig selv og gøre en forskel i
verden, uden at brænde ud. Dette er en inspirerende og poetisk vejviser til, hvordan og hvorfor mindfulness
som livsindstilling skaber praktisk visdom og glædesfyldt handlekraft, der kan anvendes direkte i en moderne
hverdag. Nikolaj og Didde Flor Rotne er grundlæggere af Stilhedsrevolutionen og har flere bogudgivelser bag

sig, senest Everybody Present, der er blevet anerkendt af førende eksperter i USA.

 

Vil du styrke din indre ro og handlekraft til glæde for dig selv og
andre? I de sidste 15 år har Nikolaj og Didde Flor Rotne undervist i

mindfulness og været “brobyggere” mellem kloster- og
visdomstraditioner og et engageret samfundsliv i vesten med
karriere, parforhold og familieliv. I Fuglen i hånden viser

forfatterparret, hvordan man kan gå fra fortravlethed, utilfredshed og
halvhjertethed, til at opbygge et liv med større glæde, fokus og
fortrolighed med stilheden. Ved at trække på deres egne historier

fortæller de, hvordan man kan undgå at miste forbindelsen til sig selv
og gøre en forskel i verden, uden at brænde ud. Dette er en

inspirerende og poetisk vejviser til, hvordan og hvorfor mindfulness



som livsindstilling skaber praktisk visdom og glædesfyldt
handlekraft, der kan anvendes direkte i en moderne hverdag. Nikolaj
og Didde Flor Rotne er grundlæggere af Stilhedsrevolutionen og har
flere bogudgivelser bag sig, senest Everybody Present, der er blevet

anerkendt af førende eksperter i USA.
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