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Hjertet er ædelt Ogyen Trinley Dorje Hent PDF “Denne bog handler ikke om buddhistisk teori eller praksis,
men om vores liv som mennesker. Vores gøremål i livet og i verden er vores fælles grundlag, og med den

platform mødes vi som venner,” skriver Karmapa, Ogyen Trinley Dorje.

Og hvis du er inspireret til at følge op på denne udfordring, viser han en vej – baseret på medfølelse – til at
tage del i et globalt samfund, som er baseret på medfølelse.

I bogen videregiver han sin vision om at bringe sociale handlinger ind i hverdagslivet – i en målestok vi
realistisk set kan overkomme – gennem de valg, vi træffer hver dag: hvad der skal købes, hvad der skal

spises, og hvordan vi på ærlig og modig vis kan forholde os til vores venner, familie og kolleger.

Ved at anskue verden gennem en linse af alle følende væseners gensidige afhængighed ser han, at når
mennesker ændrer deres holdninger og handlinger, kan de forandre sociale og miljørelaterede problemer.

Derved anviser han os veje til at ændre vores verden ved at ændre os selv.
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