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BESKRIVNING

"Undran inåt" är en bok med många bottnar. Det är en angelägen bok som i ord och bild berör frågor av
existentiell art. Boken kan ses som en vägvisare som visar på olika vägar men inte vad de innehåller.
Upplev gärna dig själv som en själslig nomad och finn vägar till dina egna sanningar då du vandrar och
undrar. Läs, undra och finn när du är dig själv närmast. Gå inte förbi dig själv i din undran. Verkligheten är
som en tanke och blir mycket en tolkningsfråga. Du ser och upplever den utifrån din egen erfarenhet. För
att kunna se skönheten i det vanliga behöver du kanske stanna upp ett ögonblick och ge dig tid och bara
betrakta. Kenneth Olofsson är beteendevetare med mångårig erfarenhet av arbete inom forskning och
utbildning med inriktning på sociologi, pedagogik och psykologi. Han har mer än 30 års erfarenhet av
guidning och handledning i personlig utveckling och medvetandeträning. Han har författat böckerna "Med
fötterna på jorden och huvudet bland stjärnorna" (2003) samt "Autentisk Golf" (2004). Han har även gjort
en CD med djupavslappning och meditation, "Den inre resan" (2009).
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Längre inåt landet: februari 2012 - langreinatlandet.blogspot.com

undran i stället för ett bekym-mer. Förändra meningen till en uppriktig undran, till exempel "Jag undrar
hur jag ... vända dig inåt och fråga dig om detta

Blandningar Bordercollie/lapphund..liten undran - Vovve

Med fint kontrapunktiskt hantverk skapas en dramatisk förstasats som ibland vänder sig inåt i undran, en
andrasats med vackra färgstråk, ...

104 (Svenska Turistföreningens årsskrift / 1903)

Grundutbildning En undran ang ytter och inner. Posta ny tråd Trådstartare Koppen; Startdatum 17 Apr
2007
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Undran inåt
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