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Prawdziwe szczęście znajdujemy w prostych,
na pierwszy rzut oka zwyczajnych rzeczach.





Lecz by mieć świadomość małych, cichych rzeczy, 
należy samemu być wewnętrznie wyciszonym.

Trzeba być bardzo czujnym.

Trwać w bezruchu. Patrzeć. Słuchać.

Być obecnym.





Włącz świadomość, nasłuchując subtelnych 
odgłosów natury:













Pozwól swojemu psu 
codziennie wyprowadzić się na spacer.

To dobrze robi ciału 

i dobrze robi duszy.
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ŻYJESZ CZY EGZYSTUJESZ?

JAK CZĘSTO CIESZYSZ SIĘ CHWILĄ?

Ta książka to wyjątkowy projekt dwóch mistrzów w swoim fachu, którzy zjedno-
czyli siły, by pomóc ludziom ujrzeć magię życia i docenić piękno oraz czar otacza-
jącego świata. Duchowy nauczyciel Eckhart Tolle przygotował przemawiające 
do wnętrza każdego człowieka sentencje. Znany rysownik Patrick McDonnell 
opracował z kolei ilustracje, które wywołują wyłącznie przyjemne uczucia.

Publikacja skłania do wejrzenia w głąb siebie i wydobycia tego, co najbardziej po-
zytywne. Zawarto w niej wielką mądrość Wschodu, podaną w niezwykle skrótowej 
formie. Wystarczą trzy minuty lektury żebyś mógł dostosować konkretne przesła-
nie do swojej sytuacji. Piękno i prostota przekazu zawierają ponadczasowe wartości 
dla każdego z nas inne, zależne od naszych potrzeb i życiowych doświadczeń.

ZAWSZE JEST CZAS, BY ZATRZYMAĆ SIĘ I POWĄCHAĆ RÓŻĘ.


