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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de aanschafinformatietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
VriendelÐk en vol mededogen : wÐs en vaardig handelen in het leven van alledag / Sebo Ebbens. - Eerste
druk, [Voorburg] : Asoka, mei 2022. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm.
Een spirituele handleiding over het vermogen om vriendelijk en meedogend te zijn, geïnspireerd op inzichten
uit het boeddhisme. In het eerste deel van het boek worden drie methoden voorgesteld waarmee inzicht kan
worden gekregen in de dynamiek van vriendelijkheid en mededogen en hun onderlinge samenhang. Het
tweede deel biedt negen oefeningen en reflecties die kunnen helpen deze kwaliteiten in het leven van
alledag te integreren. Het geheel wordt ondersteund door een informatieve website.'Vriendelijk en vol
mededogen' is op inzichtelijke en heldere wijze geschreven, met gedetailleerde aandacht voor de spirituele
en filosofische definitie van de twee kernbegrippen. Met enkele foto's en illustraties in zwart-wit. Sebo
Ebbens beoefent het Tibetaans boeddhisme. Hij publiceerde in 2013 'Stralend in de wereld', over de vijf
Tibetaanse wijsheden, naar aanleiding van de colleges die hij gaf aan de boeddhistisch georiënteerde
Naropa University in Boulder (VS). In 2019 verscheen 'Op de golven van geboorte en dood', gebaseerd op
het Tibetaanse dodenboek en geïnspireerd door het overlijden van zijn zoon Alban.
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