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Närmare något Simon Krohn Hent PDF Yoga förknippas ofta med vighet, hälsa och stresshantering, men de
flesta har ändå en känsla av att yoga är långt mer och djupare än så. Men vilken är denna djupare nivå? Och

hur kan yogaställningar och meditationsövningar vara av existentiell betydelse?

"Närmare något" är en introduktion till de filosofiska tankar som ligger till grund för yogatraditionen.
Filosofin tar utgångspunkt i människans ständiga ängslan och visar en väg till insikt och frid. Vägen leder

djupt in i dig själv. Det handlar avgjort inte bara om välbefinnande, och du får räkna med att din
självuppfattning skakas i grunden.

Du behöver varken utöva yoga eller tro på reinkarnation för att kunna känna igen dig i tankarna. Den indiska
visdomen framställs på ett sätt som kan kopplas direkt till vårt moderna västerländska liv och samtidigt är

troget den ursprungliga filosofin.
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