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Mała Księga Zen- Mała Księga Zen Teraz możesz zapoznać
się z klasycznymi tekstami mistrzów zen (tzw. koany
zen). Nieważne, jakie do tej pory zdobyłeś
doświadczenie. Dzisiaj możesz je pogłębić dzięki
lekturze starożytnych tekstów.Jeśli poznasz zasady zen,
nie będzie dla ciebie ucieczki przed szczęściem. Nie
będę ukrywał: czasami będzie trzeba się wysilić. Będzie
to jednak wysiłek przyjemny i - co najważniejsze przynoszący wymierne korzyści dla twojego umysłu. Tutaj
możesz pobrać (całkowicie bezpłatnie) egzemplarz książki
pt. Mała Księga Zen w wersji elektronicznej (PL, format
.pdf).
https://pduchowy.files.wordpress.com/2016/11/mala-ksiega
-zen.pdf
lub
mirror:
https://chomikuj.pl/lit-Era/Ebooks+nonFiction/M/Ma*c5*82
a+Ksi*c4*99ga+Zen Mała Księga Zen - informacje
szczegółowe Wybór i transkrypcja: Wojciech P. P.
Zieliński ISBN: 978-83-928829-1-6 Wydanie: I Język
wydania: polski Wydawca: 8segment.pl Poznań 2011 r.
Ilość stron: 147 Format: ebook (.PDF)
Tao Te Ching- Tutaj możesz pobrać (całkowicie
bezpłatnie) egzemplarz Tao Te Ching w wersji
elektronicznej (PL, format .pdf). Wystarczy kliknąć w
poniższy
odnośnik.
https://pduchowy.files.wordpress.com/2015/03/tao-te-chin
g.pdf
lub
mirror:
https://chomikuj.pl/lit-Era/Ebooks+nonFiction/T/Tao+Te+C
hing Życzymy przyjemnej lektury!
Adam Machaj i Albert Mierzejewski – Raport z Państwa
ŚrodkaInformacje z Chin z pierwszej ręki – życie codzienne,

praca, biznes, język, kuchnia, polityka, podróże,
kultura, studia oraz wiele innych ciekawych tematów.
Kanał na Youtube oraz cba.
Polska strona z naukami Adyashantiego- Tenzin Wangyal
Rinpoche is a teacher (lama) of the Bon Tibetan
religious tradition. He is founder and director of the
Ligmincha Institute and several centers. From:
Wikipedia.
Biroco. The Art of Doing Nothing- A website dedicated to
reviews of books on the Yijing or I Ching, the ancient
Chinese oracle known as the Book of Changes, but also
containing a complete 'Introduction to Yijing' for
beginners, an accurate transcription of the 1935
Harvard-Yenching Zhouyi, animations of hexagram
sequences, articles, and scans of Chinese diagrams.
Centrum Informacyjne Falun Dafa- Oficjalne źródło
informacji na temat Falun Dafa oraz kryzysu praw
człowieka w Chinach.
Out of phase- Unfasionable reflections on politis,
religion, history, philosophy and art - by Harper
McAlpine Black

