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[Calea samanului este] un ghid practic aprofundat privitor la arta vindecarii samanice si la tehnicile de ordin sacru. Michael Harner nu este doar
un antropolog care a studiat samanismul - el este un autentic saman alb.

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 35,00 lei
Pret cu reducere: 33,33 lei
Pretul de vanzare: 35,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
„[Calea samanului este] un ghid practic aprofundat privitor la arta vindecarii samanice si la tehnicile de ordin sacru. Michael Harner nu este
doar un antropolog care a studiat samanismul, el este un autentic saman alb.”
Dr. Stanislav Grof
*
„[Calea samanului este] minunata, fascinanta… Harner stie cu adevarat despre ce vorbeste”.
Carlos Castaneda
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*
„Michael Harner este unanim recunoscut ca cea mai inalta autoritate in samanism; el a avut o enorma influenta atat in lumea academica cat
si la nivelul publicului larg… Ceea ce Yogananda a facut pentru hinduism iar D. T. Suzuki pentru Zen, Michael Harner a facut pentru samanism,
aducand traditia si bogatiile acestuia in atentia lumii occidentale”.
Roger Walsh & Charles S. Grob
*
„Samanismul este o mare aventura mentala si emotionala, in care sunt implicati atat pacientul, cat si vindecatorul. Prin incercarile eroice
la care este supus in calatoria lui, samanul isi ajuta pacientii sa depaseasca perspectiva lor normala, obisnuita, a realitatii, inclusiv
perspectiva asupra lor insile ca bolnavi. Samanul le arata pacientilor sai ca, din punct de vedere emotional si spiritual, ei nu sunt singuri
in lupta impotriva bolii si a mortii. Samanul isi face pacientii partasi la puterile sale speciale, convingandu-i, la un nivel de constiinta
profund, ca un alt om este dornic sa se sacrifice pentru a-i ajuta. Sacrificiul de sine al samanului face sa apara o implicare emotionala de
aceeasi intensitate din partea pacientilor sai, care se simt obligati sa lupte impreuna cu samanul pentru a se salva. Implicarea si
vindecarea merg mana in mana.”

Michael Harner
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