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Platon pentru visatori - 80 de pastile de filosofie cotidiana pentru a-ti
transforma cele mai bune idei in realitate

Un volum plin de prospetime, in stilul bine-cunoscut al lui Allan Percy, Platon pentru visatori va va oferi prilejuri de meditatie in fiecare zi si va va
convinge ca gandirea antica greaca este astazi mai aplicabila si mai actuala ca niciodata.

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 26,00 lei
Pret cu reducere: 24,76 lei
Pretul de vanzare: 26,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Platon este considerat parintele gandirii occidentale. Dupa doua mii de ani, intelepciunea sa ne pune la dispozitie nenumarate intrebari,
raspunsuri ?i revelatii pe care le putem aplica in viata de zi cu zi. In aceasta carte, indragitul autor Allan Percy a strans optzeci de mici lectii
menite sa ne calauzeasca ?i sa ne inspire.
Un volum plin de prospetime, in stilul bine-cunoscut al lui Allan Percy, Platon pentru visatori va va oferi prilejuri de meditatie in fiecare zi si va va
convinge ca gandirea antica greaca este astazi mai aplicabila si mai actuala ca niciodata.
*
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Prin intermediul acestor 80 de pastile de intelepciune practica, Platon ne invata, printre multe altele, cum sa ne transformam visurile in realitate,
cum sa ne gestionam timpul sau sa ne bucuram de prietenie o viata intreaga. Por?ile Academiei se deschid cu fiecare pagina a acestei carti, ca
sa te ajute sa meditezi la viata ta de zi cu zi si sa faci schimbarile necesare pentru a nu ramane in lumea visurilor si a ideilor. Scopul este sa pui
in practica aceste pastile filosofice pentru a duce o viata mai inteleapta, mai clara, mai fericita.
Allan Percy
Platon pentru visatori

Cuprins
Prolog 7
Un curs de fericire 7
1. Inceputul este cea mai importanta parte a unei activitati 11
2. Teama de intuneric ii poate fi iertata unui copil. Adevarata tragedie este ca un adult sa se teama de lumina. 15
3. Inteleptii vorbesc pentru ca au ceva de zis.Prostii, pentru ca trebuie sa zica ceva 19
4. Cand sunt atinsi de iubire, toti oamenii se transforma in poeti, inclusiv cei care de obicei nu aud niciun cantec interior 21
5. Poti descoperi mai multe despre o persoana intr-o ora de joaca decat intr-un an de conversatie 23
6. Educatia inseamna sa-i invatam pe copii sa-si doreasca lucrurile cu adevarat importante 25
7. Fii amabil. Fiecare persoana pe care o intalnesti duce o batalie despre care nu stii nimic 27
8. Cea mai importanta lupta este cea pentru viata 29
9. Un om se cunoaste dupa ceea ce face cu puterea de care dispune 31
10. Nicio problema a vietii de zi cu zi nu merita sa ne stresam prea mult 33
11. Cei care vor sa cante gasesc intotdeauna melodia potrivita 37
12. Multi oameni sunt iubiti de dusmani si urati de prieteni 41
13. Omul este o fiinta in cautare de sens 43
14. Cine se afla in continua miscare este nemuritor 45
15. Lipsa activitatii afecteaza starea de bine a tuturor oamenilor 47
16. Cine este fierar nu ar trebui sa fie si tamplar 49
17. Nu descuraja niciodata pe cineva care face progrese, chiar daca inainteaza lent 51
18. Responsabilitatea este a celui care alege 53
19. Timpul va schimba si chiar va inversa multe dintre ideile tale actuale 55
20. Cea mai frumoasa si importanta victorie este cea din batalia cu noi insine 57
21. O viata in care nu gandesti profund nu merita traita 59
22. Fiecare ar trebui sa le reaminteasca propriilor descendenti ca si ei sunt soldati si ca nu trebuie sa dezerteze din randurile stramosilor lor 61
23. Cunoasterea fara dreptate si virtute nu este intelepciune, ci viclenie 63
24. Muzica este stiinta efectelor iubirii in ritm si armonie 65
25. Sunt cel mai intelept om de pe Pamant pentru ca stiu un lucru: ca nu stiu nimic 67
26. Un om cu stima de sine nu accepta sa i se atribuie merite care nu ii apartin 69
27. Prietenia se bazeaza pe ceea ce avem in comun cu ceilalti 71
28. Cel care comite o nedreptate este intotdeauna mai nefericit decat cel care o sufera 73
29. Nu trebuie sa fim niciodata suparati din cauza situatiilor pe care le putem schimba si nici din cauza celor pe care nu le putem schimba 75
30. Cea mai mare bogatie este sa te multumesti cu putin 77
31. Iubirea este o boala mintala serioasa 79
32. Nebunia iubirii este cea mai mare binecuvantare care exista 81
33. Gandul este discutia sufletului cu el insusi 83
34. Tu ai fost creat pentru binele lumii intregi, nu lumea a fost creata pentru binele tau 85
35. Este pentru binele omenirii sa privim lucrurile asa cum sunt 87
36. De la departare, toate lucrurile par la fel 89
37. Facem lucrurile mai bine atunci cand le facem pe rand 91
38. O forma fizica buna nu implica o minte sanatoasa sau un caracter frumos. Dar o minte sanatoasa va influenta in bine corpul pe care il are la
dispozitie 93
39. Daca poti fi uimit, esti filosof; mirarea este punctul de plecare in filosofie 95
40. Nu conteaza cat de mult te impotrivesti intunericului, pentru ca fiecare lumina proiecteaza o umbra 97
41. Virtutea nu are stapan: cel care o va cinsti va obtine mai mult de la ea 99
42. Cunoasterea care nu serveste unui scop nobil este demna de dispret 101
43. Frumusetea este in ochii celui ce priveste 103
44. Faptele bune pe care le facem ne dau putere si ii inspira pe ceilalti 105
45. Atunci cand spunem ca iubim ceva, trebuie sa intelegem acel ceva ca pe un intreg. Nu iubim doar o parte, excluzand restul 107
46. Fa asa incat copiii tai sa invete jucandu-se 109
47. Dragostea se indeparteaza de inimile impietrite 111
48. Misiunea celor iluminati nu este doar a accede la cunoastere, ci a cobori printre cei de rand si a o imparti cu ei, chiar daca acest lucru le
aduce pieirea 113
49. Ochii sunt oglinda sufletului 115
50. Cand nu folosesti un limbaj clar, si restul lucrurilor se complica 117
51. Cuvintele nesincere nu sunt doar josnice in sine, ci fac rau si sufletului nostru 119
52. Opinia este calea de mijloc dintre cunoastere si ignoranta 121
53. Cel care iubeste studiul trebuie sa mearga oriunde il poarta aceasta iubire 123
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54. Fara cunoastere, opinia este oarba 125
55. Batranii au facut deja calatoria pe care noi abia am inceput-o. Putem afla de la ei daca drumul este usor si neted sau greu si abrupt 127
56. Nu lasa buruienile sa creasca in calea prieteniei 129
57. Totul se schimba 131
57. Toata invatatura are o baza emotionala 133
59. Cea mai buna miscare este aceea care determina una asemanatoare, fara presiunea altora 135
60. Cand esti barfit, traieste ca si cum nimeni nu ar putea sa creada acele cuvinte 137
61. Adevarata simplitate izvoraste dintr-o minte aleasa si ordonata 139
62. Adevarata prietenie este posibila doar intre egali 141
63. Barbatii si femeile trebuie sa aiba obiective comune atat in vreme de razboi, cat si in viata de zi cu zi 143
64. Atentia este facuta pentru a fi cultivata si pentru a face bine celui caruia i se ofera 145
65. Prea multa bucurie sau prea multa tristete sunt nocive pentru suflet 147
66. E mai usor sa faci un rau decat un bine 149
67. E mai bine sa suferi tu decat sa ranesti pe cineva 151
68. Minciunile sunt un medicament, deci trebuie administrate in doze mici 153
69. Fericit va fi sufletul eliberat de confuzie, ignoranta, frica si dorinte patimase 155
70. Mintea cuprinzatoare este intotdeauna dialectica 157
71. Toate inimile canta o melodie incompleta pana cand cineva murmura ultimul vers 159
72. Ne temem de moarte de parca ar fi cel mai rau lucru care ni s-ar putea intampla 161
73. Batranetea ne ofera o senzatie intensa de liniste si libertate 163
74. Cine isi neglijeaza educatia merge prin viata schiopatand 165
75. Gresim impartind ceea ce este etern in „trecut” si „viitor” 167
76. Drumul celui mangaiat de dragoste este mereu luminat 169
77. Inteleptul va incerca mereu sa se inconjoare de oameni mai intelepti decat el 171
78. Incepe cu inceputul 173
79. Speranta mangaie sufletul 175
80. In cele din urma, moartea niveleaza totul 177
ANEXA 179

Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.
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