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De-a lungul veacurilor omul a cautat ceva dincolo de sine insusi - ceva dincolo de bunastarea lui materiala: ceva pe care il numim adevar Dumnezeu sau realitate - ceva in afara timpului - ceva care sa nu poata fi tulburat de imprejurari - de gandire sau de coruptia omeneasca. Omul
si-a pus...

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 33,00 lei
Pret cu reducere: 31,43 lei
Pretul de vanzare: 33,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
De-a lungul veacurilor, omul a cautat ceva dincolo de sine, ceva dincolo de bunastarea lui materiala: ceva pe care il numim adevar,
Dumnezeu sau realitate, ceva in afara timpului, ceva care sa nu poata fi tulburat de imprejurari, de gandire sau de coruptia omeneasca. Omul sia pus dintotdeauna intrebarea: „Ce rost au toate astea? Are viata vreun inteles cat de mic?".
Azvarlit in imensa confuzie generata de conflicte, revolte, brutalitati, nesfarsite razboaie religioase, ideologice, nationale, el se intreaba cu
un sentiment de adanca si durabila frustrare: ce este de facut, cum se poate iesi din toate acestea, ce inseamna viata, si daca exista ceva
dincolo de ea? Si negasind acel lucru de nenumit, cu o mie de denumiri, pe care l-a cautat intotdeauna, omul a recurs la credinta – credinta intrun salvator sau intr-un ideal –, insa credinta naste necontenit violenta. In aceasta neincetata lupta pe care o numim viata, noi incercam sa
stabilim un cod de comportament adaptat societatii in care am fost crescuti, fie ca este vorba de o societate comunista, fie ca este o asa-zisa
societate libera.
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Noi ne supunem anumitor reguli de conduita, considerandu-le ca o parte din traditia noastra. Privim mereu catre altcineva ca sa aflam
care conduita este buna sau rea, care mod de gandire este corect sau gresit si, conformandu-ne acestui model, conduita si gandirea noastra
devin mecanice, raspunsurile noastre devin automate. Dar nu vom afla niciodata noul pana cand nu vom invata cum sa ne eliberam de povara
trecutului, de povara cunoscutului.
J. Krishnamurti

Noi am acceptat ca viata inseamna agonie si suferinta, ne?am obisnuit cu acest lucru si ne gandim ca moartea este ceva ce trebuie
evitat cu grija. Si totusi, cand stim sa traim cu adevarat, moartea este extraordinar de asemanatoare cu viata. Nu se poate sa traim fara sa
murim in acelasi timp. Nu putem trai, daca nu murim (din punct de vedere psihologic) in fiecare clipa. Acesta nu este un paradox intelectual. Ca
sa traim complet, total, ca si cum fiecare zi ar fi o noua frumusete, trebuie sa murim pentru ziua de ieri, altminteri traim mecanic, iar o minte
mecanica nu poate cunoaste niciodata ce este iubirea, nu poate cunoaste niciodata ce este libertatea.
Pe noi ne infricoseaza moartea pentru ca nu stim ce inseamna cu adevarat viata. Nu stim cum sa traim si de aceea nu stim cum sa
murim. Cata vreme ne va fi frica de viata, ne va fi frica de moarte. Omul pe care viata nu il inspaimanta nu se teme ca se va gasi intr?o
nesiguranta totala, caci el stie ca launtric, psihologic, nu exista siguranta.
A nu cauta siguranta inseamna a participa la o miscare nesfarsita, in care viata si moartea sunt unul si acelasi lucru. Omul care traieste
fara conflicte, care traieste cu frumusete si iubire, nu se teme de moarte, fiindca a iubi inseamna a muri.

CUPRINS

I. Cautarea omului - Mintea torturata - Fiinta umana si individualitatea - Conflictul existentei - Natura fundamentala a omului - Responsabilitatea
- Adevarul -Transformarea de sine - Eliberarea de autoritate
II. Cunoasterea de sine - Simplitatea si umilinta - Conditionarea
III. Campul constiintei - Totalitatea vietii - Luciditatea
IV. Cautarea placerii - Dorinta - Pervertirea gandirii - Memoria - Bucuria
V. Preocuparea de sine - Nesatul dupa o situatie - Temerile si frica totala - Fragmentarea gandirii - Sfarsitul fricii
VI. Violenta - Mania - Justificarea si condamnarea - Idealul si actualul
VII. Relatiile dintre oameni - Conflictele - Socialul - Saracia - Stupefiantele - Dependenta - Comparatiile Dorintele - Idealurile - Ipocrizia
VIII. Libertatea - Revolta - Singuratatea - Inocenta - A trai cu noi insine asa cum suntem
IX. Timpul - Suferinta - Moartea
X. Iubirea
XI. A privi si a asculta - Arta - Frumusetea - Austeritatea - Imaginile - Problemele - Spatiul
XII. Observatorul si lucrul observat
XIII. Ce este gandirea? - Ideile si actiunea- Provocarea - Materia - Originea gandirii
XIV. Poverile trecutului - Tacerea mintii - Comunicarea - Realizarea - Disciplina - Linistea - Adevar si realitate
XV. Experientele traite - Satisfactia - Dualitatea - Meditatia
XVI. Revolutia totala - Mintea religioasa - Energia - Pasiunea
Postfata

Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.
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