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Nietzsche pentru stresati - 99 de pilule de filozofie radicala pentru a tine
mintea treaza

Cartea de fata reuneste 99 de maxime ale geniului german si aplicarea lor practica la imprejurarile si situatiile de zi cu zi. Atat in lumea
antreprenoriala, cat si in viata personala, filozofia lui Nietzsche se dovedeste foarte eficienta atunci cand se doreste gasirea unei iesiri la
rascruce de drumuri.

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 23,00 lei
Pret cu reducere: 21,90 lei
Pretul de vanzare: 23,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Cartea de fata reuneste 99 de maxime ale geniului german si aplicarea lor practica la imprejurarile si situatiile de zi cu zi. Atat in lumea
antreprenoriala, cat si in viata personala, filozofia lui Nietzsche se dovedeste foarte eficienta atunci cand se doreste gasirea unei iesiri la
rascruce de drumuri.
Fiecare capitol al cartii se deschide cu un aforism al acestui ganditor, urmat de o interpretare in cheie actuala pentru a ne imbunatati calitatea
vietii. Acest compendiu de filozofie cotidiana a fost elaborat pentru a ne ajuta sa luam decizii pe baza unei ierarhizari mai corecte a lucrurilor
care ni se intampla, pentru a ne „trage sufletul” si a regasi cararea pierduta.
Ne aflam in fata unui manual de dezvoltare personala intelept ? datorita si personajului care l-a inspirat ? provocator si stimulator. O carte pentru
cei ce cauta o sursa de inspiratie in gandirea celui mai influent filozof al epocii moderne, care ne invata sa luptam cu anxietatile si temerile
noastre de fiecare zi.
*
Un om care se crede absolut bun este un idiot spiritual.
Daca suntem fiinte umane datorita constiintei noastre, imperfectiunea este o trasatura distinctiva a speciei noastre. Ne petrecem aproape tot
timpul reparand greseli ? este suficient sa citesti orice ziar in acest sens ? in loc sa construim lucruri de valoare.
Daca ne impacam cu aceasta caracteristica a conditiei umane vom reusi sa fim umili si, ceea ce este inca si mai important, vom deveni

1 / 2

Nietzsche pentru stresati - 99 de pilule de filozofie radicala pentru a tine mintea

constienti de spatiul imens de ameliorare de care dispunem. Orice insucces sau eroare ne invata cum putem sa fim mai buni.
Persoanele rigide care incearca sa faca totul bine sufera din cauza consecintelor actiunilor lor imperfecte. Au obiceiul sa arunce vina pe ceilalti
pentru ceea ce iese prost si isi pierd cumpatul cand cineva le arata un defect.
Sfatul spiritual pe care ni-l da Nietzsche este urmatorul: nu putem aspira sa fim intotdeauna buni si sa facem totul bine; este suficient ca fim
dispusi sa facem astazi lucrurile putin mai bine decat ieri.
Japonezii au un cuvant, wabi-sabi, care defineste arta imperfectiunii: in ceea ce este incomplet, neregulat si demodat se afla frumusetea si
viata, pentru ca aici se gaseste dorinta naturii de a se perfectiona prin ea insasi.
*
ALLAN PERCY
Allan Percy este expert in coaching si in tehnici de indrumare personala. Actualmente lucreaza in calitate de consultant editorial in domeniul
formarii si dezvoltarii umane. Calatoreste in toata lumea in cautarea unor noi surse de inspiratie pentru cartile sale. Traduse in numeroase limbi,
volumele sale sunt un elogiu lucid adus libertatii noastre de a fi in lumea contemporana: Conexiunea cu fericirea (2007), Nietzsche pentru
stresati (2009), Oscar Wilde pentru blazati (2011), Kafka pentru deprimati (2012), Scafandrul optimistului (2013).

Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.
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