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experiential catre intelepciunea popoarelor din nordul indepartat al Europei

Samanul din Nord exploreaza traditii din trecutul foarte indepartat al Nordului, recuperandu-le din miturile nordice care au ajuns pana la noi.
Sustinuta si de propria zestre genealogica nord-europeana, autoarea face o ampla documentare antropologica, presarata cu informatii de
genetica si fizica cuantica, despre practicile si intelepciunea samanica a popoarelor care au traversat continentul si s-au stabilit in aceste
tinuturi.
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Pretul de vanzare: 39,50 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Samanul din Nord exploreaza traditii din trecutul foarte indepartat al Nordului, recuperandu-le din miturile nordice care au ajuns pana la noi.
Sustinuta si de propria zestre genealogica nord-europeana, autoarea face o ampla documentare antropologica, presarata cu informatii de
genetica si fizica cuantica, despre practicile si intelepciunea samanica a popoarelor care au traversat continentul si s-au stabilit in aceste
tinuturi.
Peisajul cosmologic al mitologiei nordice cu cele 3 niveluri ale existentei, practicile de modificare a starilor de constiinta, calatoria spirituala in
cautarea Intelepciunii, figurile feminine cu semnificatia lor deosebita legata de timp, de ciclurile naturii si de puterea de a face profetii sunt
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elemente care definesc saga popoarelor din nord si povestea lui Óðinn, zeul-cautator, cel care a luptat sa obtina Cunoasterea prin
Transformare.
*
„Spiritul nostru este parte dintr-o forma mai ampla de inteligenta – o constiinta superioara care cuprinde toata intelepciunea care a fost si va fi
vreodata. Nu ne mai putem permite sa ne traim vietile ca si cum am fi intr-o bula, izolati de toti ceilalti. Tot ceea ce facem, tot ce simtim si ce
gandim afecteaza orice alta forma de viata. Interconectarea noastra cu tot ceea ce exista este un adevar absolut – nimic si nimeni nu poate
exista in afara a Tot Ceea Ce Este, a Universului,
a Intregului.”
*
„Stramosii nostri considerau sursele de apa ca fiind locuri sacre unde se puteau face profetii, locuri unde puteai intra in contact cu divinitatea.
Iar pentru ca fantana lui Urð este sursa intregii Intelepciuni, aceasta constituie si destinatia finala in cautarea careia se afla samanul. El
patrunde in lumea misterioasa a Intelepciunii pentru a sprijini si pentru a hrani lumea celor vii. Acest rol al samanului se identifica cu actiunile
nornelor, care vizeaza continuitatea vietii.”
*
„Exista trei categorii de calatorii samanice: cele care privesc constiinta, cele care privesc emotiile si cele care privesc intelegerea modului de a
lucra in armonie cu celelalte taramuri ale existentei. In fiecare dintre aceste instante calatoriti alaturi de stramosul saman si cu sprijinul
animalului de putere.”
Evelyn Rysdyk
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