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Ce este Zenul? Intr-o exprimare simpla - Zenul este practica descoperirii adevaratului sine prin experienta directa si prin personalizarea acelei
descoperiri in viata de zi cu zi. Descoperirea apare in ceea ce noi numim o experienta iluminatoare…

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 31,00 lei
Pret cu reducere: 29,52 lei
Pretul de vanzare: 31,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Ce este Zenul? Intr-o exprimare simpla, Zenul este practica descoperirii adevaratului sine prin experienta directa si prin personalizarea acelei
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descoperiri in viata de zi cu zi. Descoperirea apare in ceea ce noi numim o experienta iluminatoare…
Valoarea particulara a car?ii de fata deriva din faptul ca experienta autorului a fost neobisnuit de profunda. Sunt sigur ca volumul va fi o
veritabila calauza pentru cei aflati in cautarea adevarului despre Zen si ca va aduce o contributie durabila la corpusul literaturii Zen.
Ry?un-ken Masamichi Yamada
*
Iluminarea profunda a lui K?un Roshi se vedea stralucind in el. Era o prezenta puternica si plina de compasiune, o persoana care trezea in mod
firesc respectul si afectiunea in cei care il cunosteau. Dorinta sa cea mai mare era sa ii ajute pe altii sa gaseasca pacea privind in interiorul lor si
intelegand cine sunt. In aceasta carte, el lamureste cum natura intrinseca a oricarei fiinte umane este „terenul comun” unde oamenii de toate
rasele, nationalitatile si credintele alcatuiesc o singura realitate. El ne invata ca, prin practicarea Zenului si prin ajungerea la aceeasi experienta
ca Buddha Sakyamuni – realizarea lipsei de sine a tuturor fiintelor –, putem transcende diferentele care ne separa si putem gasi pacea
adevarata in inimile noastre si in aceasta lume.
Joan Rieck si Henry Shukman

Trezirea este realizarea faptului ca atat con?inutul subiectului, cat ?i al obiectului sunt vide si unitare si ca aceasta vacuitate nu este altceva
decat schimbarea constanta a lumii fenomenale a formei. Mai bine spus, intr-un aspect existenta reala este complet vida si intr-un alt aspect
este lumea fenomenala a formei ce apare si dispare fara incetare, in conformitate cu legea cauzalitatii.
K?un Yamada

Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.
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