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SINTEZA SISTEMELOR DE YOGA - lucrare fundamentala a lui Sri Aurobindo - a aparut pentru prima oara in revista Arya - dar intr-o forma
incompleta. Cativa ani mai tarziu - in 1948 - primele unsprezece capitole ale textului publicat in Arya - mult largite - revizuite - completate si
extinse la...

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog:
Pret cu reducere:
Pretul de vanzare:

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
SINTEZA SISTEMELOR DE YOGA, lucrare fundamentala a lui Sri Aurobindo, a aparut pentru prima oara in revista Arya, dar intr-o forma
incompleta. Cativa ani mai tarziu, in 1948, primele unsprezece capitole ale textului publicat in Arya, mult largite, revizuite, completate si extinse
la douasprezece capitole, au fost publicate sub titlul SINTEZA SISTEMELOR DE YOGA: Partea I, "Yoga Lucrarilor Divine" de Sri Aurobindo
Library - Madras. Acest text a fost revizuit de Sri Aurobindo Ashram - Pondichery inaintea aparitiei unei noi editii in 1953. Doi ani mai tarziu, Sri
Aurobindo University Centre - Pondichery, a publicat pentru prima data editia integrala a cartii. Practic, toate capitolele disponibile ale lucrarii
revizuite si completate au fost incluse in editia respectiva; aceasta ultima versiune a servit ca text de baza pentru editiile urmatoare. Cele cinci
capitole din introducere sunt retiparite dupa textul editiei Arya. Capitolele I - XII sunt luate din editia 1948 si la aceste capitole s-a adaugat un
nou capitol, XIII, incomplet, gasit in manuscrisele lui Sri Aurobindo, obtinandu-se Partea I, "Yoga lucrarilor divine". Partea a doua, "Yoga
cunoasterii integrale", este alcatuita din capitolele XIII - XL din textul publicat in Arya, capitole care au fost revizuite de autor. Partea a treia si a
patra, intitulate "Yoga iubirii divine" si "Yoga Perfectiunii de sine", cuprind restul capitolelor publicate in revista Arya.
Inca de la aparitie, lucrarea s-a bucurat de un interes enorm, aducand autorului sau o uriasa notorietate. Editura Herald publica SINTEZA
SISTEMELOR DE YOGA urmand diviziunea instituita de marea majoritate a editiilor europene, adica in trei volume:
I. Yoga Lucrarilor Divine.
II. Yoga Cunoasterii integrale.
III. Yoga Iubirii Divine si Yoga Perfectiunii de Sine.
este o lucrare de referinta pentru toti aceia care vor sa studieze sub aspect teoretic si mai ales sa puna in practica yoga integrala a lui Sri
Aurobindo.
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Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.
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