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Svami Satyananda Sarasvati L'hinduisme (Fragmenta editorial, 2012)
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TRADUEIX

Select Language

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Pow ered by

Translate

ARXIU DEL BLOC

▼ 2013 (1)
▼ gener (1)
Contrapunt al llibre de
l'Hinduisme

WEBS/BLOCS QUE M'AGRADEN

http://www.lidiapujol.com/referenc
iesdamorillibertat/
http://blankmarti.blogspot.com.es/
http://mariatoldra.wordpress.com/
http://www.centreheura.org
http://www.escriptors.cat/
http://www.fragmenta.cat/ca/inici

"És necessari llegir Svami Satyananda Sarasvati per entendre la complexitat de
l’hinduisme i al mateix temps aquesta llibertat que fascina, per la seva manca de
dogmatisme, i que queda ben reflectida en la resposta de Svami Satchitananda de
Yogaville Ashram a la pregunta de qui és considera hindú: «Tota aquella persona que
estigui dedicada a la busca de la veritat eterna». ¿Qui, en llegir aquesta resposta, no es
deixaria «abraçar» per l’hinduisme? Aquí és on els estudiosos de les religions analitzarien
paraula per paraula per explicar-nos què hem d’entendre per veritat i eterna; i és aquí
també on la majoria de persones es deixen endur per allò que ressona en el seu interior,
identificant-s’hi, manllevant-t’ho i fent-ne part del seu bagatge". (Laia de Ahumada, pàg.
169-175)
Publicat per Unknow n a 12.13
Recomana'l a Google
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2 comentaris:
Teresa Costa-Gramunt 3 de febrer de 2013 3.40
Ben trobada, Laia.
Tinc aquest llibre sobre la tauleta de nit per llegir ben aviat.
Ja te'n diré coses!
Mentrestant, una abraçada
Respon

mariatoldra 3 de febrer de 2013 4.11
Encantada de retrobar-te des d'una altra finestra, Laia! Maria
Respon
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