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L'hinduisme
Swami Satyananda Saraswati
Fragmenta

Concissa, divulgativa i rigorosament documentada introducció a l'hinduisme, la tradició espiritual i metafísica, encara viva, més
antiga de la terra. Aquesta, no depèn de cap messies ni profeta, ni de la historicitat de cap persona. Tampoc d'un únic llibre
sagrat, ni d'una única doctrina o dogma, ni d'un únic culte, pràctica o camí; ni tan sols no depèn d'una única forma d'entendre la
Realitat. En la seva arrel hi ha el profund reconeixement de la sacralitat de la nostra pròpia essència, el reconeixement que la
totalitat del cosmos és el reflex de la Realitat Absoluta.
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Consciencia más allá de la vida
Pim van Lommel
Atalanta

Aquest llibre ofereix abundants proves científiques que les “experiències properes a la mort” són un fenomen que no pot atribuir-se
a la imaginació, la psicosi o la manca d'oxigen. Els fets evidencien que la consciència és quelcom molt més vast i complex que el
cervell i que segueix existint malgrat l'absència de tota funció cerebral. El cardiòleg Pim van Lommel introdueix aquestes
experiències en un ampli context cultural que va des de les diferents visions religioses del passat fins als nous pressupostos de la
física quàntica, on aquests fenòmens tenen un lloc coherent dins dels seus models teòrics.

 

Hora de despertar
Alfonso Colodrón
Kairós

Com poden unir-se paraules com "política", "espiritualitat" o "vida quotidiana"? Amb llenguatge senzill, dades, intuïcions,
sentiments i vivències, l'autor posa a disposició del lector 30 anys d'investigació, lluita política, recerca interior i experiències
singulars. I sense tractar de convèncer, aconsegueix encomanar la seva passió i la lògica del sentit comú que ens diu que la
revolució interior és imprescindible per a un autèntic canvi social i polític. I que tots dos s'assenten en la pràctica quotidiana.
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Donde viven los monstruos
Basada en un conte, aquesta màgica producció narra la història de Max, un nen entremaliat i sensible que se sent incomprès a
casa i s'escapa a un lloc on viuen unes misterioses criatures les emocions de les quals són tan salvatges i imprevisibles com
les seves accions. Després de ser coronat rei i prometre un regne de felicitat, Max s'adonarà que les relacions allà resulten ser
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més complicades del que pensava en un principi.

 

Direcció: Spike Jonze
Any: 2009
Durada: 101 minuts
Distribuidora: Warner Bros

 

 
Yo, libre. Un viaje al instante presente
Pel•lícula que acompanya l'espectador a observar la seva vida i la seva forma de veure el món. Hem oblidat una cosa que sempre
hem sabut i ara és el moment de recordar... De la mà de Sergi Torres i David del Rosario, sorgeix aquesta invitació a reflexionar
sobre nosaltres mateixos i adonar-nos de l'immens potencial que ocultem sota de les nostres creences.

 

Direcció: David del Rosario
Any: 2012

Estrena on line el 23 de gener: 
http://www.yolibrelapelicula.com

 

La matriz de la vida
Diferents metges i científics ens obren nous camins per entendre la salut, la curació i la causa de les malalties. Els camps
d'energia del cos humà, els mecanismes de l'efecte placebo, les curacions espontànies, la relació entre consciència i matèria o
el paper dominant de la genètica en la biologia, són alguns dels temes exposats en aquest documental que en revela nous
descobriments en el camp de la medicina energètica i la física quàntica.

 

Direcció: Greg Becker
Any: 2009
Durada: 83 minuts
Distribuidora: Isaan Entertainment & Karma Films

Enllaç al documental on-line 
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