
Yoga sutras
Hent bøger PDF

Patanjali

Yoga sutras Patanjali Hent PDF Forlaget skriver: For mere end 1500 år siden skrev en indisk vismand en serie
aforismer eller ´sutras´ for at forklare yoga for sin samtid. Hverken før eller siden er det lykkedes noget værk i
samme grad at kaste lys over yogaens mål, midler og kræfter, samt arten af den frigørelse, den skænker. Yoga
Sutras er blevet yogaens grundbog. De oprindelige aforismer er ikke lette at forstå for et nutidigt publikum i
den vestlige verden, men denne danske udgave er baseret på en engelsk oversættelse, som er den hidtil
klareste og letforståelige gengivelse af Patanjalis tekst. Hertil har oversætterne, Swami Prabhavananda og
Christopher Isherwood, tilføjet en række detaljerede kommentarer til Patanjalis koncentrerede tekst, som
bygger bro mellem en østlig og en vestlig tankegang. Yoga Sutras er en uundværlig bog for det søgende

menneske, der her vil finde discipliner og en vej, der fører den enkelte nærmere en direkte gudsoplevelse og
får enhver strid om afvigende trosopfattelser til at høre op.
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