Resumo de O Espiritualismo Ocidental
(Volume 1)
Esta obra, a primeira de uma série de três, constitui-se num estudo
acessível, porém profundo, da evolução das ideias espiritualistas no
Ocidente, desde os tempos homéricos ao século IV da Era Cristã.
Mais que um levantamento cronológico voltado para a história da
Filosofia, ela vai além e apresenta uma discussão das ideias de Alma,
Psique, Reencarnação, Paligênese, a função psicológica da Mitologia e
outros temas em diálogo com pesquisas científicas atuais, como as do
Centro de Estudo da Consciência da Universidade de Virgínia, EUA, ou
das discussões sobre o que se sabe atualmente a respeito do “Jesus
histórico”, discutindo as diversas escolas históricas, inclusive atuais,
voltadas ao estudo de tais temas.
O texto é enriquecido com a apresentação das recentes descobertas
arqueológicas que lançam novas luzes sobre temas como a formação do
cristianismo, por exemplo. Do mesmo modo, as implicações filosóficas e
sociais das ideias espiritualistas são confrontadas com o que hoje
sabemos sobre a psicologia humana e as manifestações culturais de
diferentes sociedades pelo mundo.
Pensadores do porte de Heráclito, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles,
Antístenes, Diógenes, Jesus de Nazaré, Fílon de Alexandria, Orígenes de
Alexandria, Plotino, Apolônio de Tiana, Plutarco, Hipácia de Alexandria, e
outros, são introduzidos para o leitor, especialmente os que não tiveram
chance de ter contato com a Filosofia, de forma a que se entenda a
pessoa do pensador em foco dentro do seu contexto histórico.
Também são apresentadas e discutidas as ideias destes luminares no que
toca à espiritualidade, ao mundo espiritual, ao fato de existirmos e à ética
do viver, sempre que possível comparando as ideias originais com o que
vivemos hoje neste conturbado mundo moderno.
Em um período em que vivemos um obscurecimento de certa forma

planejado por parte de alguns, que desejam o solapamento do
pensamento sensível, holístico e integral mais amplo, voltado ao conjunto
e às questões fundamentais referentes ao porquê da vida, a presente obra
constitui um estímulo e um convite à reflexão, ao questionamento do
valores mecanicistas, egoístas e antissociais que perpassam nossa
sociedade, e um raio de esperança para o reencontro com a Alma...
Acesse aqui a versão completa deste livro

