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Kreativitet Osho Hent PDF Forlaget skriver: Kreativitet er ifølge Osho rebelsk i sin natur. Sand kreativitet er
frigjort fra regler og normer, i modsat fald er den ikke andet end matte kopier af noget eksisterende.

Mennesker, der er styret af flokmentalitet, er ude af stand til at være kreative, for ægte kreativitet fordrer et
individualistisk sind. Flokmentalitet er ukreativ, den lever et trægt liv, der ikke kender til dans, sang og
glæde; et sådant liv er mekanisk og forudsigeligt, baseret på de normer, der er videregivet fra forældre og

lærere.At skifte bane fra en mekanisk livsform til et skabende liv med fleksibilitet og nytænkning kræver en
indgående forandring i vores holdninger til os selv og vores evner.KREATIVITET er en håndbog for alle, der
har lyst til at bringe mere kreativitet, leg og glæde ind i deres liv. Det er en manual til at sætte sig ud over
snærende normer og regler og til at leve i det skabende felt.Osho er en af det tyvende århundredes bedst
kendte og mest provokerende åndelige lærere. Han har bl.a. skabt en række meditationsmetoder, der tager
højde for det moderne livs hurtige tempo. Gennem alle aspekter af Oshos arbejde løber som en rød tråd en
vision, der omfatter både Østens tidløse visdom og den vestlige videnskabs og teknologis højeste potentiale.
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