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NAKŁAD WYCZERPANY, KSIĄŻKA NIEDOSTĘPNA

NEURORA: POEZJE I MYŚLI TAJEMNE - książka CYPRIANA SAJNY

*Na prezentowanym zdjęciu pokazane są dwa egzemplarze tej samej książki z przeciwnych
stron.

Jest to zbiór moich wierszy i myśli dotyczących duchowości ezoterycznej i religii. Książka jest
dwustronna w myśl filozofii dualistycznej, można czytać ją więc zarówno od strony ciemnej, jak
i jasnej, które odpowiadają dwóm aspektom duszy ("Dwie dusze żyją we mnie w odwiecznym
sporze") i dwóm ścieżkom prowadzącym do oświecenia. Książka zawiera wiele ukrytych,
tajemnych treści i znaczeń, stanowiąc solidną porcję duchowej inspiracji dla każdego kto
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kroczy drogą indywidualnej duchowości lub poważnie zastanawia się nad własnym istnieniem,
Bogiem, Prawdą, człowiekiem i kosmosem.
W książce liczne odniesienia do starożytnej gnozy, systemu Thelemy i twórczości Crowleya,
chrześcijaństwa (konstruktywna krytyka),
lucyferianizmu
, satanizmu, filozofii wschodu (głównie buddyzm i advaita vedanta), mitologii itd.

Z recenzji:

"Sajna jest twórcą dojrzałym do prostoty formy i oszczędności środków. Nie chowa się za
barokowymi trikami. Buduje znaczenia głównie symbolem i poetyckim obrazem. Jego stylistyka
nawiązuje czasem do biblijnych psalmów i pieśni, kiedy indziej do współczesnej poezji. Można
odnaleźć w niej bogate inspiracje poetyckie, literackie, ezoteryczne, socjologiczne,
psychologiczne… To książka na bezsenne noce, przy kieliszku czerwonego wina – wybierasz
trop i podążasz jego śladem… Symbol? Szukasz go, w kolejnych tekstach, rozwiązujesz
znaczenie. Myśl? Gonisz ją po swojej głowie, tropisz w kolejnych źródłach. Świta… poranek i
kolejne odkrycia. Zanurzając się w świat Autora, masz szansę zbliżyć się też do
siebie.(...)Uwielbiam tę książkę. Naprawdę. Świadczy o erudycji autora i, choć to rzadka para,
świadczy też o jego wrażliwości. Jednocześnie teksty są spójne. Są wynikiem głębokich
przemyśleń, zwątpień, poszukiwań oraz czucia, emocji i pasji." - Margot Queen
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