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Vort liv med Mr. Gurdjieff Thomas de Hartmann Hent PDF Forlaget skriver: I 1913 viste der sig i Rusland et
gådefuldt og usædvanligt menneske ved navn Georgi Ivanovitch Gurdjieff. Han var en ukendt person, et
mysterium. Ingen kendte til hans Lære eller hans oprindelse, eller hvorfor han dukkede op i Moskva og St.
Petersborg. Men enhver, der kom i kontakt med ham, ønskede at følge ham. I 12 år fulgte forfatteren og hans

hustru sammen med mange andre denne gådefulde og karismatiske mand. Denne bog handler om de
hændelser og prøvelser, de blev kastet ud i for et lille århundrede siden og bringer os ind i en helt anden

verden. Den røde tråd bag disse hændelser er Arbejdet og for den opmærksomme læser vil det, udover at være
en beskrivelse af en farefuld rejse, blive en beretning der kan give vigtige indtryk om, hvordan vi er og hvilke

muligheder vi har som mennesker.
Arbejdet er i dag stadig lige aktuelt. I en verden, hvor vold og kaos er udbredt, hvor det kan være vanskeligt
at finde en mening med livet, kan Gurdjieffs ideer og Arbejdet få en stor betydning for det enkelte menneske.
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