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В ИМЕТО НА БОГ
КНИГА ЗА ЧУДНИЯ МЪЖ ЖОАО ДЕ ДЕУС,
ПОСВЕТИЛ СЕ НА ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА МИЛИОНИ ХОРА ПО СВЕТА
Милена Нейкова
Книгата на Милена е резултат от нейните многогодишни духовни
промени, вътрешни лутания и търсене на логични отговори, преди
съдбата да я срещне с феноменалните способности на Жоао де Деус
и с дейността на духовния му център Каза „Дон Игнасио де Лойола“.
Тя е включила информация от първа ръка за духовната лечебница,
за начините, по които се извършва лечебният процес, както и дъл
боките вътрешни пренастройки, през които преминава всеки,
докоснал се до Божествената енергия на бразилския лечител. Жоао
върши своята лечителска работа с огромна любов, вътрешна дисци
плина, самоотверженост и с чувство за висока отговорност. Само и
единствено – в името на Бог.

ISBN 978-954-626-411-4; 127 стр.
Формат 13 х 20; Цена: 3.50 лв.
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ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ЛЮБОВТА
расъждения и прозрения върху принципите
на курс по чудеса
Мериън Уилямсън
"Завръщане към любовта” е духовно напътствие, в което Мериън
Уилямсън споделя своите разсъждения върху "Курс по чудеса" и
прозренията си за приложенията на любовта в търсенето на вът
решен мир.
Уилямсън разкрива как всеки един от нас може да стане чудотворец,
като приеме Бог и като изразява любов в ежедневния си живот.
Независимо дали физическата ни болка е в областта на взаимоотно
шенията, кариерата, или здравето, тя ни показва, че любовта е могъ
ща сила, ключът към нашия вътрешен мир, и как чрез нейната сила
можем да направим живота си по-пълноценен, докато създаваме
един по-мирен и любящ свят за децата си.

М И С Т Е Р И И “

 ;  стр
Формат 13 х 20; Цена 2 лв.

 978-4084; 84 стр
Формат 13 х 20; Цена 13 лв.
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Формат 13 х 20; Цена 4 лв.

ПОВЕДИ ДУШАТА СИ КЪМ СВЕТЛИНАТА

ТАЙНАТА НА ВЕКОВЕТЕ

Линда Бакмън
Преди да се роди, всеки от нас е изготвил план на настоящото си
въплъщение, избирайки своето семейство, културата, времето и
жизнените обстоятелства, които в най-голяма степен ще послужат
на духовния му напредък. Тази книга предлага един завладяващ
личен поглед върху този необикновен процес, както и върху косми
ческите връзки между нас и другите души, които излизат извън
рамките на настоящия ни живот и времето. Заедно с д-р Майкъл
Нютън, световноизвестен психоаналитик и автор на бестселъри,
авторката е съосновател и преподавател в Института по психология
на душата Нютън.

Формули и практически насоки за отключване
и използване на безкрайния потенциал на ума
Робърт Колиър
Робърт Колиър, водещ автор и лектор в областта на личностното
развитие, показва как да отключите силата на ума си, за да разреша
вате смислено и с лекота всяко житейско предизвикателство и как
да използвате основните характеристики на човешката природа, за
да достигате до своите клиенти или да мотивирате колегите или
служителите си. Независимо дали става въпрос за делничен про
блем, за бедност или затруднение, за болест или отчаяние, вие
можете да имате на разположение силата на вашия ум, който знае и
може да направи най-подходящото нещо, щом се обърнете за
помощ към него.

ISBN 978-954-626-362-9; 374 стр.
Формат 13 х 20; Цена: 7.00 лв.

ISBN 978-954-626-495-4; 303 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 16 лв.
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ЖИВОТ МЕЖДУ ЖИВОТИТЕ
Хипнотерапия за духовна регресия
Майкъл Нютън
В резултат от своята работа като хипнотерапевт Майкъл Нютън съз
дава техники за духовна регресия, които връщат пациента във вре
мето, когато душата пребивава в духовния свят. Така човек може да
намери отговор на въпросите кой е той, откъде идва, защо е тук. В
тази книга авторът разкрива и дава подробно ръководство за при
лагане на неговите методи. Тази система за хипнотерапия може да
се използва както от специалисти в областта, така и от хора, които
искат сами да намерят отговори за връзката си с духовния свят.

С Е Р И Я

ПЪТЯТ НА ДУШИТЕ
д-р Майкъл Нютън
В тази забележителна книга са разгледани различни случаи на хора,
приведени в състояние на свръхсъзнание. Докато са под дълбока
хипноза, те описват какво им се е случило между техните минали
прераждания на земята. Те дават подробни описания на това: какво
е да се умре; кого срещате веднага след смъртта; какво представля
ва отвъдният свят; къде отиваме и какво правим като души; защо
избираме да се върнем в определени тела.
След като я прочетете, вие ще постигнете по-добро разбиране за без
смъртието на човешката душа и ще можете да посрещате всекидневните
предизвикателства с по-дълбоко чувство за цел. Ще започнете да раз
бирате причините, стоящи зад събитията във вашия собствен живот.
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СИЛАТА НА ЛЮБОВТА
Джеймс Ван Прааг
В тази забележителна книга световноизвестният автор и медиум
Джеймс Ван Прааг разглежда трансформиращата енергия и сила на
любовта. Той споделя затрогващи лични истории на негови клиенти и
невероятни подробности за живота след смъртта, които разкриват
силата на вечната любов и ни напомнят, че любовта не познава грани
ци и може да преобрази човешкия живот завинаги. Когато започнете
съзнателно да обграждате себе си с енергията на любовта и приема
нето, вашето пътуване в това физическо измерение ще бъде плавно,
изпълнено със смисъл и целеустремено.

ISBN 978-954-626-449-7; 287 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 16 лв.
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ПРИЗОВЕТЕ ВОДАЧИТЕ СИ
Как да се свържете с вашата
Божествена система за подкрепа
Соня Чокет
Тази книга ще ви научи как непосредствено да се свързвате и да
общувате с вашата духовна система от небесни помощници, на
които душата ви може да разчита по време на земното си пътуване.
Авторката ни разказва кои са духовните ни помощници, как могат да
ни помогнат, как лесно да се свързваме с тях и да ги разбираме подобре, когато общуват с нас. Дадени са упражнения за развиване на
интуицията, които непосредствено ни свързват със съответния
водач. Така можем да се научим да мислим като човек с „шесто чув
ство“, осъзнаващ съществуването на духовния свят, и да позволим
на водачите да ни помогнат да живеем по-леко и свободно.

си “
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ISBN 978-954-626-486-2; 238 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 14 лв.

ISBN 978-954-626-490-9; 158 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 10 лв.

ВАШИТЕ ТРИ СУПЕРСИЛИ

МЪДРОСТ ОТ ВАШИТЕ ДУХОВНИ ВОДАЧИ

МЕДИТАЦИЯ, ВЪОБРАЖЕНИЕ И ИНТУИЦИЯ
Соня Чокет
В тази книга духовният учител Соня Чокет ще ви научи как: да
използвате медитацията, за да изчистите менталното си простран
ство и да се освободите от всичко, което вече не ви служи; да засил
вате своето въображение с емоционален заряд и да го използвате
за реализиране на вашите желания; да се свържете с вашата интуи
ция, за да създавате смислени, сигурни и удовлетворяващи реше
ния за всяка ситуация. Книгата включва вдъхновяващи истории от
работата на Соня вече повече от три десетилетия със стотици клиен
ти, проверени от времето техники и практически насоки, които
можете лесно да прилагате в ежедневния си живот.

Ръководство за връзка с
Великите учители на вашата душа
Джеймс Ван Прааг
Независимо дали го осъзнавате, вие винаги сте свързани с вашите
духовни водачи, които могат да ви предложат напътствия, подкрепа,
мъдрост и любов. Световноизвестният медиум и учител Джеймс Ван
Прааг споделя своя опит и ползите от това да имате съзнателна връз
ка с водачите си. Ще научите кои са те и откъде идват; как да се свърз
вате с вътрешния си водач; при какви ситуации могат да ви помогнат;
как да се защитавате от нежелани енергии. Включени са много изди
гащи енергията упражнения и медитации, с които да обогатите своето
пътуване в света на Духа и да получавате осъзнато посланията на
духовните същества.
ISBN 978-954-626-506-7; 204 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 12 лв.

ISBN 978-954-626-470-1; 168 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 10 лв.
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ISBN 978-954-626-440-4; 278 стр.
Формат 14,5 х 21,5; Цена: 14 лв.
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АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ
Отключете безкрайната сила,
мъдрост и енергия на Вселената
С а н д р а А н Те й л ъ р
Това е практическо ръководство как да използвате неизчерпаемия
информационен източник на Вселената за лична промяна, проявле
ние, лечение и удовлетвореност. От книгата ще научите: какво пред
ставляват Акашовите записи и как да достигате до тях; как да се
предвижвате през времето и пространството в търсене на информа
ция; как миналите животи влияят на настоящето ви и как да преза
пишете събитията от миналото, за да пренаредите живота си сега;
как да програмирате бъдещите събития в живота ви. Ще усвоите
различни техники, с чиято помощ можете да отключвате личните си
Акашови записи, когато пожелаете.

С Е Р И Я

УРОЦИТЕ НА ДУШАТА И НЕЙНАТА МИСИЯ
Пътеводител за земното ви пътуване
Соня Чокет
Книгата съдържа 22 урока, които ще ви разкрият как да използвате
творческата си сила и да овладеете Божествените закони.
Усвояването на тези уроци протича на четири нива: ученик, чирак,
калфа и майстор, и всеки сам може да определи къде се намира по
отношение на отделните уроци. Щом започнете да изпълнявате
мисията на душата си, Висшият ви Аз, вашите ангели и духовни вода
чи ще ви се притекат напомощ. Ако сърцето ви е отворено, ще полу
чавате напътствия във всеки момент и за всеки урок по пътя ви, за
да останете неподвластни на негативните модели, които са резултат
от егото.

"Аз съм Крион от магнитната служба. Предназначението ми е да слу
жа по определен начин в цялата Вселена, където има същества като
вас. Всички ние сме свързани помежду си и принадлежим към Цяло
то, наричано от вас Бог. Вие сте частица от Бога и притежавате сила
та да бъдете толкова възвишени от вашата страна на воала, колкото
сте били, преди да дойдете тук. С моя помощ ще получите въз
можността да видите резултатите от съчетанието на физическото,
умственото и духовното за постигането на истинската наука. Това
изисква умения, които вие все още не използвате напълно, макар
вече да имате силата да ги развиете. Вие сами ги заслужихте."

КРИОН
АЛХИМИЯ НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ – Книга Трета
Докато четете тази книга, ще осъзнаете, че целият й смисъл е да ви
даде информация, която ще се превърне в упълномощаване за вас
самите. Посланията на Крион идват при нас с най-чистата любов,
която някога сте изживявали. Духът ни говори като на равни, а енер
гията е позната и добронамерена; затова, ако усещането ви напомня
за дома, действително сте доловили истината за вашата същност.

ISBN 978-954-626-457-2; 253 стр.
Формат 14,5 х 21,5; Цена: 14 лв.
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КАРМИЧНИ ИЗБОРИ
Използвайте Закона за кармата,
за да създадете радост в живота си
Джуна Войтън
С помощта на насоките и техниките в тази книга вие можете да раз
криете блокажите, които ви дърпат назад, да мобилизирате вътреш
ните си сили и да създадете вълнуващ и продуктивен живот. Тук са
дадени различни упражнения, както и формула на кармичните
модели в три стъпки, които ще ви разкрият как да достигнете отвъд
самоналожените граници; да планирате бъдещето си; да се свърже
те с мъдростта на душата си и да действате с позитивна нагласа.
Включени са медитации, йога сутри, енергийна работа и полезни
практически насоки за правилни избори и пълноценен живот.
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 ;  стр
Формат 13 х 20; Цена 8 лв.
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ISBN 978-954-626-473-2; 261 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 14 лв.

 ;  стр
Формат 13 х 20; Цена 5 лв.

ДУХОВНИТЕ ЗАКОНИ НА ВСЕЛЕНАТА

ПРИТЧИТЕ НА КРИОН

40 УНИВЕРСАЛНИ ЗАКОНА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ХАРМОНИЯ,
БАЛАНС И БЛАГОПОЛУЧИЕ
Мелиса Алварез
Тази книга е вдъхновяващ пътеводител, който с реалистичен подход
ви представя 40 природни закона, действащи във Вселената. Тези
закони могат да ви помогнат да се възползвате от всяка ситуация и да
работите с намерение за постигането на целите си.
В отделни глави авторката е включила описание на всеки закон и
кратка история на неговия произход, както и подходящо утвържде
ние, полезни съвети за практическото му приложение и упражнения,
които можете да изпробвате веднага. Ще разберете как да работите
със законите и как те улесняват връзката ви с Вселената, така че да
израснете духовно и да се радвате на успешен и изобилен живот.

Книга Четвърта
В тази прекрасна книга Крион разказва за отделни човешки съще
ства и техните реакции към специфични житейски обстоятелства.
Той говори за новите дарове, които можем да получим, докато
навлизаме в настоящата Нова епоха. Съобщава ни добри новини за
бъдещето и ни въвлича в едно вдъхновяващо и затрогващо приклю
чение, което ни отвежда на такива места в ума и душата ни, които
дори не сме си представяли до този момент.

ISBN 978-954-626-498-5; 280 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 16 лв.

 X;  стр
Формат 13 х 20; Цена 8 лв.
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КРИОН
ФИНАЛНАТА ЕПОХА – книга първа

серия

НУМЕРОЛОГИЯ
РАЗКРИЙТЕ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ, ЖИТЕЙСКА ЦЕЛ
И СЪДБА СПОРЕД РОЖДЕНАТА ВИ ДАТА И ИМЕ
Мишел Бюкенън
Запознайте се с възхитителната древна система на нумерологията и
как тя може да ви помогне да разберете себе си по-добре и да прави
те вдъхновяващи избори във всички области на живота ви. Тази книга
разкрива: различните начини, по които нумерологията може да ви
помага; как да определите личните си числа и да разчетете значение
то им; как да работите с числата на вашите кармични уроци за израст
ване и себеразвитие; как да използвате числата за предсказване и
определяне на енергийните тенденции в ситуациите. Дадена е под
робна информация за личните седем числа, включително житейски
път, съдба, душа и рождена дата, и какво е тяхното значение.

7

Тази книга е посветена на Партньорството с Бог. Каква по значима
цел може да има човешкият живот? В началото книгата ни подготвя
с посланието, че за всеки от нас има една златна стая, а в нея на трон
седи златният ангел на нашата истинска същност. Винаги, когато
поискаме, можем да седнем на този трон и да получим даровете на
Духа. Затова поредицата от послания "Седнете на стола” е основопо
лагаща за цялата концепция за партньорството. Представени са и
откровенията на Крион за индиговите деца и две много могъщи
качества на Новата епоха намерението и сътворението.

В продължение на повече от две десетилетия изпълнената с любов
информация от Крион промени живота на много хора и обясни
много неща за нашата променяща се епоха. Посланията в тази книга
са свързани с нарастващия страх за нещата, които могат да се случат
заради разпа лв.ането на нови войни, активизирането на терористи
те по света и новините, които ни заливат с информация за бедствия
и заплахи, обръщайки слабо внимание на доброто по света. Крион
се спи
ра на всичко това и ни дава надежда за бъдещето.
Наслаждавайте се на тази задълбочена и вдъхновяваща книга!
 ; 2 стр
Формат 13 х 20; Цена 5 лв.

КРИОН

КРИОН

ПРЕМИНАВАНЕ НА ГРАНИЦАТА – Книга Осма

12-ТЕ СЛОЯ НА ДНК – Книга Дванадесета

От тази осма поред книга на Крион ще научите за петте духовни про
мени за новото хилядолетие, начините за сливане с нашия Божествен
Аз, увереното преминаване през пропастта на нашето еволюционно
развитие, третия език и новото съзнание.
Включени са сеанси, проведени точно преди настъпването на ново
то хилядолетие и веднага след "преминаване на границата", както
Крион нарича този етап от човешкото развитие.

ДНК е нашият жизнен код, но все още повече от 90% от нея не е
разкодирана и нейната цялостна функция остава неразбрана. В тази
книга сега Крион ни дава пълно обяснение на нейната същност, като
разкрива значението на дванадесетте слоя или енергии на ДНК.
Според Крион нашата ДНК съдържа информация за Акашовите
записи на нашата душа и представлява връзката на човечеството с
Бог, вибрираща с енергията на свещения живот, Божествената
любов и универсалната истина.

о т
к о см о са “

к о см о са “

 ;  стр
Формат 13 х 20; Цена 3 лв.

 ;  стр
Формат 13 х 20; Цена 5 лв.

серия

„ п о с л а н ия

о т

16 стр. цветна вложка
ISBN 978-954-626-363-6; 343 стр.
Формат 13 х 20; Цена: 17 лв.

КРИОН

КРИОН

НОВОТО НАЧАЛО – Книга Девета

НОВИЯТ ЧОВЕК – КНИГА четиринадесета

Втази книга Крион ни дава много лична информация и методи, с
които да открием Божественото вътре в себе си. Тук са разгледани
деветте признака на духовното израстване, някои от начините за
настройване към третия език на Любовта и Висшия Аз, както и
основните страхове, които трябва да преодолеем, за да обединим
частите на нашата многоизмерна същност.

Еволюцията на човешкото съзнание вече е започнала и е лесно да
бъде разпозната. Тя идва под формата на бунт против старите систе
ми във всеки аспект и сфера на нашето общество. Тя ще изисква
много време, но така ние се учим и израстваме като души в тяло.
Сега обаче нашите пътища са различни и тази книга на Крион раз
крива точно това. Той ни превежда през част от възможностите,
които ще са появят пред нас по пътя, водещ към развиване на ново
съзнание за планетата. И тези възможности вече започват да ни
променят като хора – още преди да сме спечелили играта със стара
та енергия.
ISBN 978-954-626-483-1; 332 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 17 лв.

 ;  стр
Формат 13 х 20; Цена  лв.
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КРИОН
ПОВДИГАНЕ НА завесата – Книга Единадесета

серия

КРИОН
ПАРТНЬОРСТВО С БОГ – Книга Шеста

9

 ; стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 8 лв.

о т

 ;  стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 8 лв.

ISBN 978-954-626-463-3; 312 стр.
Формат 14,5 х 21,5; Цена: 16 лв.

„ п о с л а н ия
серия

ДРЕВНАТА ТАЙНА НА ЦВЕТЕТО НА ЖИВОТА
ТОМ 2
Друнвало Мелхизедек
В тази книга авторът дава инструкции за медитацията Меркаба, тех
ники за пренастройване на човешкото енергийно поле, което е клю
чът за извисяване към следващия многоизмерен свят. Ако тези
практики се изпълняват с любов, древният процес на пранично
дишане ще отвори пред вас неподозирани възможности и сили за
самолечение и лечение на другите, както и на планетата. С помощта
на Мелхизедек Цветето на Живота ще се разтвори пред вас и ще ви
разкрие корените на нашето триизмерно съществуване.

ISBN 978-954-626-468-8; 317 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 16 лв.

к о см о са “

КРИОН – ЧОВЕШКАТА АКАША
Събуждане на неуловимата информация
скрита във вашата Акаша
Моника Мурани
В тази книга авторката е обединила непубликуваните досега посла
ния на Крион за Акаша, предадени чрез Лий Каръл. Тя може да ви
отговори на въпроси като: Как се създава нашата същност? Защо
имаме определени страхове и фобии? Възможно ли е да сме живели
и преди? Тук ще намерите дълбоки прозрения от Крион и ще полу
чите разбиране за човешката Акаша, какво включва тя и как може да
се разкрие и осъзнае. Освен това Крион отговаря на много въпроси,
които ще ви помогнат да си изясните как да работите с личната си
акашова енергия.

о т

к о см о са “

ISBN 978-954-626-461-0; 381 стр.
Формат 14,5 х 21,5; Цена: 20 лв.

КРИОН – ТАЙНАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША

ДА ЖИВЕЕШ В СЪРЦЕТО

РАЗКРИВАНЕ НА МИСТЕРИИТЕ ОТ ОТВЪД
Моника Мурани
Някога питали ли сте се каква е действителната природа на душата и
по какъв начин душите са аспект от едно по-висше общо съзнание? В
тази трета книга от трилогията на Крион Моника Мурани е събрала
най-новата информация от уроците на Крион за душата на човека. Тя
е резултат от проучването и обобщаването на удивителните посла
ния, с които Крион ни обяснява подробно редица характеристики на
човешката душа. което ще ни помогне да разберем по-ясно сложния
въпрос за това кои в действителност сме ние. „Божията частица във
вас е част от Създателя. Тук става дума за това в каква степен можете
да се справите с настоящата ефективност на своята ДНК, съществу
вайки в света с неговото енергийно ниво в момента.“ – Крион.

Друнвало Мелхизедек
Тази книга с медитации ще ви покаже как да откриете свещеното
място в своето сърце, което ще ви свърже с дълбините на вашия ум
и цялото ви тяло. Тя ще създаде за вас една нова форма на взаимо
отношение със себе си и с другите, която идва не от ума, а от сърце
то. Ако се интересувате от това свещено място във вашето сърце,
тази книга ще благослови живота ви и ще ви помогне да осъзнаете
истинската си природа.

10

 ; стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 10 лв.
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ДРЕВНАТА ТАЙНА НА ЦВЕТЕТО НА ЖИВОТА
ТОМ 1
Друнвало Мелхизедек
Цветето на Живота е геометричен модел на Сътворението, който ни
въвежда вътре в нашето физическо съществуване и извън неговите
граници. В продължение на хиляди години тайната е била скрита в
древните фрески и произведения на изкуството и закодирана в
клетките на всички живи същества. С тази книга Дрюнвало ни раз
крива тайните на нашия произход, причините светът днес да е
такъв, какъвто е, и загадката на фините енергии, които ще помогнат
на нашето съзнание да разцъфти в цялата си истинска прелест.

серия

КРИОН – ЕФЕКТЪТ ГЕЯ
Забележителната система на съвместната работа
между Земята и човечеството
Моника Мурани
Искате ли да научите какво представляват земните енергии, лей
линиите, порталите и свещените места и как се създават съзнател
ните взаимоотношения между Земята и хората? В тази книга автор
ката е включила непубликувани послания от Крион за Гея, предаде
ни чрез Лий Каръл. Ученията и мъдростта на Крион ни представят
уникална картина на нашия произход, защо сме тук и как сега можем
да израстваме чрез целенасочена връзка с нашата планета и звезд
ното ни семейство. Така ще достигнем до цялата любов и закрила,
която Майката Земя ни предоставя.

СКРИТИТЕ МИСТЕРИИ
Извънземните, древните мистични школи и извисяването
Джошуа Дейвид Стоун
Тази книга съдържа богата информация за езотеричните учения – от
древните мистични школи до наскоро откритите духовни пътища. Тя
включва обобщение на много факти, достигнали до нас през векове
те, както и чрез ченълинг от Джуал Кхул и други Извисени учители.
Енциклопедичното познание, събрано от автора тук, може да бъде
основна насока за всеки, поел по пътя на духовното развитие и
извисяване в този живот.

ISBN 978-954-626-488-6; 158 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 11 лв.

„ п о с л а н ия

о т

ПЪТУВАНЕ КЪМ СЪРЦЕТО
МЕДИТАЦИИ И ТЕХНИКИ ЗА НАВЛИЗАНЕ
В СВЕЩЕНОТО ПРОСТРАНСТВО НА СЪРЦЕТО
Даниел Мител & Друнвало Мелхизедек
В тази книга ще откриете упражнения, които ще ви покажат как да
преместите вашия дух в пространството на сърцето. Ако никога не
сте практикували това преди, може да ви се стори малко странно, но
вие със сигурност ще се справите. С практическите напътствия и
стъпки, които дават Друнвало Мелхизедек и Даниел Мител, можете
да се наслаждавате на методите, които те предлагат. Освен практики
за влизане в пространството на сърцето е включена и Молитвата на
сърцето и как да живеем от позицията на сърцето. Насладете се на
това духовно пътуване към вашето свещено сърце!

к о см о са “

серия

 ;  стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 8.50 лв.

о т

к о см о са “

ISBN 978-954-626-410-7; 176 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 11 лв.

ISBN 978-954-626-345-2; 496 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 10 лв.

КОСМОСЪТ НА ДУШАТА

ИЗВИСЕНИТЕ УЧИТЕЛИ ОСВЕТЯВАТ ПЪТЯ

ЗОВ ЗА ПРОБУЖДАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Патриша Кори
Това са учения от същества отвъд нашето измерение, предадени
чрез контактьор, които ни предлагат познанията си за събитията с
влияние върху съдбата ни и напътствията си, за да ни помогнат да
посрещнем предстоящото предизвикателство, и да ни отворят за
истинския ни потенциал като съзнателни участници в многоизмер
ната вселена. Преди всичко книгата е зов да разберем какво означа
ва да бъдем наистина галактически човешки същества – как да
започнем да играем своята роля в мащабния космически план.

Тайните на духовното майсторство
от тези, които са го постигнали
Джошуа Дейвид Стоун
Тази книга е посветена на светците и духовните учители от всички
религии и духовни пътища, които са благословили с присъствието
си тази планета. Животът и учението на 39 от най-великите духовни
личности на човечеството ни предоставят модел за цялостно само
осъществяване. Сред тях са: Ширди Сай Баба, Хермес-Тот, Шри Рама,
Орфей, Питагор, Лао Дзъ, Майка Тереза, Едгар Кейси, Зороастър и
много други.

 ;  стр
Формат: 13 х 20; Цена 4 лв.

ISBN 978-954-626-353-7; 368 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 7.50 лв.
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ОТВЪД ИЗВИСЯВАНЕТО
МЕТОДИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА СЕДЕМТЕ НИВА НА ИНИЦИАЦИЯ
Джошуа Дейвид Стоун
Тази книга поднася нов материал, получен с ченълинг, който разкри
ва седемте нива на инициация и методите за тяхното постигане. Тя
съдържа информация за начина за закрепване и отваряне на наши
те 36 чакри и методите за развиване на нашия светлинен коефици
ент. Включва глава, посветена на космическото извисяване и една
уникална космическа карта, която очертава процеса на планетарно
то извисяване и освен това чертае курса за пълното космическо
извисяване през седемте космически равнини и четиридесет и
осемте измерения на реалността, обратно към Божествената приро
да и Единния източник.

серия

ЗМИЯТА НА БЕЗКРАЙНОСТТА
КОСМИЧЕСКИТЕ ЦИКЛИ ПРАВЯТ ПЪЛЕН КРЪГ
Друнвало Мелхизедек
В тази книга са представени съветите на нашите предци. Това са
живите коренни племена на Земята, които държат ключа към наше
то бъдеще. Те ще позволят на всички да научат това, което знаят,
защото са убедени, че всички хора са взаимно свързани. Древните
вярват, че имат отговорност пред света: да предложат своите
наставления, необходими на човечеството, за да се промени и да
започне да вижда Единната реалност по нов начин – от сърцето. Ние
живеем във времена на бързи промени и повечето от нас го усещат.
Затова се отпуснете и дишайте от сърцето. Живейте в сърцето си. И
всичко ще се случи в точния момент.

ДОБРЕ ДОШли У ДОМА
новата земя
Ст и й в Ро т ър & Гру п ат а
Добре дошли в 5-то измерение. Усещате ли вече процеса на извися
ването – както вашето, така и на планетата Земя? Еволюцията на
човечеството вече е започнала. Целта на Групата, която предава
своите послания чрез Стийв Ротър, е да ни подготви за това, което е
отвъд нашите представи за бъдещето. В тази книга тя ни предлага
ключове, с които да разкрием тайните на развитието на нашия
потенциал като съ-създатели и да използаме тези сили в нашия
живот още сега.

ISBN 978-954-626-376-6; 359 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 8.00 лв.

 87;272 стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 7.00 лв.
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о т

ПЪТЯТ НА ИЗВИСЯВАНЕТО
Джошуа Дейвид Стоун и Джена Шели Паркър
Тази книга съдържа медитации и упражнения, които могат да ви
помогнат да превърнете принципите на извисяването в практичес
ки път за развитие. Авторът разглежда духовната йерархия на
ангелските и звездните същества, кармата, капаните на негативното
его, силата на изречените думи и психологията на извисяването.
Включени са истории от личния опит на д-р Стоун при развитието
на висшите монадични и душевни тела по неговия път към извися
ването.

к о см о са “
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ISBN 978-954-626-380-3; 240 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 13 лв.

о т

к о см о са “

ISBN 978-954-626-364-3; 340 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 9.00 лв.

ЗЛАТНИ КЛЮЧОВЕ ЗА ИЗВИСЯВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ

ПОЗДРАВИ ОТ ДОМА

Откровения от Сай Баба и Извисените учители
Джошуа Дейвид Стоун
Тази книга представя мъдростта на Извисените учители и може да
ви служи като духовно ръководство. Тук са включени 420 златни
ключа, представящи различни методи, техники, утвърждения,
молитви и прозрения за процеса на извисяване. Основата на тези
ключове са ученията на Сай Баба и други Извисени учители, както и
различни духовни текстове, които описват пътя на Божествената
реализация.

Ст и й в Ро т ър и Гру п ат а
Човечеството преминава от реалността на дуализма в полето на
триединството, където началата на светлината и мрака са уравнове
сени от новата връзка с Висшия Аз. Това е вълнуващо и малко пла
шещо време за вас, хората, защото означава да поемете съдбата си
на съзнателни творци в ръцете си. Ние сме тук, за да ви предложим
една по-широка гледна точка за човешките възможности. Когато се
върнете вкъщи, ще бъдете приветствани като герои за участието си
в играта на свободния избор и тогава ще разберете, че издигането в
духа не е толкова важно, колкото придобиването на удивителния
човешки опит.
Групата

 957; 320 стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 7.50 лв.

 978-4022; 428 стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 9.00 лв.
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ДУХОВНА ПСИХОЛОГИЯ
12 основни житейски урока
Стийв Ротър
Тази книга предлага нова гледна точка върху живота и човешките
преживявания от висшата перспектива на нашия дух. Когато започ
нем да възприемаме нашите преживявания като еволюционен
процес на душата, ще можем да разберем силите, които оказват
влияние в живота ни. Тази книга ще ви даде обяснения за: седемте
етапа на живота; природата на кармичните договори; енергийната
матрица; енергийната тръба и много други. Включени са и 12 духов
ни житейски урока за издигане на съзнанието в Новото време.

серия

КОСМИЧЕСКО ИЗВИСЯВАНЕ
Космическата карта на вашия дом
Джошуа Дейвид Стоун
Заради необикновеното време, в което живеем, пред нас се открива
нова възможност за започване на процеса на космическото извися
ване след завършване на планетарното извисяване. В тази книга са
разгледани основните теми, свързани с този процес: местата за
космическо извисяване; космическата еволюция; монадично изви
сяване; 144-те разширения на душата на човека; самоосъществява
не; космическа отговорност; 12-те планетарни празника; пътят за
развитието на нациите.

КОСМИЧЕСКИТЕ истини
Архангел Михаил чрез Рона Хърман
В тази книга посланията на архангел Михаил ни носят вселенските
учения на мъдростта, които в миналото са били предназначени
само за малцина висши посветени. В нея са разгледани въпроси
като: системата на кристалната решетка; как да закрепим висшите
честоти от небесните градове на Светлината, за да създадем мир,
красота и хармония в мястото, където живеем; Реката на любовта и
живота и как да плуваме в нея; обединяването на пламъците-близ
наци. Влючени са медитации на Виолетовия пламък, които ще ви
помогнат да разрешите стари кармични модели и да се обедините
със своя Висш Аз.

ISBN 978-954-626-360-5; 462 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 9.00 лв.

„ п о с л а н ия

о т

ЗЛАТНОТО ОБЕЩАНИЕ
Архангел Михаил чрез Рона Хърман
Рона Хърман е световноизвестен канал на архангел Михаил, който
предава чрез нея информация за цялото човечество, изпълнена с
ангелска любов и прекрасни напътствия. Посланията в тази книга са
много ясни и ни дават чудесна насока и надежда за нашето бъдеще.
Архангел Михаил предава също полезни медитации и утвърждения,
както и информация за слънчевите и космическите лъчи, за чакрите,
тяхното активиране и развитие, както и още много духовна инфор
мация.

к о см о са “

серия

ISBN 978-954-626-405-3; 352 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 8,00 лв.

о т

к о см о са “

 978-4152; 366 стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 8.50 лв.

ISBN 978-954-626-419-0; 446 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 10 лв.

СВЕЩЕНОТО ТЪРСЕНЕ
Архангел Михаил чрез Рона Хърман
Послания на надеждата и вдъхновението…
“Любими мои, много от вас търсят средния път на баланса, който ще
приведе всички ваши тела в хармонично единство с вашето съще
ство, така че те да резонират едно с друго, да бъдат цялостни и
изпълнени със сила. Привествам вашето завръщане в Светлината на
нашата реалност и осъзнаването, че вие сте любими деца на
Създателя и сте вечно обичани. Аз съм архангел Михаил.”

ISBN 978-954-626-375-9; 317 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 7.00 лв.
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ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА
Архангел Михаил чрез Рона Хърман
Възлюбени майстори, моля ви, позволете на своя дух да се издигне
по Колоната от Светлина, която е вашата връзка с висшите светове,
а аз ще ви придружавам по време на това пътуване. Заедно ще
изследваме безкрайните възможности на духовната реалност, от
която можете да почерпите сила и смелост, за да изпълните своята
специална мисия, заради която сте дошли в този си живот. Нека ръка
за ръка да преминем по Моста от Светлина, който води към новата
Златна епоха. Аз Съм архангел Михаил.

серия

И ТАКА, АЗ СЪМ БОГ... СЕГА КАКВО?
Средства за зареждане със сила на хората
Ст и й в Ро т ър и Гру п ат а
Тази книга съдържа информация за безкрайните възможности на
хората. В нея ще намерите послания от любящите същества, които
наричат себе си просто Групата, по въпроси като: ДНК, душевните
договори, кристалите, човешките кодове, средствата за зареждане
със сила, лечението с енергия, проявлението, порталите към много
измерния свят и други. Това е възможност да погледнем на своя
живот от вселенска перспектива, да направим по-добри избори и да
овладеем собствената си сила.

н и ч е в а
н и н а
н а
к н иги

ИСКРИ ОТ СВЕТЛИНАТА
Техники за връзка с истинския ни Аз,
за лечение и саморазвитие
Нина Ничева
От тази книга ще научите накъде вървим и какво предстои да се
промени в телата и живота ни като хора. Включена е нова информа
ция от Мрежата на Духа за това как се е развил Експериментът Тера,
какво представлява искрата от Светлината, за какво служи на душата
и защо ни наричат „носители на Светлината“. Пазителите на Вътреш
ната Земя разкриват тайните на своята цивилизация, за да ни помог
нат да направим своя избор. Дадени са техники, медитации и
утвърждения за самолечение, саморазвитие и адаптиране на тялото
към промените, през които преминаваме заедно с планетата.
ISBN 978-954-626-445-9; 343 стр.
Формат 14,5 х 21,5; Цена: 17 лв.

МАТРИЦАТА НА КАРМАТА

МИСИЯ ПАЗИТЕЛ

КАРМИЧНИ АКЦЕНТИ В ДАТАТА НА РАЖДАНЕ • МОДЕЛИ И ШАБЛОНИ
• 2012 Г. – ПРАГ НА ВРЕМЕТО • КАКВО НОСИТЕ ОТ МИНАЛОТО
• ТЕХНИКИ ЗА ДУХОВНО СЕБЕПОЗНАНИЕ И РАЗВИТИЕ
Нина Ничева
Датата и годината на раждането на всеки от нас са ключове към мат
рицата на кармата. Те дешифрират част от архивираната информа
ция, за да улеснят развитието на душата и да й припомнят нейните
най-важни цели в този живот. В тази книга ще намерите различни
техники, практики и утвърждения за корекция на кармата и за лече
ние на душата и тялото, както и информация за трансформациите,
през които преминава Земята и човечеството на прага на времето
– 2012 г.

Техники за самолечение и усъвършенстване
Нина Ничева
Тази книга ще ви поведе на пътешествие във вътрешната ви вселена,
за да може всеки да опознае своите тъмни и светли страни, така че
да прави осъзнат избор. В това пътешествие винаги можем да разчи
таме на ръководството и подкрепата на своя Вътрешен пазител, на
наученото от личните Акашови записи, на енергията на зодиакалния
знак, под който сме родени, както и на посланията от датата на раж
дане, информацията за които е включена тук. Дадени са и баланси
ращи утвърждения за поддържане на хармонията на тялото и
душата. Всеки, който е привлечен от мисията на Пазител на Земята,
на живота и на своя вътрешен и външен свят, ще разбере как да
развива тези умения, изначално заложени във всички нас.

 ;  стр
Формат: 13 х 20; Цена 5 лв.
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ISBN 978-954-626-420-6; 268 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 15 лв.
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ISBN 978-954-626-481-7; 316 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 17 лв.

н и ч е в а

ISBN 978-954-626-394-0; 312 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 14 лв.

ПО ПЪТЯ НА СПИРАЛАТА
Техники за лечение и духовно развитие
Нина Ничева
Тази книга дава информация за същността на светците, ангелите,
архангелите и ролята им в нашия живот. Нина Ничева предлага
съвети как да се научите да работите с тяхната енергия, за да опоз
наете себе си и да решите някои от проблемите си, свързани със
здравето, взаимоотношенията, семейството, финансите и други,
като се обръщате за съвет и помощ към духовния свят. Включени са
и различни универсални молитви, формули и съвети, които могат да
отговорят на индивидуалните търсения или проблеми на човека.
Тук са предложени и духовни практики за събуждане на енергията
на спиралата и на нашата ДНК, както и мантри-утвърждения за раз
личните кръвни групи.

н и н а

ISBN 978-954-626-348-3; 468 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 18 лв.

н а

КНИГАТА НА ЖИВОТА
ТЕХНИКИ ЗА СЕБЕПОЗНАНИЕ, ХАРМОНИЯ И УСПЕХ
Нина Ничева
Кой определя съдбата ни? Наистина ли всичко е записано „горе“?
Имаме ли свободна воля и право на избор? Как да разберем себе си
с помощта на датата на раждане и числото на нашата съдба? Тази
книга ще ви помогне да надникнете в своята Книга на живота и да
опознаете себе си, за да промените съдбата си. Информацията,
която Нина Ничева споделя тук, дава право на избор на всеки и не
лишава никого от свободната му воля. Човек сам решава дали ще
използва съветите на Повелителите на кармата, или просто ще про
дължи напред така, както смята, че е най-добре за него. Дори да
изпълним единствено годишния ритуал с писмото до Повелителите
на кармата, ще направим добро както за нашата душа, така и за
България и цялата Земя.

к н иги

ПОДКРЕПА ОТ НЕБЕТО
Лечение на тялото и душата
Нина Ничева
Тази книга е за всички, които наистина желаят да проявят лечител
ската си сила, за да излекуват тялото и душата си, както и за тези,
които се занимават с традиционна или алтернативна медицина,
защото усещат потребност да помагат на другите. Тук са включени
лечебни формули и утвърждения за голям брой заболявания, поро
дени от страх, агресия, чувство за вина или комплекси. С тяхна
помощ вие можете да възстановите връзката си с енергията на
любовта и здравето.

ISBN 978-954-626-381-0; 368 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 18 лв.

ВСЕЛЕНАТА ЧОВЕК

СЛЪНЧЕВО ДИШАНЕ

Нина Ничева
Това преработено и допълнено издание предлага на читателите
някои от отговорите на вечните въпроси, вълнуващи хората, нова
информация и техники, които могат да помогнат на търсещия да се
пробуди и да свали още един пласт от илюзорните представи за себе
си, за да познае личната си вселена, която е отражение и на света
извън нас. Себепознанието е индивидуално пътуване, а чуждият
опит разширява личната гледна точка и помага всеки сам да намери
отговорите, които го вълнуват. А чрез своя личен опит може да
помага на другите, които вървят по пътя, в търсене на истината за
човека, Земята и Вселената.

Дар и благословение Свише: Светлината на Слънцето
Ти н а Е л е к т р а
Слънчевото дишане е съзнателно дишане на специална слънчева
светлинна енергия, захранваща енергийните системи на човека.
Това дишане ни въвежда в хармония и синхрон със Земята, със
Слънцето и с целия Космос. Това е дишането на космическите хора,
каквито са и земните жители. В тази книга са дадени последовател
ни практики, упражнения и медитации за изпълняването на съзна
телно слънчево дишане. Тина обяснява също енергийните центрове
и системи на човека, които са инструмент за възприемане на Бо
жествените честоти. Включена е и информация за разположението
и предназначението на новите енергийни центрове за синхронизи
рането на човека с Божественото начало.

ISBN 978-954-626-500-5; 454 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 23 лв.

ISBN 978-954-626-477-0; 183 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 10 лв.

КЛЮЧЪТ ЗА ЛИЧНАТА НИ ВРЪЗКА С БОГА

к н иги

н а
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Светлинен обред
Ти н а Е л е к т р а
Тази книга представлява протокол за енергийно извисяване и рабо
та с живата светлина. Ключът е енергиен код за влизане в синхрон
ността на Вселената и общуване с Висшите Божествени нива на
съзнание. Чрез него представителите на Светещата раса, пребива
ващи на Майката Земя, се свързват с Промисъла на Божественото
начало за всеки един от тях и за Цялото. Той пречиства и издига
съзнанието, настройва го и го въвежда в Божественото съзвучие за
всеки ден. Развива и изгражда Божествената сила на мисълта, чрез
която се извайват фините тела на Космичния човек. Книгата пред
ставя същността и процесите за активиране Ключа. Тя е продълже
ние на „Тринадесетият ключ“.
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ISBN 978-954-626-499-2; 168 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 10 лв.

Е л ектра
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ISBN 978-954-626-374-2; 318 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 14 лв.

н а

ТРИНАДЕСЕТИЯТ КЛЮЧ
Посланията на Делфин, група от Светлината
Ти н а Е л е к т р а
Това е система от знания, медитации и упражнения за опознаване
на енергетиката на човешката душа и възстановяване на енергий
ните системи на човека, както и за пряко използване на светлинни
проходи, описани в книгата. Всички ние като хора пораснахме и
вече е време да учим по нов начин, да познаваме не само физиче
ските си тела, мислите и чувствата си, а да се отнасяме по нов
начин и към самия живот. За да го направим, е необходимо да поз
наваме добре работата на енергийните си системи и онова, което
ни свързва с по-висшите измерения, откъдето сме дошли, за да
изпълним мисията си.

К н иги

КОСМИЧЕСКАТА МРЕЖА
Пътешествията на духа
Нина Ничева
В тази ще намерите съвети как да активирате своята връзка с
Космическата мрежа и как да използвате мисълта си, за да получа
вате сами информацията, която ще ви помогне да се развивате и
израствате, да решавате различни проблеми, да общувате със своя
Висш Аз, с духовните си наставници, както и с други същества на
Светлината. Когато осъзнаете истинските си възможности и възста
новите връзката с помощта на мисълта си, ще откриете колко много
разумни същества с любов очакват всеки от нас да включи своя
духовен компютър и да се появи в Космическата мрежа. Тогава
започват пътешествията на духа…

КОДОВЕТЕ НА СИЛАТА
вълнуваща история за уроците от едно духовно,
приключение, което води до разкриване на ученията
за висШето добро на земята
Даяна Купър
След като информацията от древния тибетски Свитък е разгадана,
Маркъс, Джоана и Хелън се впускат в спиращо дъха приключение в
Австралия. Тяхната мисия е да разкрият какво означават Кодовете
на съдбата, споменати в Свитъка. След много премеждия и труднос
ти по време на търсенето те научават, че Кодовете са инициации за
разкриване на планетарния отпечатък и осъзнават, че трябва да
преодолеят големи житейски предизвикателства.
Тази книга ще ви преведе през митологията и мъдростта на абори
генните култури, през знанието на древната цивилизация на
Лемурия и духовните учения за висшето добро на Земята.

ISBN 978-954-626-425-1; 232 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 12 лв.
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ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ АНГЕЛИТЕ
КАК ДА ПРОМЕНИТЕ ВАШИЯ СВЯТ С ПОМОЩТА НА АНГЕЛИТЕ
Даяна Купър
Авторката предлага мъдрост от ангелското царство, така че заедно
с нашите небесни братя да променим своя свят. Всичко е възможно,
когато потърсим напътствията и помощта на нашите ангелски вода
чи. Тук са включени вдъхновяващи истории за чудотворна помощ от
ангелите, както и последователни уроци и упражнения, които ще ви
окуражат да потърсите ангелското присъствие в живота си, ще укре
пят връзката ви с ангелите, ще ви разкрият специалните умения на
йерархията на архангелите и ще ви покажат как да ги призовавате в
различни ситуации. Така можете да внесете положителни промени в
своя живот, както и в този на вашите близки.

ОТГОВОРИ ОТ АНГЕЛИТЕ

КАК МОЯТА СМЪРТ СПАСИ ЖИВОТА МИ

КАКВО МИ КАЗАХА АНГЕЛИТЕ
Даяна Купър
В тази книга Даяна Купър споделя разбирането на ангелите за някои
от най-предизвикателните проблеми в нашия човешки живот. Те
отговарят на въпроси, свързани с духовността, кармата, житейската
цел, природата и вълшебните същества, както и на много въпроси,
имащи отношение към нашето ежедневие: здраве, деца, семейство,
взаимоотношения, общество и т.н. Включени са също упражнения,
визуализации и молитви за връзка с ангелите. Тази вдъхновяваща
книга ще ви донесе подкрепата и мъдростта на Ангелското царство,
за да се чувствате сигурни, спокойни и уверени във всяка ситуация.

И ДРУГИ ИСТОРИИ ОТ МОЕТО ПЪТУВАНЕ КЪМ ЦЕЛОСТТА
Дениз Лин
Това е завладяващ разказ за живота на световноизвестния духовен
учител Дениз Лин. Със състрадание и хумор тя разкрива как е прео
доляла ужасните ситуации, свързани с нейното детство, както и
чудотворното си завръщане, след като е била простреляна почти
смъртоносно. От тези преживявания и много други, включени тук,
тя оформя своята душевност и създава духовния път, по който
върви и до днес. Потопете се в това завладяващо духовно пътуване
заедно с Дениз, за да направите един пълен житейски кръг и да
разберете как да постигнете цялост във всяка област от живота си.

ISBN 978-954-626-489-3; 368 стр.
Формат: 14.5 х 21.5 ; Цена: 18 лв.

к у п ъ р

к н иги

ISBN 978-954-626-429-9; 288 стр.
Формат 14,5 х 21,5; Цена: 7.50 лв.

ISBN 978-954-626-475-6; 304 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 8.00 лв.

ISBN 978-954-626-431-2; 317 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 8.00 лв.
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ISBN 978-954-626-355-1; 215 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 12 лв.

н а

БЕЗМЪЛВНИТЕ КАМЪНИ
ЕДНО ДУХОВНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПО СЛЕДИТЕ НА ДРЕВЕН СВИТЪК,
ЧИЯТО ТАЙНА МЪДРОСТ Е КЛЮЧ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Даяна Купър
Това е духовен роман с вдъхновяващи послания за всички нас.
Марк, Джоана и Елена получават от един тибетски монах свещен
ръкопис от Атлантида, който ги въвлича във вълнуващо приключе
ние, следвайки неговите инструкции. Информацията в ръкописа
съдържа насоки към седем велики мистерии и държи ключа към
лечението и завръщането на силата на човечеството, затова тъмни
сили се опитват да спрат нейното разкриване. Търсенето на тримата
ги води по целия свят, а драматичната развръзка е в Мачу Пикчу,
Перу, където символи и звуци ще ни покажат пътя към свободата на
всички хора, така че да следваме собствената си съдба.

к н иги

ДУХОВНИТЕ ЗАКОНИ
Ключът към небесата
Даяна Купър
За да се движите безопасно и приятно през живота, можете да
използвате правилника за живота на Земята, който духовният учител
и терапевт Даяна Купър ни разкрива в тази книга. Използвайте го и
ще притежавате ключа към небето. Авторката излага просто и разби
раемо 36-те духовни закона, които управляват живота на Земята. С
помощта на многобройни истории и метафори тази изключително
силна книга ни показва как, следвайки тези закони, можем да постиг
нем благоденствие, успех, удовлетворение и щастие.

ДРЕВНИ ЛЕЧИТЕЛСКИ ТЕХНИКИ
Курс за психично и духовно развитие
Дъглас Де Лонг
В тази книга авторът обяснява как можете да приложите лечебната
мъдрост на Древния свят към вашия съвременен живот. Научете как
да изпълнявате ритуала на Последната инициация за себе си и раз
крийте мощните методи за развиване на вашите психични и лечеб
ни способности. Те включват: лечение на душата; разкриване на
миналите животи; балансиране на чакрите; лечение с цветове;
енергиен ченълинг и други. Практикувайки тези древни техники,
вие можете да постигнете духовно, емоционално и физическо бла
госъстояние.
ISBN 978-954-626-413-8; 285 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 13 лв.

 386;234 стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 1 лв.
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ОТКЛЮЧЕТЕ ТАЙНИТЕ ПОСЛАНИЯ НА ТЯЛОТО СИ
28-дневна програма за здраве и жизненост
Дениз Лин
Това е здравословна програма за 4 седмици, която ще ви помогне
да: активирате клетъчното ребалансиране на вашето тяло; да осъз
наете защо сте родени точно в това конкретно тяло; да синхронизи
рате вашето тяло с вашата житейска цел; да разкриете духовните
уроци, които получавате от тялото си в този живот; да изучите мис
тичната зависимост между вашето тяло и живота ви; да разберете
как изчистването на блокажите на всички нива ще излекува здраво
словните ви проблеми, ще освети всички стари рани във всичките
ви тела, така че да бъдете изпълнени с повече жизненост във всеки
момент.

ДУХОВНО ТРАНСФОРМИРАНЕ

ЧАКРА ТЕРАПИЯ

28-ДНЕВНА ПРОГРАМА, КОЯТО ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА ОТКРИЕТЕ
ВАШИЯ ИСТИНСКИ АЗ
Дениз Лин
Това е четириседмична програма, посветена на дълбокото пречист
ване на различните аспекти на живота ви – ментален, емоционален,
физически и духовен. Практичните, умело подбрани стъпки ще ви
помогнат да откриете своята автентична същност. Тази книга е за
вас, в случай че искате да разберете кои сте, защо сте тук, каква е
вашата мисия. Тя е и за тези, които са готови да започнат да поставят
нуждите си пред тези на другите, да живеят спокойно и с умерено
темпо, да обичат себе си. Програмата ще ви помогне да се избавите
от старите ограничения, за да може наистина да започнете да чувате
тайните послания на вашата душа.

За личностно израстване и лечение
Кийт Шерууд
Тази книга предлага полезно практическо ръководство за лично
стно израстване. Тя комбинира психологията и метафизиката заедно
с практическите стъпки за изследване на нашите енергийни систе
ми и вътрешен свят. Тя ще ви покаже как да работите с вашите чакри
за отстраняване на енергийни блокажи в телата ви. Ще научите тех
ники за увеличаване нивота на енергията ви и за преобразуване на
нездравословните енергии в такива с положителен заряд, както и за
постигане на баланс на всички нива на вашата същност.

ISBN 978-954-626-404-6; 298 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 13 лв.

ISBN 978-954-626-423-7; 188 стр.
Формат: 14,5 х 21,5;  Цена 2 лв.
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ISBN 978-954-626-391-9; 303 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 13 лв.

„ д у х о в н о

РАЗВИВАНЕ НА ПСИХИЧНИТЕ СПОСОБНОСТИ
Аури, чакри, ангели и астрална проекция
Дъглас Де Лонг
Тази книга представя основните учения и практики на древните
мистични школи. Тя е построена под формата на последователни
уроци, които ще ви помогнат бързо да разкриете психичните си
способности. От тайната мъдрост на Египет и Атлантида, до учения
та на Исус, Буда и Зороастър, вие можете да научите как да отворите
чакрите си; да виждате и тълкувате аурата; да се свържете с вашите
ангели и духовни водачи; да практикувате астрална проекция и да
почерпите информация и познания от вашите минали животи.

серия

 3964;253 стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 2 лв.

ДУШАТА ОБИЧА ИСТИНАТА
Уроците, които научих по своя път към радостта
Дениз Лин
Дениз Лин вярва, че не е нужно да страдате, за да израствате, и че
животът ви може да бъде изпълнен с радост, независимо какво се е
случило във вашето минало или какво се случва в настоящето ви.
Въпреки че на моменти нейният живот е бил изпълнен с големи
трудности, тази забележителна жена е открила пътя, който може да
помогне и на вас да преодолеете травми от детството, да подобрите
настоящите си връзки, да проявите мечтите си и да внесете радост
във всеки момент от своя живот. Тази книга задейства могъщи про
цеси, с чиято помощ можете да се издигнете над негативните, огра
ничаващи убеждения, да се изпълните с мотивация и напълно да
осъзнаете своите цели.

ОТГОВОРЪТ СИ ТИ

ВАШИТЕ ПСИХИЧНИ СИЛИ

Разкриване и осъществяване на вашата душевна цел
М а й к ъ л Та м у р а
Тази книга е духовно ръководство как да живеем живот, изпълнен
любов, истина и състрадание. В нея авторът споделя своето позна
ние за осъществяването на истинската цел на нашата душа, както и
много примери от пътя на собственото си осъзнаване. Когато изгра
дите храм на своята душа, вие ще се научите да разпознавате исти
ната, да създавате чудеса в своя живот и да следвате най-висшето си
призвание.

РАЗКРИЙТЕ НЕОГРАНИЧЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СВОЯ УМ
Карл Луелин Вешке & д-р Джо Слейт
Тази книга свързва научните изследвания на психичните феномени
с практическото им приложение, помагайки ви да осъзнаете своите
вътрешни психични сили и да ги превърнете в приложими умения
във всекидневието. Тя предлага седемдневен план за разкриване на
психичните сили, техники за работа със сънищата, самохипноза,
разчитане на аурата, свързване с духовните водачи, изследване на
природата на съзнанието, ръководство за придвижване през раз
личните духовни нива и други практики за постигане на духовно
просветление и личностно развитие.

 978-3667; 311 стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 16 лв.

ISBN 978-954-626-422-0; 292 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 7.00 лв.

ПОВИШЕТЕ ВИБРАЦИИТЕ СИ

„ д у х о в н о
серия

ISBN 978-954-626-430-5; 256 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 15 лв.

ISBN 978-954-626-465-7; 303 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 16 лв.

111 ПРАКТИКИ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА ВАШАТА ДУХОВНА ВРЪЗКА
К а й л Гр е й
В тази книга Кайл споделя 111 основни практики, които той е използ
ва за развиване на своите забележителни духовни умения. Той раз
крива как да задълбочите вашата връзка с Божественото; как да се
свързвате с вътрешното си напътствие и да му вярвате; как да
постигнете по-висока енергийна честота.
„Ежедневната духовна практика е ключът към разкриването на
вашите духовни умения, дарове и качества. Когато отделите време,
за да разберете кои сте вие, фокусирате ума си и медитирате, вие
създавате едно пространство в своя живот, за да израствате, и
насърчавате сърцето си да се отвори и да се свърже изцяло с потока
на живота.“ – Кайл Грей
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ISBN 978-954-626-466-4; 256 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 14 лв.

„ д у х о в н о

ТАЙНИТЕ НА МЕДИТАЦИЯТА
ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪТРЕШЕН МИР
И ЛИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Давиджи
Авторът е преподавател във Ведичния център на Дийпак Чопра,
инструктор по звукова медитация, учител по аюрведа и йога на
Седемте духовни закона. В тази книга той споделя своя път през
духовното пробуждане, който носи физическо здраве, добри взаи
моотношения, емоционална стабилност и спокоен живот. Дадени са
различни видове медитативни практики, които могат да се изпълня
ват заедно или поотделно. Тук ще намерите следните медитации:
Шри янтра, визуална, насочвана, звукова, тибетска, чакра, сутра,
арома, джапа и още много изчерпателно представени начини за
медитиране и създаване на балансиран живот.

серия

КУРС ПО ЧУДЕСА
РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗУЧАВАНЕ И ПРАКТИКУВАНЕ
Алън Коен
Курс по чудеса е удивителна духовна система, която ни учи как да
вървим по пътя на любовта, приемането и прошката. През годините
Курсът е помогнал на милиони хора по света да постигнат вътрешен
мир, да се избавят от болката и страховете си. Много ученици обаче,
срещат трудности при изучаването на уроците от Курса и в разбира
нето на неговите принципи. В тази книга Алън Коен, ученик и учител
по Курс по чудеса повече от 30 години, представя лесен и ясен начин
за възприемане на уроците от Курса. Ще бъдете напътствани как да
тълкувате информацията от Учебника и Текста на Курса и как да
прилагате неговите непреходни принципи в ежедневието си.

и

КИБАЛИОН
ХЕРМЕТИЧНА ФИЛОСОФИЯ
Тр и м ат а п о с в е т е н и
Книгата предоставя на ученика и изследователя на Тайните Учения
един Универсален ключ, с който да може да отвори много вътрешни
врати в Храма на Мистериите, през чиито главни порти той вече е
преминал. Тя дава обща представа за фундаменталните учения на
Кибалион, като разкрива работните Принципи, така че вие да ги
приложите сами.

 ;  стр
Формат: 13 х 20; Цена 8 лв.

ИЗЛЕКУВАЙ СЕ С АНГЕЛИТЕ

СВЕЩЕНАТА МАГИЯ НА АБРАМЕЛИН МАГА

Медитации, молитви и напътствия
Патриша Папс
Извисете духа си, постигнете душевен мир и успокойте ума си с
помощта на ангелите. Разберете как небесните същества могат да ви
помогнат за специфични проблеми, като депресия, взаимоотноше
ния, липса на самоувереност и финансови затруднения. Медитациите
и молитвите към ангелите, които са дадени тук, ще ви покажат как
да достигнете до вътрешната си мъдрост, да премахнете блокажите,
да се освободите от недоброжелателите, да излекувате различни
болести и неразположения. Дайте възможност на ангелите да бъдат
до вас във всеки един момент за напътствия и подкрепа.

Системата на Абрамелин Мага е стигнала до нас чрез един уникален
ръкопис от XV век, запазен в Библиотеката на Арсенала в Париж.
Този ръкопис е преведен на английски от С. Л. Макгрегър Мадърс,
един от основателите на Херметичния Орден на Златната Зора.
В книгата са разгледани качествата, които трябва да притежава един
магьосник, изборът на време и място за практическа работа, необ
ходимите молитви и формули, евокацията на добри и зли духове,
подчиняването им на волята на магьосника. Дадени са специфични
инструкции за развиване на магически сили за ясновидство, нами
ране на метали и съкровища, предпазване от зли магии, лекуване на
болести, левитация, как да станеш невидим, създаване на илюзии,
четене на мисли и др.

„ А н ге л и “

ISBN 978-954-626-458-9; 240 стр.
Формат 13 х 20; Цена: 13 лв.

ISBN 978-954-626-013-0; 348 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 18 лв.

ЛЕЧЕБНАТА СВЕТЛИНА НА АНГЕЛИТЕ

УЧЕНИЕ И РИТУАЛ НА ВИСШАТА МАГИЯ

промените вашето минало, настояще и бъдеще
с божествената енергия
Рейвън Кейс
Разкрийте удивителната сила на ангелите и как те могат да подкре
пят вашето пътуване към здравето и целостта. В тази книга Рейки
майсторът Рейвън Кейс споделя своя опит като Рейки лечител и
ангелски терапевт. Дадени са много медитации и упражнения, с
чиято помощ да се свържете с ангелите и да използвате тяхната
лечебна светлина и енергия за лечение на себе си и на другите. Това
е книга за всички, които практикуват Рейки и други енергийни
лечебни техники и искат да включат помощта на небесните пратени
ци в своята работа.

Елифас Леви
Елифас Леви е майстор на Розенкройцерската интерпретация на
Кабала, която оформя основата на магията, практикувана днес на
Запад. В основния му труд, „Учение и ритуал на Висшата Магия“, се
разглеждат теорията и принципите на магическата работа от
Кабалистична, Херметична и Християнска гледна точка. Тази книга
продължава да се преиздава повече от 150 години и вдъхновява
много поколения окултисти по цял свят и до днес.

ISBN 978-954-626-472-5; 240 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 13 лв.

ISBN 978-954-626-127-4; 496 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 25 лв.
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ISBN 978-954-626-450-3; 256 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 14 лв.

С ерия

о к у л тиз ъ м

АНГЕЛСКИ МОЛИТВИ
Как да използвате помощта от Небесата
за създаване на чудеса
К а й л Гр е й
Хората се молят всекидневно за здраве, изобилие, успех и т.н.
Научете се как да използвате молитвите не само заради вашето
благосъстояние, но и за да подсилите връзката си с целта на вашия
живот, с ангелите и всички благословии около вас. Когато приложи
те техниките за молене във всекидневието си и осъзнаете ангелско
то присъствие в живота си, ще започнат да се случват чудеса.
Разберете защо Небето не отговаря на някои от молитвите ви, какво
пренебрегвате и има ли специален начин за молене. Позволете на
ангелските молитви да ви подкрепят по време на вашето земно
пътешествие.

СВЕЩЕНАТА МАГИЯ НА АНГЕЛИТЕ

Първоизточник и съкровищнища на Кабалистичната магия и първо
извор на по-голямата част на Церемониалната магия от Среднове
ковието, "Големият Ключ" винаги е бил оценяван от окултните писа
тели като произведение с най-висш авторитет. Той включва описа
ние на различни магически практики, инвокации на духовете на
планетите и елемантите и много съвети както към ученика, така и
към Майстора на Магическото Изкуство.

Д е й в и д Го д а р д
Дейвид Годард ви учи как да призовавате ангелите, за да ви помог
нат да подобрите живота си, дава специални упражнения и описва
евентуалните срещи, които може да имате с тях. В книгата е дадено
описание на деветте основни ангела, на техните признаци, символи
и поличби и на начина, по който да бъдат призовавани. Включена е
и обща информация за ангелите и сродните с тях същества. Ще се
научите как да установявате връзка със своя Лунен ангел и ще раз
берете към кой ангел да се обръщате при различните ситуации.

о к у л тиз ъ м

ГОЛЕМИЯТ КЛЮЧ НА СОЛОМОН
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о к у л тиз ъ м

МАЛКИЯТ КЛЮЧ НА СОЛОМОН

ПЛАНЕТАРНА МАГИЯ

LEMEGETON CLAVICULA SALOMONIS
Това е пълно издание на „Малкият ключ на Соломон“, в което са
включени и петте книги, които го съставят: Goetia, Theurgia Goetia,
Ars Paulina, Ars Almadel, Ars Notoria. В тези книги са дадени подробни
описания на церемониалното изкуство за владеене на добрите и
злите духове.

СЪРЦЕТО НА ЗАПАДНАТА МАГИЯ
Денинг & Филипс
Книгата ви дава цялостно разбиране за основната практическа сър
цевина на западната магия. Това е пълна церемониална система и
представя широк спектър от досега непубликувани магически тех
ники и практики. С тяхна помощ душата се отваря ниво след ниво,
хармонично и безопасно; възприятията и силите є ще бъдат балан
сирани и укрепени; а вашият творчески потенциал ще се увеличи и
насочи към постигането на могъщи и положителни магически
резултати. Книгата ще ви осиг ури ключ, чрез който можете да разби
рате, да работите и да направлявате силите, които моделират съдба
та ви. Ритуалните текстове са насочени към съвременните потреб
ности, лесно разбираеми и приложими, и могат да се изпълняват в
изчистен или в по-сложен вид, според желанието на магьосника.

ISBN 978-954-626-278-3; 284 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 8 лв.

ОКУЛТНА ФИЛОСОФИЯ

ЧИСЛАТА

Хeнрих Корнелий Агрипа фон Нетесхайм

Тяхната окултна сила и мистични свойства
Уилям Уин Уес ткот
Уилям Уин Уесткот е английски окултист, един от основателите на
Херметичния Орден на Златната Зора, Върховен Маг на Розенкрой
церското общество, майстор на Quatuor Coronati Lodge.
В тази книга авторът е събрал сведения за числата, взети от различ
ни древни и по-нови източници. Разгледани са възгледите на
Питагор за числата, Кабалистичното учение за числата, свойствата
на числата според Библията, Талмуда, питагорейците, римляните,
халдейците, египтяните, индийците, учениците на Херметизма и
розенкройцерите. Дадени са и числата на „Апокалипсиса“.

„Окултна философия“ на Агрипа е фундаментален труд и едно от
най-важните съчинения в областта на Западния Окултизъм. Това е
необходим справочник не само за окултисти и магьосници, но и за
всички, интересуващи се от Ренесанса, Неоплатонизма, Западната
Кабала, историята на идеите и науките и Окултната традиция.
Том 1 – ПРИРОДНА МАГИЯ – 240 стр.; Цена: 14 лв.
Том 2 – НЕБЕСНА МАГИЯ – 252 стр.; Цена: 15 лв.
Том 3 – ЦЕРЕМОНИАЛНА МАГИЯ – ще излезе през април 2021.

 ;  стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 1 лв.

ISBN 978-954-626-154-0; 158 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 9.00 лв.
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ISBN 978-954-626-096-3; 253 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 14 лв.

ISBN 978-954-626-143-4;  стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 4 лв.

МАГИЯ ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ
уика за новото поколение
Силвър Рейвън Улф
Силвър Рейвън Улф, една от най-известните последователки на Уика
днес, ви дава пълно ръководство за магическа работа, написано
специално за тийнейджъри. Да носиш черни дрехи и да плашиш
другите с клетви и заклинания, не те прави магьосник. Тази книга
показва какво означава да бъдеш истински магьосник в традициите
на Уика. Тя дава автентични ритуали и практики и включва всичко,
което ви е необходимо, за да практикувате успешно традицията на
Уика още като тийнейджъри.

 ;  стр
Формат: 13 х 20; Цена  лв.
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МАГИЧЕСКОТО ДОМАКИНСТВО
Скот Кънингам и Дейвид Харинг т ън
От тази книга ще разберете как да използвате магията, която
съществува във вашия личен свят. Ще се научите да използвате
магията в кухнята: това е алхимия. Ще усвоите магиите за спалнята:
пророчески сънища, нощни лечения, любовно привличане. Ще се
запознаете с магията на мебелите, на дървените части, на прозорци
те и дори с това, как вашите домашни любимци могат по магически
начин да подобрят живота ви. Ще научите заклинания за успех, за
любов и за здраве. Ще се запознаете с някои прости ритуали, които
ще ви помогнат да пречиствате дома си и да предпазвате неговите
обитатели.

 ; стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 5.50 лв.

ПСИХИЧЕСКА САМОЗАЩИТА

ЗАКЛИНАНИЯ ЗА ЛЮБОВ

Дайън Форчън
Това е подробно ръководство как да се предпазим от паранормално
злонамерено въздействие. В книгата са направени удивителни раз
крития за Черните ложи; рисковете, съпътстващи церемониалната
магия; патологията на контактите с елементали; същността на
обсебването и реалността, която стои зад древните легенди за вам
пирите. Освен това Дайън Форчън изследва дълбините на умствени
те заболявания и нещо повече обрисува подробно методите, моти
вите и аспектите на психическата атака и как да я преодолеем.

Силвър Рейвън Улф
Тази книга ще ви разкрие повече от 100 начина да създадете, да раз
виете и да задържите своите любовни взаимоотношения. За сигур
ност в партньорството използвайте заклинанието на седемте възе
ла. За увеличаване на страстта във взаимоотношенията приложете
магия със свещи, а за прекъсване на нездравословна връзка напра
вете лимоновото заклинание. Разкрийте как пудрите, куклите, бил
ките и природните елементи могат да направят вашия любовен
живот вълшебен.

 ;  стр
Формат: 13 х 20; Цена  лв.

 384; 232 стр
Формат: 13 х 20; Цена 10 лв.
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 285; 431 стр..
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 20 лв.

ISBN 978-954-626-439-8; 283 стр.
Формат 14,5 х 21,5; Цена: 16 лв.

о к у л тиз ъ м
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ДА ЗАПАЛИШ СВЕЩЕНИЯ ПЛАМЪК
УИКА ЗА НОВОТО ВРЕМЕ
Силвър Рейвън Улф
В тази книга известната авторка Силвър Рейвън Улф, която практи
кува ежедневно изкуството на Уика, ще ви запознае с много закли
нания, упражнения, ритуали и други практики, за да ви помогне да
черпите от позитивната енергия на вселената. Запалете вашия све
щен пламък и научете за изкуството на магическото очарование;
състоянието на транс; духовното почистване на дома, прогонване и
благословия; магическото хармонизиране на работното място;
семейните ритуали; магията със свещи; и много други магически
практики от системата на Уика.

о к у л тиз ъ м

УИКА
Ръководство за самостоятелно практикуващи
Скот Кънингам
Тази книга е пътеводител, който очертава основата на теорията и
практиката в Уика. Тя разкрива практическия опит и търсения на
автора като самостоятелно практикуващ. Ритуалите, които той дава,
са написани така, че да ги използвате като основни ръководни прин
ципи, на чиято основа да създадете свои. Включена е и личната
„Книга на сенките“ на автора. Уика е жизнерадостна религия, изви
раща от нашето родство с Природата. Тя е сливането с боговете и
богините, истинско празнуване на живота. И сега тя е достъпна за
всеки, който желае да върви по пътя на самоизрастването.

книга на сътворението
теория и птактика
Арая Каплан
Рави Арая Каплан се е заел с изключително трудната задача да преве
де Сефер Йецира, най-старият и най-мистериозният от всички
известни кабалистични текстове, и така да хвърли повече светлина
върху неговите дълбоки теоритични, медитативни и магически аспе
кти. Този текст, в чиито тайни кабалистите се опитват да проникнат от
векове, тълкува динамиката на явленията и феномените в духовната
област, разглежда световете на Сефирот, душите и ангелите.

о к у л тиз ъ м

ISBN 978-954-626-279-0; 512 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 30 лв.

КРИСТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

МЕДИТАЦИЯ И КАБАЛА

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТЕХНИТЕ ЕНЕРГИИ,
ЗА ДА ПОДОБРИТЕ ЖИВОТА СИ
Джуди Хол
Тази книга е съставена така, че постепенно да навлизате в общува
нето и работата с кристалите и скъпоценните камъни. Практическите
упражнения ще повишат вашата осъзнатост и чувствителност към
кристалните енергии и свойства и ще създадат за вас портали, през
които да се запознаете с всеки камък поотделно. Както всеки крис
тал има своя уникална вибрация, така и всеки човек има своя уни
кална енергийна честота, която го привлича и свързва повече с
някои камъни, отколкото с други. С помощта на тази книга вие ще
разкриете кои са подходящите за вас кристали и как да ги използва
те в ежедневието си.

Арая Каплан
Книгата ни показва какъв голям брой сложни техники са използвали
древните кабалисти, а освен това анализира тяхното развитие в
дълбочина. Авторът разкрива медитативните техники, които са
били от съществено значение за тяхното обучение. Каплан предлага
ясно предс тавяне на мантрите, мандалите и другите средс тва,
използвани от тези школи, както и проникновена интерпретация на
тяхното значение в светлината на съвременното медитативно
изследване.

ISBN 978-954-626-484-8; 264 стр.
Формат: 14.5 х 21.5 ; Цена: 15 лв.
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 ;  стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 20 лв.

 806;  стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена  лв.

КАБАЛА

РАЗБУЛЕНАТА КАБАЛА

НАУКА ЗА БОГА, ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕКА
Папюс
В тази книга д-р Папюс разглежда основите на Кабала, като освен
това цитира много автори всепризнати авторитети по Кабала, чиито
трудове отдавна са библиографска рядкост. Накрая е включен един
от основните кабалистични текстове – Сефер Иецира.
Кабала в общи линии се явява основата на Западното Предание
(Окултизма), а в частност върху нея се гради цялата Практическа
Магия, черпеща от нея своята демонология. Освен това Кабала дава
ключа към езотеричното тълкуване на Петокнижието на Моисей.

С. Л. Макгрегър Мадърз
Съдържа следните книги от Зохар: "Книга на скритата тайна”; "Голя
мото свещено събрание"; "Малкото свещено събрание".
Преведени са от латинското издание Kabbala Denudata на Кнор фон
Розенрот и са съпоставени с оригиналния халдейски и еврейски
текст от С. Л. Макгрегър Мадърз.
Ще излезе през юли 2021.

Ще излезе през септември 2021.
 ;
Формат: 14,5 х 21,5;
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„ К а б а л а “

Д. Дж. Конуей
Това е ръководство за качествата и приложението на скъпоценните
камъни, как да ги подбираме и да използваме правилния камък за
определена цел, така че да извлечем максимална полза от него.
Включен е каталог на камъните от А до Я, който описва тяхната твър
дост, цветове, местонахождение, история и фолклор, лечебни енер
гии, магически сили и приложение. Дадени са заклинания със скъ
поценни камъни, подреждането им по чакрите, изработка на махала
и жезли, използването на кристалите като мандали, както и още
много информация за работа с тях.

СЕФЕР ЙЕЦИРА

С ерия

СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ
И ТЕХНИТЕ МАГИЧЕСКИ СВОЙСТВА

„ Т ар о “

ТАРО НА ТЪРСЕЩИЯ
Джоузеф Ърнст Мартин
Тази книга е ръководство към уникалната колода Таро, създадена от
автора. Освен традиционните фигури тя включва много допълни
телни символи и глифове, което ще ви даде безброй възможности за
работа с тези карти. В книгата ще намерите подробна информация
за всеки аспект на картите. Това ще ви отведе отвъд традиционното
разчитане и гадаене с Таро. Дори никога досега да не сте боравили с
карти Таро, информацията тук ще ви позволи да намерите отговори
те на всякакви въпроси. Имате въпроси за разрешаване? Тогава
започнете вашето търсене на отговорите.

С ерия

 X;  стр
Формат: 13 х 20; Цена 1 лв.

КАРТИНЕН КЛЮЧ КЪМ ТАРО
Арт ър Е дуард Уейт
Книгата "Картинен ключ към Таро” разглежда картите Таро, така как
то те са интерпретирани от нейния автор А. Е. Уейт.
В книгата са описани не само картите Таро, но са дадени и някои ос
новни начини за гледане с тях, както и предсказателното значение
на всяка карта.
Авторът, Артър Едуард Уейт (1857-1942), е известен изследовател на
окултизма. Роден е в Бруклин, Ню Йорк, но е прекарал по-голямата
част от живота си в Англия. Бил е член на Херметичния орден на
"Златната Зора”. Написал е много книги за кабала, алхимия, магия,
масони и розенкройцери.
Под ръководството на А. Е. Уейт и с помощта на художничката Паме
ла Коулман Смит са разработени картите Таро, известни под името
Райдър Уейт и станали най-популярната съвременна колода Таро.

   стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 20 лв.

78 КАРТИ ТАРО НА А. Е. УЕЙТ
Колодата съдържа пъл
ния комп
лект от 78 предсказателни карти
Таро 22 Големи Аркана + 56 Малки
Аркана. Разработена от известния
окултист А. Е. Уейт в началото на ве
ка, тази колода е най-разпростране
ната съвременна колода карти Таро.
Цена 6 лв.

КАРТИ ТАРО НА ТЪРСЕЩИЯ
Тази съвременна колода е създадена с помощта на компютърна
графична технология, като са включени и всички елементи на
традиционната символика на Таро. Освен това всяка карта съдържа
астрологични и кабалистични съответствия, руни, И Дзин и скъпо
ценни камъни, което предоставя бърз метод за отговор на прости
въпроси, съставяне на цялостна картина и по-пълно приложение
на гадаенето с Таро.

РЪКОВОДСТВО ПО ТАРО

С ерия
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Джоан Бънинг
Тази книга представлява курс за самостоятелно обучение по Таро, за
което можете да използвате популярната колода Таро на Уейт. Тя
включва 19 урока, които започват с основите за работа с картите
Таро и надграждат информацията до нивото за напреднали. Дадени
са различни подредби с Таро и обяснения за връзките между отдел
ните карти, тълкуване на значенията, търсене на чифтовете карти и
създаване на цялостно разчитане при гадаенето.
Всичко, което се нуждаете, за да гадаете с Таро, е отворено съзнание
и искрено желание да разбулите скритите истини на вашия живот,
отразени в образите от картите Таро.
 ;  стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 25 лв.

Цена 5 лв.
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Жан Спилър
В тази книга астроложката Жан Спилър предлага цялостен портрет
според северния лунен възел. Той може да обясни житейските уроци,
които трябва да усвоите тук, на Земята, и как можете да постигнете
пълнотата и спокойствието, от които се нуждаете. Жан Спилър ви
показва как да свържете северните лунни възли със своята астроло
гична карта и дава детайлна интерпретация за тяхното влияние.

 ;  стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 5 лв.

ISBN 978-954-626-509-8; 256 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 16 лв.

АСТРОЛОГИЯ НА НОВАТА ЛУНА
открийте как да комбинирате феноменалната сила на
новолунието с астрологичните знаци, за да превърните
на-съкровените си мечти в реалност
Жан Спилър
Лунното влияние върху човешката съдба е било признато от древни
времена, но неговата сила за предизвикване на положителна раз
връзка често е била пренебрегвана – до този момент. Тази книга
осигурява практически инструкции, основани на древни ритуали и
философия, както и на личния астрологичен опит на Жан Спилър
при формулирането на пожелания във всяка област любов, кариера,
семейство или здраве. На мощните дни на Новата Луна вашите жела
ния се превръщат в заклинания с удивителен фокус и сила, които ги
трансформират в реалност.
 ; стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 6 лв.
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КОСМИЧЕСКАТА КАРМА

ТАРОТО НА МАРЧЕТИ

78 карти Таро
Цена: 26 лв.

„Тарото на Марчети“ пресъздава архетипните елементи на тради
ционното Таро, включени в прекрасните образи от Големите и
Малките Аркани, които носят магическия дух на Средновековието.
Тази богато украсена колода от 78 карти е лесна за използване от
всеки, който е привлечен от работата с картите Таро, и може да се
прилага за различни подредби.

38

РАЗБИРАНЕ НА ВАШИЯ ДОГОВОР С ВСЕЛЕНАТА
Маргьорит Манинг
Вашата астрологична рождена карта може да ви разкрие договора,
който душата ви е сключила с Вселената, преди да се въплъти в тяло.
Като се свържете с космическите точки, изразени в картата, вие ще
можете да определите откъде идвате и какъв е изборът ви за този
живот. Така ще можете да се грижите по-добре за себе си, да внесете
баланс в живота и целите си и да изпълните договора на вашата
душа, сключен с универсалното Единство.

 ; стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена  лв.
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Джозефин Елършоу
Тази книга дава лесен начин как да се научите да работите с картите
Таро и да ги тълкувате. Илюстрирана е с красивите карти Таро на
Чиро Марчети. Авторката представя значенията на всяка карта;
процеса на разчитане на картите, обяснен стъпка по стъпка; при
мерни тълкувания за определени ситуации; подробно описание на
различни Таро подредби.

АСТРОЛОГИЯ НА ДУШАТА

С ерия

ТАРО – РЪКОВОДСТВО
ЗА КОЛОДАТА
НА ЧИРО МАРЧЕТИ

ТОМ 1 – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Марион Марч & Джоан Макевърс
Това е пълен курс по астрология, направен под формата на учебник
със уроци за изучаване и съответни задачи и тестове за решаване
след всеки урок. Том 1 влючва изучаването на основните астрологи
чески понятия, като знаци, планети, домове и аспекти. Освен това
тук е включен и метод за тълк уване на хороскопа с помощта на
ключови думи и фрази.

ТОМ 4 – СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ, ПРОГРЕСИИ, ДИРЕКЦИИ,
СЛЪНЧЕВИ И ЛУННИ РЕВОЛЮЦИИ, ТРАНЗИТИ
В този том са обсъдени всички главни форми на съвременните мето
ди на предсказателната астрология. Това позволява на астролога да
погледне в бъдещето, изследвайки едновременно настоящето и
миналото. Подробно са разгледани вторичните прогресии, затъмне
нията и циклите, слънчевите и лунните възвръщания. Всички мето
ди са обяснени с помощта на много примери.
12 стр. цветна вложка
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  стр
Формат: 14,5 х 21,5 Цена 18 лв.

  стр
Формат 14,5 х 21,5 Цена 2 лв.

НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН
ДА НАУЧИМ АСТРОЛОГИЯ

НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН
ДА НАУЧИМ АСТРОЛОГИЯ

ТОМ 2 – ТЕХНИКИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Марион Марч & Джоан Макевърс
Тази книга е разделена на три части:
Част I: Математически средства за изчисляване или построяване на
хороскопа.
Част II: Средства за усъвършенсване на способността за интерпре
тиране – допълнителна информация, която ви дава възможност да
намерите някои от по-малко очевидните области в хороскопа.
Част III: Предоставяне на средства за придобиване на допълнителен
усет, но по един по-психологичен или подсъзнателен начин, като се
показват някои от чувствителните точки във всяка рождена карта.

ТОМ 5 – ТЕХНИКИ НА СИНАСТРИЯ
Авторките анализират оста 1-ви/7-ми дом и 4-ти/10-ти дом, като все
ки от домовете е обсъден от гледна точка на близките взаимоотно
шения. Разгледани са кръстосаните сравнителни техники и са пред
ставени аспектите между картите на двама души. Обхванати са
също липсите, възлите и моделите на картите. Включена е информа
ция и за сложната карта на двама души за всеки от домовете и всяка
от планетите в нея.

  стр
Формат: 14,5 х 21,5 Цена 8 лв.

  стр
Формат: 14,5 х 21,5 Цена 8 лв.

  стр
Формат 14,5 х 21,5 Цена 16 лв.

НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН
ДА НАУЧИМ АСТРОЛОГИЯ

НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН
ДА НАУЧИМ АСТРОЛОГИЯ

ТОМ 3 – АНАЛИЗ НА ХОРОСКОПА
Марион Марч & Джоан Макевърс
Тази книга предоставя прецизна астрологическа интерпретация на
хороскопа, както и конкретния процес на обединяване на съдържа
щите се в него данни в един съдържателен и изпълнен с факти ана
лиз. Част I разглежда 144-те възможни разположения на господари
те по домове. В Част II като примери са дадени хороскопите на
четири изтъкнати личности. При всеки от тях са използвани различ
ни техники на интерпретация, което ви предоставя избор за усъвър
шенстване на собствените ви умения. Част III се занимава със специ
фичните области при тълкуването, като здраве, професия, семейни
отношения и много други.

ТОМ 6 – ТЕХНИКИ НА ХОРАРНАТА И ЕЛЕКТИВНАТА АСТРОЛОГИЯ
Хорарната астрология е изкуството да интерпретираш рождената
карта към момента, за който се задава конкретен въпрос. Електив
ната астрология използва астрологическите принципи, за да избере
точното време за дадено събитие. За техниките в тази книга автор
ките използват всички планети и обединяват взаимоотношенията
между тях. Те са включили най-доброто от традиционните методи на
хорарната астрология, както и нови действени техники, които рабо
тят точно и прецизно.

40

   стр
Формат 14,5 х 21,5 Цена 6 лв.
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НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН
ДА НАУЧИМ АСТРОЛОГИЯ

С ерия

НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН
ДА НАУЧИМ АСТРОЛОГИЯ

АРХАНГЕЛИ И ИЗВИСЕНИ УЧИТЕЛИ
КАК ДА РАБОТИМ И ЛЕКУВАМЕ
С БОЖЕСТВЕНИТЕ СЪЩЕСТВА И БОЖЕСТВАТА
Дорийн Върчу
Кой е Сен Жермен? Коя е Куан Ин? Кой архангел или извисен учител
да призова за конкретен проблем? Освен с ангелите, мога ли да
работя и с енергиите на Богинята?
Това е задълбочено изследване, в което са описани 77 Божествени
същества от най-различни световни религии, култури и духовни
традиции. Авторката не само описва историята на всяко божество,
но и обяснява каква роля играе то в съвременния свят, как може да
ни помогне в конкретни житейски ситуации и как да го призовем.
 ; стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 5 лв.

АНГЕЛСКА ТЕРАПИЯ
Дорийн Върчу
В тази книга Дорийн Върчу ни запознава с посланията от Духовния
свят, чрез които ангелите се стремят да ни успокоят и напътстват, да
ни помогнат да се справим с неприятните емоции депресия, отегче
ние, объркване, гняв и др.; както и с проблемите, свързани с профе
сионалната ни реализация, ролята ни на родители и т.н. Техните
послания ни помагат да коригираме убежденията и мислите си,
като ни предлагат друга гледна точка, изпълнена с любов и нови
възможности.

С ерия
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ПРЕДСКАЗАТЕЛНА АСТРОЛОГИЯ
лесен начин да предскажете своето бъдеще
Крис Брант Риске
Това е цялостно ръководство по предсказателна астрология, напи
сано в достъпен и лесен за разбиране стил. Стъпка по стъпка автор
ката излага ясни инструкции за работа с всяка една от важните
предсказателни техники, включващи дирекции на слънчевата дъга,
прогресии, транзити, лунни цикли и завръщания на планети. Освен
това дава общо въведение в хорарната астрология – методът
използван, за да получите отговори на точно определени въпроси.
Открийте как да разчитате всички елементи на предсказателните
хороскопи и да определяте точно кога на хоризонта ще се появят
промени в кариерата, взаимоотношенията, финансите и други
важни области от живота.

в ъ р ч у

 4145; 383 стр.
Формат: 17 х 24; Цена: 25 лв.

 ; стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 11 лв.

 ;  стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 4 лв.

42

43

д о ри й н

 3445; 66 стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 23 лв.

н а

ЛЕЧЕНИЕ С АНГЕЛИТЕ
КАК АНГЕЛИТЕ МОГАТ ДА ВИ ПОМОГНАТ
ВЪВ ВСЯКА ОБЛАСТ НА ЖИВОТА
Дорийн Върчу
В тази книга д-р Дорийн Върчу описва езотерични и практически
методи, които ще ви помогнат да работите с вашите ангели, за да
излекувате тялото си, личния си живот, професионалната си карие
ра и семейните си проблеми. Открийте значението на ангелските
числа; разберете какво влияние имат предишните ви прераждания
и защо ангелите понякога се въплъщават в човешка форма. В книга
та са включени и "ангелски утвърждения", с които да повишите
самочувствието си; както и ангелски молитви, които ще ви помогнат
да намерите сродна душа и ще ви излекуват от скръбта по изгубени
близки.

к н иги

АСТРОЛОГИЯ: РАЗБИРАНЕ НА РОЖДЕНАТА КАРТА
Кевин Бърк
Тази книга представлява лесен за следване курс, който поставя
основите на самостоятелното астрологично обучение. Авторът е
включил основните концепции и ткехники, които формират разби
рането на рождената карта. Едновременно астролог и преподава
тел, Кевин Бърк обощава тук информацията, необходима за изпита
за първо ниво на курса, който той води към Американския съвет за
геокосмични изследвания.

ГАДАТЕЛСКИ КАРТИ
Дорийн Върчу
Тези лесни за употреба карти са подходящи както за начинаещи, така
и за хора с опит в гадаенето. Всяка карта съдържа прекрасна рисунка
на ангел и послание в отговор на въпроса ви, което ще подкрепи
позитивните ви намерения, ще ви помогне в лечението и ще прояви
вашите желания. Към тях е приложено ръководство с инструкции, в
което се обяснява как да гадаете за себе си и за други хора, както и
допълнително тълкуване на значението на всяка карта.

ИЗВИСЕНИ УЧИТЕЛИ
ГАДАТЕЛСКИ КАРТИ
Дорийн Върчу
Извисените учители са мъдри водачи, които могат да ви помогнат да
откриете житейската си мисия, да съберете кураж, за да направите
значими промени в живота си, да развиете психичните си способ
ности и да се научите да проявявате желанията си. Всяка карта
съдържа великолепна рисунка на Извисен учител и послание в
отговор на въпроса ви. Ръководството с инструкции ви запознава с
всеки Извисен учител, обяснява как да гадаете за себе си и за други
хора и дава допълнително тълкуване на картите.

 ; Цена 30 лв.
 карти и стр ръководство

 ;  стр
Формат: 13 х 20; Цена  лв.
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КАК ДА ЧУВАТЕ ВАШИТЕ АНГЕЛИ
Дорийн Върчу
Тук можете да откриете своя индивидуален и предпочитан начин да
общувате с ангелските същности, за да разбирате по-лесно образи
те, думите, мислите и усещанията, които получавате като напътствия
от духовния свят. Авторката е включила практически указания за
развиване на ясното виждане, чуване, усещане или получаване на
мисловна итнформация на нивото на разума. Така ще можете да
установите ясна и разбираема връзка със своите ангели.

в ъ р ч у
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 ; Цена 30 лв.
 карти и стр ръководство

ИЗЧИСТВАНЕ НА ЧАКРИТЕ

АНГЕЛСКА ТЕРАПИЯ

Дорийн Върчу
Тази книга ще ви помогне да разберете функциите на главните
чакри и да научите езотерични методи за очистването им от различ
ни страхове. Вашето нормално състояние е да бъдете с висока
енергия, отворена интуиция и творчески заряд. Щом прогоните
далеч страха и напрежението от енергийното си тяло, не е необхо
димо да добавяте нищо повече, за да се наслаждавате на своите
вродени способности и възможности.

ГАДАТЕЛСКИ КАРТИ
Дорийн Върчу
Ангелската терапия е процес на мощно лечение и напътствия, който
включва работа с вашите ангели пазители и с архангелите, най-вече
Михаил и Рафаил. Тези карти и ръководството към тях ще ви предло
жат действени стъпки, за да излекувате всяка област от своя живот и
да се освободите от страховете и емоционалните блокажи. Те ще ви
предадат послания за вашата житейска цел, взаимоотношения,
проявления и т.н. Вдъхновяващите рисунки на ангели на картите ще
ви заредят с положителни емоции и ще дадат отговор на молбата или
въпроса ви.

 469; 86 стр
Формат: 13 х 20; Цена 6.00 лв.

 ; Цена  лв.
 карти и стр ръководство
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ISBN 978-954-626-496-1; 160 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 10 лв.

н а

Дорийн Върчу
В тази книга звучи колективният ангелски глас на Божествените
създания, които вече знаят съкровените въпроси, притаени в сър
цето ви.Техните мъдри слова, достигащи до нас чрез Дорийн Върчу,
ще ви разкрият каква е вашата истинска природа и защо сте тук;
какво означава да имаш свободна воля; какъв е висшият смисъл на
взаимоотношенията; ще ви дадат напътствия за ангелско лечение,
духовно израстване и пълноценен, удовлетворяващ живот. Докато
четете посланията на ангелите, те ще бъдат край вас, затова бъдете
будни и възприемчиви към тяхното вдъхновяващо присъствие.

ЕЖЕДНЕВНИ НАПЪТСТВИЯ ОТ ВАШИТЕ АНГЕЛИ

к н иги

10 ПОСЛАНИЯ, КОИТО ВАШИТЕ АНГЕЛИ
ИСКАТ ДА ЗНАЕТЕ

чудотворните изцеления НА АРХАНГЕЛ РАФАИЛ
Дорийн Върчу
В тази вдъхновяваща книга Дорийн Върчу показва защо архангел
Рафаил се нарича “ангела-лечител”. Той е чудотворец и може да
помогне на всеки, който го помоли. Ще научите за начините, по
които да призовавате помощ от архангел Рафаил за вас, както и за
вашите близки, и как да разпознавате неговите живителни и здраво
словни напътствия. Това е чудесно ръководство за тези, които тър
сят път за лечение с помощта на Божествената сила.

ISBN 978-954-626-349-0, Цена: 30 лв.
44 карти и 143 стр. ръководство

н а
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в ъ р ч у

НАПЪТСТВИЯ ОТ БОГИНИТЕ
ГАДАТЕЛСКИ КАРТИ
Дорийн Върчу
Богините са силни и любящи ангелски същества, които желаят да ви
помогнат във всяка област на вашия живот. С тази колода от 44 гада
телски карти на Дорийн Върчу вие можете да се запознаете с богини
от различни култури от целия свят и как те могат да ви бъдат от
помощ. Всяка карта носи послание от определена богиня за това как
да подобрите вашия живот, здраве, взаимоотношения, финанси,
кариера и духовен път.
Независимо дали сте начинаещи или напреднали в работата с гада
телските карти, вие ще откриете, че посланията на богините носят
Божествената благословия във вашия живот.

в ъ р ч у

к н иги

 ; 175 стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 0 лв.

ISBN 978-954-626-361-2; 159 стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 0 лв.

САМОУВЕРЕНОСТ ЗА ЗЕМНИТЕ АНГЕЛИ

чудесата на архангел гавраил

Как да бъдем любящи, вместо „любезни“
Дорийн Върчу
В тази новаторска книга Дорийн Върчу учи земните ангели (работ
ници на Светлината и дълбоко чувствителни хора) как да поддържат
своя вътрешен мир и да обичат природата, как да установяват свои
те граници при общуване с другите. Ще откриете как да преодолеете
страховете си и да се научите да казвате „не“, и как да поискате от
околните и от Вселената това, което наистина желаете. Независимо
дали имате нужда от повече увереност в семейството си, на работа
или във вашата мисия като работници на Светлината, ще оцените
деликатния, но категоричен подход на Дорийн как да задоволявате
земните си потребности по небесен начин!

Дорийн Върчу
Тази книга представя архангел Гавраил – ангелът, вестител на Бог.
Със своя завладяващ стил на писане Дорийн разказва истории на
хора, получили послания от Гавраил във връзка с майчинството,
писането и артистичните умения. Дадена е информация за история
та и отличителните черти на Гавраил и как да се обърнем към архан
гела, за да получим напътствия във връзка с творческото ни разви
тие, обучението и отглеждането на децата. Потопете се в енергията
на архангел Гавраил, която е нежна и състрадателна, но в същото
време ще ви подкрепи и мотивира при всяко житейско предизвика
телство.
ISBN 978-954-626-428-2; 135 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 9.00 лв

ISBN 978-954-626-460-3; 247 стр.
Формат 13 х 20; Цена: 13 лв.
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ISBN 978-954-626-335-3; Цена: 30 лв.
45 карти и 120 стр. ръководство

н а

ЧУДЕСАТА НА АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С АНГЕЛА НА СМЕЛОСТТА,
ЗАЩИТАТА И МИРА
Дорийн Върчу
От тази книга ще научите как да се свързвате с архангел Михаил и да
работите с него за физическо и емоционално лечение за вас и ваши
те близки, приятели и пациенти, за хармония и спокойствие в живо
та ви. Прекрасните истории, включени тук, ще отворят сърцето ви за
чистата любов, която архангел Михаил предлага на тези, които
потърсят неговото съдействие, и ще ви помогнат да се почувстваете
защитени и много обичани.

к н иги

АРХАНГЕЛИ
ГАДАТЕЛСКИ КАРТИ
Дорийн Върчу
Архангелите са могъщи, мъдри и любящи водачи, които могат да ви
мотивират и излекуват по различни чудотворни начини. Тази колода
с 45 гадателски карти от Дорийн Върчу ще ви запознае с 15 арханге
ла, които можете да призовавате при различни случаи за подкрепа
и напътствия. Картите ще ви разкрият техните послания за вас, ще
ви помогнат да се свържете по-лесно с ангелските енергии и ще
отговорят на някои важни за вас житейски въпроси. Всяка карта
съдържа прекрасна рисунка на архангел и послание в отговор на
въпроса ви.

ОБЩУВАНЕ С АРХАНГЕЛИТЕ
Как да се свържете с архангелите за лечение,
защита и напътствия
Дорийн Върчу
Вие можете да се свържете и взаимодействате с архангелите, щом
знаете техните имена и специалните им умения. В тази книга Дорийн
Върчу ви запознава с нейните любими 15 архангела и как да работим
с всеки от тях при различни житейски ситуации. Независимо дали
вече общувате с архангелите или сега започвате да се обръщате за
напътствия към тях, тази книга може да бъде вашето ръководство за
работа с тези небесни същества, изпълнени с любов и съпричаст
ност към всички хора.

ISBN 978-954-626- 456-5; 176 стр.
Формат 13 х 20; Цена: 10 лв.
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АНГЕЛИ НА ИЗОБИЛИЕТО
11 небесни послания, които ще ви помогнат
да проявите изобилие във всяка сфера на живота си
До р и й н В ърч у & Гр а н т В ърч у
Много работници на Светлината мечтаят да бъдат лечители, духов
ни учители или писатели. Те копнеят да могат да си позволят орга
нични храни, пътувания до духовни места и чудесни домове. Обаче
не постигат нищо, защото не знаят как да привлекат финансовите
ресурси, чрез които функционират механизмите на физическия
свят. Тази книга съдържа 11 послания от ангелите на изобилието,
които се грижат вашата Божествена мисия на Земята да не бъде
възпрепятствана от липса и недостиг. Те ще ви подадат ръка и ще ви
помогнат да преодолеете трудностите, които ви пречат да реализи
рате мечтите си!

в ъ р ч у
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ISBN 978-954-626-388-9; 100 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 7.00 лв.

ISBN 978-954-626-392-6; 144 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 8.00 лв.

ПРОЯВЯВАНЕ С АНГЕЛИТЕ

РЪКОВОДСТВО ПО АНГЕЛСКА ТЕРАПИЯ

Привлечете щастие, житейска цел
и удовлетворение с помощ от Небесата
Чарлз Върчу
В тази книга авторът ви предлага средства и техники, с чиято помощ
да общувате с Небесата, за да получавате Божествени напътствия.
Ще се научите как да повишавате вибрациите на своите мисли, енер
гия и емоции; да използвате Божествената сила за проявяване; да
работите с небесния синхрон и силата на молитвата. Помислете
какво би било да се събудите сутринта и да знаете съвсем точно
защо сте тук, какво искате и как да го постигнете. Това е обещанието
на Небесата, ако практикувате проявяването с ангелите, за да отво
рите вратата към сбъдването на вашите мечти.

Дорийн Върчу
Това ръководство е създадено въз основа на курса по Ангелска
терапия, който Дорийн Върчу провежда по целия свят. То ще ви
разкрие техниките, които тя преподава на своите ученици за духов
но лечение и психично тълкуване, свързани с работата с ангелите.
Тук са представени нейните методи и упражнения, с които можете
да помогнете на себе си и на другите хора. Независимо дали сте
лечител или просто искате да увеличите естествените си духовни
способности, това ръковоство ще ви покаже пътя за постигане на
здраве, щастие и съпричастност към всички.

ISBN 978-954-626-399-5; 275 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 13 лв.

ISBN 978-954-626-497-8; 184 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 11 лв.
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ISBN 978-954-626-453-4; 208 стр.
Формат 13 х 20; Цена: 11 лв.
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ОБЩУВАНЕ С АНГЕЛИТЕ
Как да се свържете, да работите и да лекувате с ангелите
Дорийн Върчу
Ангелите поставят задача на Дорийн Върчу да напише още една
основна книга за това кои са те и как ни помагат. От нея ще разбере
те каква е ролята им в различните религии и духовни учения; начи
ните, по които ангелите могат да ни бъдат от помощ и как да ги
призовем; кои са ангелите-пазители. Освен това ангелите отговарят
на много въпроси, зададени от авторката и нейни ученици.
Независимо дали вече сте се свързали със своите ангели или сега
започвате да се отваряте за тяхната безусловна подкрепа, тази
книга ще ви даде по-дълбоко разбиране и любов от ангелския свят.

к н иги

АСТРОЛОГИЯ С АНГЕЛИТЕ
Разкрийте ангелите, свързани с вашата рождена карта
Дорийн Върчу & Ясмин Боланд
От тази книга ще научите с кои архангели да работите според вашата
рождена карта. Тя описва характеристиките на всеки от знаците,
планетите и асцендента, както и кой архангел се свързва с тях. С
помощта на ангелите ще разберете повече за своята същност, взаи
моотношения, модели на поведение, енергийни цикли и каква е
вашата житейска задача. Ще разкриете силната, както и сенчестата
страна на вашия рожден знак, за да знаете върху какво да работите
и какво да излекувате в живота си.

Д ж и л
ISBN 978-954-626-359-9; 312 стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 5 лв.

ЕФЕКТЪТ ЙО-ЙО ПРИ ДИЕТИТЕ

ЧИСТО БЛАЖЕНСТВО

как да излекувате и стабилизирате
апетита и теглото си
Дорийн Върчу
Тази книга предлага психологически поглед към натрупването на
килограми и неутолимия апетит. Дорийн Върчу се фокусира върху
емоциите, като стрес, депресия, самосъжаление, тъга и други, които
предизвикват постоянен глад за определени храни или вещества.
Спазването на различни диети създава йо-йо ефект и не води до
трайни резултати и добро здравословно състояние. За да се справи
те с вашите пристрастявания, вие трябва да излекувате душевните
си поражения, да простите на себе си и на другите – и тук ще наме
рите практическата информация как да постигнете това.

Изкуството да живееш в Новото време
Джил Едуардс
Това е многоизмерно ръководство за XXI век. Водещата духовна
писателка и учител Джил Едуардс ще ви разкрие как да се освободи
те от стреса и ограниченията на забързаното ежедневие и да раз
криете свободата, радостта и творчеството на своето съществуване.
Ще научите как да достигнете до своята вътрешна мъдрост; да
бъдете по-съзидателни и продуктивни; да изпълните своята висша
цел; да давате най-доброто от себе си; да се радвате на простите
неща в живота; да постигнете вътрешен мир със себе си.

ISBN 978-954-626-369-8;272 стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 6.00 лв.
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ISBN 978-954-626-372-8; 296 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 6.50 лв.

НАВЛИЗАНЕ ВЪВ ВЪЛШЕБСТВОТО

к н иги
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Нов подход към всекидневния живот
Джил Едуардс
Тази книга ще ви помогне да излекувате наслоеното разделение
между духа и материята, Небесата и Земята, мъжките и женските
енергии, отделния Аз и Цялото. Тя ще ви покаже как да сътворите
успех в живота си; да хармонизирате трите си вътрешни Аза; да
разбирате какво ви казва вашето тяло; да отворите психическите си
способности; да осъзнаете своята основна житейска задача.
Представен от известната авторка, психолог и духовен учител Джил
Едуардс, това е един нов и практически подход към нашето забърза
но ежедневие.
ISBN 978-954-626-382-7; 296 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 6.50 лв.
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ДА ЖИВЕЕШ С ВЪЛШЕБСТВО
нов поглед към реалността
Джил Едуардс
Тази книга е променила живота на неизброимо много хора. Тя е
жизнеутвърждаващо и вдъхновяващо ръководство, което включва
духовни средства и техники, създадени за времето, в което живеем
сега. Книгата предлага практически насоки за самопомощ и разви
тие, които ще ви помогнат да разкриете вътрешната си мъдрост; да
се освободите от страха, блокажите и ограниченията; да загърбите
миналото и да живеете в настоящето; да изпитвате постоянна любов
и радост; да се свържете с вътрешното си дете и да чувате нежните
напътствия от вашия Вътрешен Аз, който ви води във вълшебството
на Новото време.

К н иги

 414; 357 стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 5 лв.

ПЪТЯТ НА РАБОТНИКА НА СВЕТЛИНАТА
СЪБУДЕТЕ СВОЯТА ДУХОВНА СИЛА ДА ЗНАЕТЕ И ДА ЛЕКУВАТЕ
Дорийн Върчу
В тази книга д-р Дорийн Върчу описва как е поела по пътя на работ
ника на Светлината. Тя разказва собствената си история за пробуж
дането на нейните способности на ясновидец и лечител. Думите на
Дорийн могат да бъдат вдъхновение за всички, които са тръгнали на
духовно пътешествие, чрез което да си спомнят своята Божествена
мисия и да преоткрият естествените си духовни умения. Книгата ще
ви помогне да събудите отново своите дарби: способността да леку
вате на духовно и енергийно ниво; да правите психични тълкувания
за миналото, настоящето и бъдещето; да провеждате лечебни сеан
си; да повишите своята психична чувствителност; да призовавате
ангелите, които винаги са близо да вас; да отворите третото си око.

Е д у ардс
Д ж и л

 4183; 438 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 20 лв.
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АРХЕТИПОВЕТЕ
КОЙ СИ ТИ?
Каролайн Мис
В началото на живота си никой от нас не знае какъв е и защо е такъв.
Трябва доста да се потрудим, за да намерим отговори на тези въпро
си. А веднъж пламнало, любопитството ни повежда на пътешествие
за духовни знания. Вие сте много повече от личност, навици и пости
жения, а вашите архетипове крият образа на истинския ви Аз. Вие
сте безкрайно сложно човешко същество с истории, митове, мечти
и амбиции с космически величини. Не губете време да подценявате
себе си. Изучете своите архетипове, впрегнете енергията им и пока
жете на света за какво сте родени. Животът не дава гаранции. Той
просто трябва да бъде изживян докрай.

ISBN 978-954-626-368-1; 293 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 6.50 лв.

М ис

СЪЗНАТЕЛНА МЕДИЦИНА
Сътворете здраве и благополучие в съзнателната вселена
Джил Едуардс
В тази книга авторката разглежда най-новите революционни
изследвания на физиката и биологията, които вече започват да
трансформират традиционната медицина. Тя обяснява как стресът и
травмиращите преживявания водят до конкретни психически и
физически болести, защо емоциите влияят най-много на общото ни
благосъстояние и как нашите мисли въздействат на ДНК. Независимо
дали ще лекувате само себе си или ще помагате и на други хора, тази
книга може да бъде вашето ръководство за съзнателна медицина.

ISBN 978-954-626-377-3; 576 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 25 лв.

ISBN 978-954-626-436-7; 304 стр.
Формат 14,5 х 21,5; Цена: 14 лв.

ПРЕОДОЛЕЙ ГРАВИТАЦИЯТА

ДАРОВЕТЕ НА ЛИЧНАТА СИЛА

Изцеление отвъд границите на разума
Каролайн Мис
В тази книга Каролайн Мис предизвиква традиционния подход към
лечението, според който ние винаги можем да намерим причини за
това, което ни се случва. Всъщност не можем, защото отговорността
за всичко в нашия живот е единствено наша. Въз основа на дългого
дишната си практика като интуитивен лечител и духовен учител тя
въвежда модел на лечение, който се позовава на осъзнаването на
връзката между нашите седем Божествени дара и седемте ни сен
чести страсти. Тази вдъхновяваща книга ни учи, че е възможно да
излекуваме себе си и другите със силата на благодатта и да станем
господари на собственото си физическо, емоционално и духовно
благоденствие.

чакрите – анатомия на духа
Каролайн Мис
В тази вдъхновяваща книга авторката обяснява как можем да се
отворим към Божествените дарове и да приветстваме чудесата в
своя живот чрез милосърдие, състрадание, целенасочени действия
и с помощта на невидимите прояви на Божията сила. Когато Бог
работи чрез нас, ние преминаваме през видимите действия, като
помощ за другите, за всички живи същества и за Земята, към пофините прояви, като молитва, утвърждения и лечение. Така животът
ни се превръща във вълнуващо пътуване към личното себеизразя
ване и упълномощаване със сила.

52

ISBN 978-954-626-389-6; 285 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 14 лв.
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 3933; 429 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 20 лв.

н а

СВЕЩЕНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ
Събудете своя Божествен потенциал
Каролайн Мис
Една могъща програма, чрез която ще откриете своята цел в живота
Каролайн Мис изследва живота на духовните учители и пророци –
Авраам, Исус, Буда и Мохамед – чиито архетипни пътешествия
илюстрират четирите етапа на едно Свещено споразумение и ви
предоставят начини да разгадаете собствената си Висша цел за този
живот. Тя разяснява как да идентифицирате специфичните си духов
ни енергии или архетипи, които са пазителите на вашата Висша цел,
и да ги използвате, за да откриете какво трябва да научите тук, на
Земята, какво да направите и с кого да се срещнете по своя земен
път. Изследването на вашето Свещено споразумение ще хвърли
светлина върху целта и смисъла на целия ви живот.

К н иги

ДИВА ЛЮБОВ
Разкрийте вълшебството на свободата,
радостта и безусловната любов
Джил Едуардс
Това е прекрасно написана и вдъхновяваща книга, която ще ви
помогне да освободите радостта и щастието, които са ни вътрешно
присъщи, да станете творец на собствената си съдба и да изживява
те всеки ден рая на Земята. Авторката разкрива дълбоката, вълшеб
на и изпълнена с радост реалност, която се намира на една ръка
разстояние от нас – само ако успеем да намерим ключа за нея. Тя ще
ви помогне да откриете вашия ключ, за да зареждате непрекъснато
същността си с енергия от неизчерпаемия Източник.

АРТРИТ
Алтернативни методи за предпазване и лечение на артрит
Лин Мактагарт
Тази книга ще ви помогне да вземате информирани решения за
вашето здраве и здравето на вашите близки. Авторката обяснява, че
вие не трябва да приемате примирено артрита като резултат от
неизбежния процес на остаряване. Тя дава различни възможни
решения за премахване на болката, възстановяване на подвижност
та на заболелите стави и дори възвръщане на тяхното здравословно
състояние, което се постига с промени в начина на хранене, допъл
ващо лечение и подходящи добавки, както и терапия на тялото в
болезнените зони. Тази книга е за всеки, който страда от артрит, но
не иска да приеме, че нищо не може да му помогне, защото възмож
ностите са пред вас.

ISBN 978-954-626-455-8; 320 стр.
Формат 14,5 х 21,5; Цена: 15 лв.
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ПРОМЕНИ убежденията СИ, ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ
С ТЕС и Пренареждане на матрицата
Карл Досън & Кейт Мерилат
Тази книга разкрива как ефективно да се възползваме от ТЕС и
Пренареждане на матрицата, за да преодолеем тревожността,
скръбта, фобиите и болката, да станем по-съзнателни родители и да
обичаме себе си. Без значение дали сега откривате тези методи, или
вече познавате трансформиращата им сила, можете да получите
подробно напътствие как да промените негативните коренни убеж
дения, които ви възпрепятстват в различни области от живота. Ако
успеем да променим представата, която имаме за себе си и за окол
ния свят, ще променим и мислите си. А успеем ли да променим тях,
значи можем да променим всичко.

УМЪТ – ЛЕЧИТЕЛ НА ТЯЛОТО

МЕДИТАЦИЯТА КАТО ЛЕЧЕНИЕ

ИЗБОРИТЕ, КОИТО ЛЕКУВАТ И ИЗГРАЖДАТ УСТОЙЧИВОСТ
Ариел Есекс
Когато Ариел разбира, че има тумор в мозъка, тя решава да не при
лага лечение с медикаменти и химиотерапия, осъзнавайки, че щом
премахне стреса в живота си, ще излекува и болестта си. Тя прилага
практическата психология на НЛП и се научава как да отстранява
тъмните мисловни облаци в ума си и да ги заменя с вътрешен мир.
Тази книга предлага научните изследвания, алтернативните техники
и лечения, мистичните и духовни принципи, които са й помогнали
да създаде здравословен подход към личното си изцеление. Тя ще
ви покаже, че постигането на здраве, свобода и удовлетворение е
възможна и напълно достижима цел за всеки от нас.

АКТИВИРАНЕ НА ВАШАТА ЛЕЧИТЕЛСКА СИЛА
Д-р Дхарма Сингх Кхалса & Камърън Стаут
Тази книга ще ви покаже как чрез балансиране и обновяване на
енергийните потоци в тялото можете да обедините ума, тялото и
духа и да създадете могъщо триединство. Всяка медитация тук е
насочена към постигане на специфичен физиологичен ефект за
преодоляване на различни здравословни проблеми. Комбинацията
от специални пози и движения на тялото, позиции на ръцете и пръ
стите, определени мантри, специфични дихателни модели и фокуси
ране на вниманието към конкретни неща може да промени вашия
цялостен биохимичен профил, така че събудите вътрешната си
лечителска сила и да постигнете прекрасно вибриращо здраве.

ISBN 978-954-626-432-9; 309 стр.
Формат 14,5 х 21,5; Цена: 8.00 лв.
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ISBN 978-954-626-485-5; 262 стр.
Формат: 14.5 х 21.5 ; Цена: 15 лв.

ISBN 978-954-626-491-6; 224 стр.
Формат: 14.5 х 21.5 ; Цена: 13 лв.

ISBN 978-954-626-427-5; 392 стр.
Формат 14,5 х 21,5; Цена: 18 лв.
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ISBN 978-954-626-434-3; 382 стр.
Формат 14,5 х 21,5; Цена: 18 лв.
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СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Алтернативни методи за предпазване
и лечение на сърдечни заболявания
Лин Мактагарт
Традиционната медицина не разкрива напълно защо възникват
сърдечните заболявания, нито как да се предпазим и какви са огра
ниченията на предлаганото лечение. Тази книга е резултат от
27-годишно изследване на традиционни и нетрадиционни лечения
на сърдечните заболявания и причините за тях. Тя предлага различ
ни решения за поддържане на здраво сърце без лекарства, подхо
дящ начин на живот, кои храни да избягваме, добавки и алтернатив
ни терапии и др. Освен това показва, че никога не е късно човек да
направи ползотворни промени и да контролира симптомите на
сърдечно заболяване.

серия

ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА МАТРИЦАТА С ТЕС
ПРЕНАПИШЕТЕ СВОЕТО МИНАЛО – ПРОМЕНЕТЕ СВОЕТО БЪДЕЩЕ
Карл Досън & Саша Алънби
Това е напълно нова техника за лично развитие, която ще ви даде
възможност да достигнете до болезнените си спомени, които може
да ви държат вкопчени в миналото, и да ги промените, така че да
създадете благополучие в настоящето си. Тя използва техниката за
самопомощ ТЕС заедно с последните открития в областта на новата
биология и квантовата физика. Препрограмирането на личната
житейска матрица може да се прави самостоятелно и ще ви помогне
да преодолеете различни здравословни и емоционални проблеми,
негативни вярвания, зависимости, фобии и травми, алергии и нера
зрешени взаимоотношения

ISBN 978-954-626-478-7; 408 стр.
Формат: 14.5 х 21.5 ; Цена: 22 лв.

ЛЕЧЕБНИТЕ МУДРИ
Йога за вашите ръце
Сабрина Меско
Авторката, специалист и учител по йога, разкрива свещени лечебни
мудри, които са достъпни за всеки. Тя дава подробни илюстрирани
инструкции за изпълнение на 52 мудри заедно с подходящите диха
телни упражнения, движения на очите, мантри, медитации, визуали
заци,молитви и утвърждения. С тях ще създадете в себе си вътрешен
мир исила; ще защитите своето физическо и емоционално здраве; ще
преодолеете стреса, депресията и страха; ще успокоите ума си и ще
изострите вашата интуиция.

серия
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ISBN 978-954-626-474-9; 309 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 18 лв.
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АРОМАТЕРАПИЯ И ВИБРАЦИОННО ЛЕЧЕНИЕ
Маргарет Ан Лембо
Разберете как различните масла могат да се комбинират със силата
на намерението, за да създадат и поддържат позитивната промяна
във вашия живот. Авторката ви показва как да постигнете физиче
ско, духовно и емоционално равновесие с помощта на различни
вибрационни инструменти като: цветните есенции; есенциите от
скъпоценни камъни; чакрите; Божествените пратеници; зодиакал
ните знаци; планетите; цветовете; числата; животните; Светената
вода. Представяйки подробна информация за 60 различни етерични
масла, тази книга ви предоставя всичко, от което се нуждаете, за да
се лекувате, променяте и развивате на всяко едно ниво.

д ъ л г о л етие “

ИЗКУСТВОТО НА ДУХОВНОТО ЛЕЧЕНИЕ
Кийт Шерууд
Разкрийте нови начини да се свързвате с невероятната лечебна
енергия от Вселената, която винаги тече през нас. Тази книга ще ви
покаже как да лекувате енергийни травми и взаимоотношения,
заболявания на тялото и духа и проблеми с житейското осъзнаване
и израстване. Дадени са мудри, техники за работа с чакрите, практи
чески напътствия за медитации и класически духовни техники,
които ще ви помогнат да подобрите цялостното си здравословно
състояние и да се възползвате от Божествената лечебна енергия на
всички нива.

ISBN 978-954-626-469-5; 207 стр.
Формат: 17 х 24; Цена: 15 лв.

ISBN 954-626-212-9; 150 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 12 лв.
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ISBN 978-954-626-467-1; 277 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 16 лв.
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най-ДОБРОТО НАЧАЛО
КАК УПРАЖНЕНИЯТА МОГАТ ДА ПОДОБРЯТ ЖИВОТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ
Маргарет Сасе
Маргарет Сасе е създател на Академията за деца KindyROO, която има
центрове по цял свят, включително и в много градове в България.
Нейната книга е практическо ръководство за родителите на бебета и
деца до 5-годишна възраст. Тя съдържа 135 упражнения и дейности,
които помагат за активизиране на развитието на физическата и умстве
ната астивност на малкото дете. Когато практикувате тази програма
заедно със своето дете, вие му давате най-добрия старт за живота и
подпомагате оптималното му физическо и интелектуално развитие.
Книгата е внимателно структурирана и предлага стъпка по стъпка
програма за всяка година. Тя може да бъде незаменим помощник в
усилията ви за постигане на доброто житейско начало за вашето дете.

серия

ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ЖЕНИ
МЕДИТАЦИИ, МУДРИ И РАБОТА С ЧАКРИТЕ,
ЗА ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ ЖЕНСКИЯ СИ ДУХ
Кийт Шерууд & Сабине Уитман
Тази книга ще ви покаже как да излекувате кармичните модели и
физическите предизвикателства и неразположения, които ви пре
чат да изпитвате вълнение и да се радвате на добро здраве, жизне
ност и вдъхновяващи връзки. Освен това ще помогне на тези жени,
които са готови да преживеят свободата и радостта от разширява
нето на техните граници и да постигнат вътрешен мир, сила и изви
сен дух. В книгата са включени техники за лечение със системата на
чакрите, практики за кармично освобождаване, раджа йога, масаж,
мудри, медитации и утвърждения за постигане на самоувереност и
спокойна нагласа във всяка област на вашия живот.

С ерия

ISBN 978-954-626-438-1; 456 стр.
Формат 17 х 24; Цена: 25 лв.

ТЕТА ЛЕЧЕНИЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ

АЮРВЕДИЧНА КУХНЯ ЗА САМОЛЕЧЕНИЕ

Използвайте силата на Всичко, Което Е
Ваяна Стайбъл
Тази книга включва енергийни техники за напреднали по системата
Тета лечение, които ще ви дадат възможност да постигнете промени
на всички нива – физическо, ментално, емоцонално и духовно. След
хиляди лечебни сеанса с клиенти, които постигат забележителни
резултати с Тета лечението, Ваяна продължава своята работа, като
тук описва процеса и своите изследвания още по-задълбочено. Тя
предоставя подробно ръководство за работа с чувствата, вярвания
та и вкоренените модели, както и по-нататъшна информация за
седемте нива на съществуване, които ни позволяват да се свържем
с висшето ниво на любов и енергия – с Всичко, Което Е.

Уша Лад & д-р Васант Лад
Древното лечителско изкуство на Индия ще ви покаже, че храната
заема основно място за доброто здраве и благополучие. Това ръко
водство дава много рецепти и методи за готвене, използвайки
билки и подправки за създаване на здравословен баланс в тялото.
Тук са включени повече от 300 прости предписания за различни
проблеми, които използват най-разпространените билки, плодове и
зеленчуци. Ще разберете как да определите вашата лична телесна
конструкция и основния си тип, така че здравословното ви аюрве
дично меню да съответства и влияе благотворно на цялото ви съще
ство.

ISBN 978-954-626-416-9; 406 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 18 лв.

„ Т ета

л е ч е н ие “

ISBN 978-954-626-373-5; 450 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 20 лв.

ISBN 978-954-626-443-5; 293 стр.
Формат 17 х 24; Цена: 18 лв.

ТЕТА ЛЕЧЕНИЕ – БОЛЕСТИ И РАЗСТРОЙСТВА

учебник по АЮРВЕДА

Ваяна Стайбъл
Това ръководство за интуитивно лечение съдържа всички програ
ми, системи от убеждения и интуитивни прозрения, които се асоци
ират с определени болести и разстройства. Освен това са включени
медицински описания на заболяванията, с които Ваяна е работила в
над 47 000 лечебни сеанса, и различните начини за интуитивното им
лечение. Авторката изброява също много лекарства, добавки и
терапии, доказали ползата си при лечението на различните заболя
вания. За ваше улеснение всички описани болести и разстройства са
подредени по азбучен ред.

том 1 – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Д-р Васант Лад
Това е цялостна програма за изучаване на аюрведа, представена от
д-р Васант Лад, учен и преподавател по аюрведа. Тя представя него
вите изследвания върху древната наука за здравословен живот,
провеждани през дългогодишния му опит и работа с ученици.
Програмата ще ви даде обширна информация за основите на аюрве
да, дълбоки познания за основните принципи на практическото й
приложение в ежедневието, за контролиране на телесните енергии,
овладяване на дошите, вътрешния огън и прана, както и приложе
нието на аюрведичното хранене според типа на тялото.

ISBN 978-954-626-448-0; 516 стр.
Формат: 17 х 24; Цена: 26 лв.

ISBN 978-954-626-441-1; 387 стр.
Формат 17 х 24; Цена: 25 лв.
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АЮРВЕДА: РЪКОВОДСТВО ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ
Д-р Васант Лад
Тази книга може да бъде безценен помощник за лечение на общи
заболявания и хронични проблеми с методи, съобразени с индиви
дуалните ви потребности въз основа на вашия аюрведичен тип. Ще
научите кои от традиционните аюрведични лечебни средства пред
ставляват лек за различни състояния, като грип, главоболие, зъбо
бол, висок холестерол, проблеми със зрението, депресия и др. Ще се
запознаете с природосъобразни, безопасни и ефективни методи за
лечение, за да се предпазвате от вируси и заболявания и да се рад
вате на пълноценна жизненост и здравословен живот.

С ерия

ТЕТА ЛЕЧЕНИЕ
Въвеждане в една изключителна енергийна система
за лечение
Ваяна Стайбъл
Запознайте се с една от най-мощните техники за енергийно лечение
в света! През 1995 г. Ваяна Стайбъл се разболява тежко. Изпробва
всичко, което могат да й предложат официалната и алтернативната
медицина, но напразно. Накрая опитва една проста техника, която
дотогава е използвала в практиката си като ясновидка, и оздравява
почти мигновено. Сега и вие можете да се научите как да накарате
мозъка си да влезе в състояние Тета и да установите връзка с творя
щата енергия, която движи всичко на този свят. Така ще развиете
способността да се променяте на всички нива, като работите със
Създателя на Всичко, Което Е.

ISBN 978-954-626-412-1; 189 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 12 лв.

Ще излезе през септември 2021.

С ерия
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ISBN 978-954-626-464-0; 219 стр.
Формат 17 х 24; Цена: 16 лв.

АЮРВЕДИЧНА ПУЛСОВА ДИАГНОСТИКА

ЙОГА ТЕРАПИЯ

ДРЕВНОТО ИЗКУСТВО НА АЮРВЕДИЧНАТА ПУЛСОВА ДИАГНОСТИКА
Д-р Васант Лад
Още преди хиляди години аюрведа описва седемте нива на радиалния
пулс, които се използват за определяне на статуса на органите и систе
мите в тялото, както и за уточняване на менталната и физическата кон
ституция на човека. Световноизвестният аюрведичен лекар и препода
вател, д-р Лад, разкрива метода за пулсова диагностика, който той
прилага, основан на традицията, обучението му и многогодишната му
практика в диагностицирането и лечението на хиляди пациенти. С
дадените тук подробни напътствия всеки може да се научи да разчита
собствения си пулс и този на своите близки. Така дисбалансът и потен
циалните заболявания могат да се установят още на ранните етапи и да
се отстранят своевременно за подобряване на качеството на живота.

РЪКОВОДСТВО ЗА ТЕРАПЕВТИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЙОГА
И АЮРВЕДА ЗА ЗДРАВЕ И ФИТНЕС
А . Г. М о х а н & И н д р а М о х а н
А. Г. Мохан и неговата жена Индра имат център по йога в Ченай,
Индия, като авторът провежда семинари по целия свят. Изучавал е
йога при великия майстор Шри Кришнамачаря 18 години. Тук авто
рите разкриват как йога асаните и пранаяма могат да бъдат практи
кувани и като предписания за специфични здравословни проблеми,
често в комбинация с диетични насоки от древното изкуство на
аюрведа. Това е основно ръководство за йога учители, напреднали
практикуващи и за всички, които искат да изпитат терапевтичната
благотворност на йога. Представени са пози, дихателни техники и
аюрведични принципи за различни често срещани здравословни
проблеми.

ТАЙНИТЕ НА АЮРВЕДА

ЙОГА ЗА ТЯЛОТО, ДЪХА И УМА

ЗА ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ
П. Анселмо и Дж. Брукс
Книгата дава същността на теоретичните знания и основните прак
тики на Аюрведа, древната индийска наука за природна медицина.
Тя включва: дневни програми за извличане на максималната полза
от природните ритми; индивидуални диетични предписания за
здраве, мисловно и физическо равновесие и жизненост и много
други.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЛИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
А . Г. М о х а н
Това ръководство обединява трите основни елемента на традиция
та в йога практиката: асана, пранаяма и медитация. Авторът дава
гледната точка на практикуващите йога за здравето и лечението.
Когато умът ни е в състояние на лична цялост, ние сме центрирани,
обединени и способни да възприемем истината за хората и събити
ята в живота ни. Тази книга ще ви предложи структурирана йога
програма за практикуване, така че да си създадете състояние на
баланс и цялост и да вземате всички решения ясно и с позитивна
нагласа. Освен това тук ще намерите напътствия за практикуването
на йога за терапевтични цели.
Ще излезе през май 2021.

 ; 4 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 20 лв.
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ЙОГА МАЛА
АВТЕНТИЧНОТО УЧЕНИЕ НА ЕДИН МАЙСТОР ПО АЩАНГА ЙОГА
Шри К. Патаби Джойс
Тази книга, написана от един от най-великите майстори по йога на
нашето време, е свидетелство за непреходната природа на ащанга
йога. Тук Шри К. Патаби Джойс очертава етичните принципи и фило
софската основа на ащанга йога и разяснява нейните термини и
понятия на основата на автентични санскритски съчинения.
Включени са 42 асани и Слънчевият поздрав, като Гуруджи дава
подробно обяснение как трябва да се изпълняват отделните пози
заедно с вдишването и издишването при всяко движение. Освен
това той обяснява и каква е конкретната полза от асаните за нашето
здраве и балансиран живот.

серия

УЧЕБНИК ПО АЮРВЕДА
ТОМ 2 – КЛИНИЧНА ОЦЕНКА
Д-р Васант Лад
В този учебник д-р Лад представя своя систематичен метод за уста
новяване на причините за заболяването и етапите, през които пре
минава болестта, който той преподава на студентите в Аюрведичния
институт. Концепцията за причината и следствието (етиологията и
патогенезата) е ключът за разбирането на начина, по който настъп
ването на дадена болест може да бъде предотвратено с помощта на
осъзнаване на фините енергийни дисбаланси, предшестващи струк
турното или функционалното увреждане. Ползвайки се от своя
богат клиничен опит, д-р Лад е дал принципите и методите за пре
глед и диагноза, съчетаващи най-полезното от техниките на древна
та аюрведа и съвременната медицина.

ISBN 978-954-626-435-0; 275 стр.
Формат: 17 х 24; Цена: 18 лв.

ISBN 978-954-626-426-8
Формат: 17 х 24
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ISBN 978-954-626-433-6; 560 стр.
Формат: 17 х 24; Цена: 42 лв.
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Формат: 17 х 24

 978-4077; 390 стр
Формат: 14,5 х 21,5;  Цена 0 лв.
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НАУКА ЗА ДИШАНЕТО
ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО
Свами Рама
От хиляди години адептите на вътрешните науки подчертават, че
дишането е жизнената връзка между тялото и духа, която зарежда с
енергия фините тела и свързва физическите и менталните аспекти
на нашето съществуване. Свами Рама изследва науката за дишането
едновременно от източна и западна гледна точка и дава ключа за
физическото здраве и разкриването на висшите нива на съзнанието.
Включени са основни дихателни техники, практикувани от йогите от
Хималаите.

серия

ПРЕПОДАВАНЕ НА ЙОГА
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ТЕХНИКИ
Марк Стивънс
Това е обширно ръководство за йога учители и за ученици, които се
стремят да подобрят своите умения и да разширят познанията си.
Включва повече от 200 снимки и илюстрации и е прекрасна книга с
програми за курсове по йога. Ще намерите подробна практическа
информация за методите на преподаване, принципите на последо
вателността при изпълнението на позите, като са включени обясне
ния за 108 асани. Дадени са и насоки за преподаването на медита
ция и пранаяма. Авторът, който е популярен йога майстор и учител,
предлага напътствия за всеки, който желае да превърне пътя на
йога в своя професия.

 ;  стр
Формат: 13 х 20; Цена 8 лв.

ЙОГА СЕРИИ

МЕДИТАЦИЯ

67 СЕРИИ ОТ АСАНИ ЗА РАЗЛИЧНИ СТИЛОВЕ ЙОГА
Марк Стивънс
Това е прекрасно помагало за всички от йога общностите, независи
мо какъв стил практикуват или преподават. Книгата ще ви предоста
ви 67 оформени, последователни серии от асани, които имат широк
обхват на практическо приложение. Дадени са последователни
серии за начинаещи, средно ниво практикуващи и напреднали уче
ници; серии за деца, тийнейджъри и възрастни хора; серии за осво
бождаване от депресии и зависимости; серии за отваряне и разви
ване на чакрите; серии от йога асани за аюрведично приложение и
други. Тази книга може да бъде основно четиво с напътствия за
преподаватели и практикуващи йога, които искат да създадат
цялостност на своята система от практики и знания.

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО
Свами Рама
В това практическо ръководство за вътрешния живот Свами Рама,
един от най-напредналите майстори по йога, ни учи как да се пре
насяме отвъд нашата обичайна мисловност във фините нива на
съзнанието, откъдето да черпим напътствия, съзидателна сила,
радост и жизненост.

 ;  стр
Формат: 13 х 20; Цена 8 лв.

Ще излезе през август 2021.

ЧИСТОТО СЪРЦЕ НА ЙОГА

С ЙОГА ДО 100 ГОДИНИ

Десетте основни стъпки за трансформиране на себе си
Робърт Бутера
Тази книга разглежда практиките на йога по начина, по който са ги
прилагали древните майстори – като холистичен начин на живот,
който обединява тялото, ума и духа за постигането на перфектно
здраве и благополучие. Ясно и разбираемо д-р Робърт Бутира ви пре
вежда през десетте стъпки от пътя на йога, основани върху тради
ционните йогистки принципи и практики, формулирани така, че да се
впишат в съвременния живот. Разберете ролята на физическите пози
в по-широката, холистична система на йога. Практикувайте дихател
ните техники, работете със своите енергийни центрове и развийте
своята концентрация. Преодолейте своите психични прегради, урав
новесете емоциите си и се развийте емоционално и духовно.

Даниел Петров
Даниел Петров е ученик на големия български йога учител Веселин
Лучански и практикува йога почти 30 години. В тази книга той пред
ставя програма за практикуване на йога, подходяща и за начина
ещи, и за напреднали. Включени са дихателни практики за пълно
йогистко дишане, а след това е дадена последователност от пози,
които могат да се изпълняват поотделно или обединени в групи. За
всяка поза са дадени ползите за вашето здраве от нейното практи
куване. Упражненията са обяснени стъпка по стъпка и са онагледени
със снимки на отделните движения. Освен това Даниел споделя
някои от своите ръководени медитации, които могат да се правят в
края на всяко йога занимание.
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ISBN 978-954-626-479-4; 173 стр.
Формат 17 х 24 см; Цена: 15 лв.
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14 УРОКА ПО ФИЛОСОФИЯ НА ЙОГА
И ИЗТОЧЕН ОКУЛТИЗЪМ

Р ама ч арака

ISBN 978-954-626-487-9; 176 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 10 лв.

КУРС ЗА НАПРЕДНАЛИ
ПО ФИЛОСОФИЯ НА ЙОГА И ИЗТОЧЕН ОКУЛТИЗЪМ
Йоги Рамачарака
Тази книга включва 12 урока за напреднали. Първите четири предста
вят анализ и обяснение на малкото окултно ръководство „Светлина
върху пътя“ и са оценявани високо от напредналите ученици в облас
тта на окултизма. Пети, шести и седми урок са посветени на различни
те разклонения на философията на йога и съдържат богата информа
ция, представена сбито и кратко. Осми и девети урок отделят внима
ние на дхарма, етиката на йога и философията на правилните постъп
ки. Последните три урока, са посветени на по-сложните метафизични
и научни учения на йога. Те удивляват със своята яснота и всеобхват
ност, като в тях най-сложните метафизични и научни въпроси получа
ват ясни и разбираеми отговори от древната философия на йога,
представена от автора на съвременен и общодостъпен език.

РАЗВИВАНЕ НА УМА

ДЖНАНА ЙОГА

12 урока за осъзнаване на истинския
аз и постигане на висше съзнание
Йоги Рамачарака
„Вие, ученици, носите в себе си силата на Вселената, очакваща една
дума от вас, за да започне да действа. Дълги векове сте се трудили
упорито, за да дойдете дотук, но вече сте достигнали нивото на
съзнанието на духовната еволюция и всяка ваша стъпка е осветена
от светлината на съзнанието, а умът се подчинява на вашата воля. С
поредицата от тези 12 урока, включващи и много мисловни упраж
нения, ние ще ви помогнем да заявите себе си като господар на ума.
Изразете своята сила и влезта в своето Владение, защото вие сте
проявление на Духа!“ – Йоги Рамачарака

НАЙ-ВИСШИТЕ УЧЕНИЯ НА ЙОГА ЗА АБСОЛЮТА
И НЕГОВИТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Йоги Рамачарака
Този курс от 12 урока разглежда Джнана йога – йога на мъдростта,
като разяснява някои от най-важните и най-висши учения на май
сторите по йога. Добре е всеки ученик да усвои мъдростта на
Джнана йога, за да може да разбира фундаменталните принципи и
удивителните истини, които лежат в основата на Живота. По този
начин във вас ще се пробуди още по-ясното съзнание за вашата
връзка с Абсолюта, както и любов към битието, в което живеете,
действате и съществувате.

ISBN 978-954-626-494-7; 320 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 14 лв.

ISBN 978-954-626-504-3; 394 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 17 лв.

ISBN 978-954-626-505-0; 320 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 15 лв.
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НАУКАТА ЗА ПСИХИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Й о ги

Й о ги
ISBN 978-954-626-171-7; 240 стр.
Формат: 13, х 20;  Цена 3 лв.

Йоги Рамачарака
Това не е теоретична книга, а се занимава с факти, и най-добрият
начин да се възползвате от нея е да започнете да прилагате учения
та на Йоги Рамачарака в практиката. Не се задоволявайте с това да
се съгласите просто интелектуално с дадените тези, а запретнете
ръкави и приложете нещо на практика.Тя дава ясно, просто, практи
ческо представяне на различните форми на психично лечение.
Отделено е и място за описание на базовите теории, за да може
лечителят да е наясно с естеството на работата, която върши.
Книгата ще отговори на въпроса „как” да се върши работата за пси
хично лечение. Авторът представя на ваше разположение действи
ето на една могъща природна сила – останалото трябва да извър
шите самите вие.

н а

н а

Йоги Рамачарака
Тази книга представлява цялостен курс по философията на Йога.
Почти един век информацията, предоставена от Йоги Рамачарака,
служи като основно помагало на ученика по Източен окултизъм.
Книгата включва следните теми: Седемте принципа на човека;
Човешката аура; Телепатия, ясновидство и магнетизъм; Окултна
терапия; Психично въздействие; Астралният свят; Духовно израст
ване и др. Към уроците са дадени мантри и медитации, които ще
помогнат на ученика да поеме по пътя на себеосъществяването.

 ;  стр
Формат: 13 х 20; Цена 8 лв.

К н иги

К н иги

НАУКАТА ЗА ДИШАНЕТО
Йоги Рамачарака
Индийските йоги винаги са обръщали голямо внимание на науката
за дишането като връзка между физическото и психическото разви
тие на ученика. Тук са представени основните принципи на йоги
стката наука за дишането, заедно с много от най-добрите дихателни
упражнения и методи. Разгледани са: Четирите метода на дишане
при йогите; Как да овладеем пълното йогистко дишане и ефекта от
него; Очистващо дишане, дишане за енергизиране на нервната сис
тема; Вибрации и ритмично дишане; Психично дишане за разпреде
ление на прана, самолечение, лекуване на други хора и лекуване от
разстояние.

СИЛАТА НА УМА

хармонизиране НА ЧАКРИТЕ

РЪКОВОДСТВО ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ
Уилям Уок ър Аткинс ън
От тази книга можете да научите: • какво представлява паметта • как
да контролирате въображението си • как да разпознавате чувствата,
емоциите и страстите • каква е ролята на интелекта при вземането
на решения • как се създават правилни умозаключения • как да тре
нирате волята си, за да бъде в услуга на ума.
Авторът насочва вниманието ни и към основните закони на мисълта,
които са валидни от времето на древногръцката логическа мисъл и се
явяват ключ за обоснованото развитие и приложение на силата на
нашия ум.

Променете своята реалност с помощта на кристалите,
цветовете, ароматерапията
и силата на положителното мислене
Маргарет Ан Лембо
Тази книга може да ви помогне да постигнете баланс в своя живот с
лекота и радост. В нея са включени лесни за изпълняване техники,
които използват кристали, цветове, масла, фокусирано намерение и
други средства за балансиране на чакрите и създаване на позитив
ни промени за физическо, емоционално и духовно благополучие.

I 4176; 263 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 15 лв.

Й о ги

ISBN 978-954-626-510-4; 224 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 12 лв.

н а
К н иги

ISBN 978-954-626-471-8; 229 стр.
Формат: 14.5 х 21.5; Цена: 14 лв.

е н ергии “
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ISBN 978-954-626-480-0; 189 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 10 лв.

СИЛАТА НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА

ЛЕЧЕНИЕ С ЧАКРИТЕ

20 урока за развиване на концентрирана мисъл
и самоконтрол
Те р о н К . Д ю м о н т
За да постигаме целите и желанията си, трябва да сме съсредоточе
ни, затова е важно да се научим да се концентрираме. Този курс ще
ви даде практически насоки и методи как да развиете концентраци
ята си; да постигате самоконтрол; да премахнете вредните навици;
да засилите паметта си; да кантролирате мислите си. Тка създавате
хармония със законите за удпеха, защото можете да използвате
целенасочено всички съзидателни мисли и да постигате истински
напредък в работата и живота си.

Синди Дейл
"Лечение с чакрите” започва там, където приключва традиционнна
та система на седемте чакри. Това е първата книга, в която се обяс
нява как да се работи с енергията на задните страни на чакрите,
както и 20 други духовни енергийни точки, които не са обяснени
никъде другаде. Тази новаторска книга разкрива едно уникално
съчетание на психологически и духовни и лечебни техники, които
автора е използвал, за да лекува хиляди свои пациенти – често с
невероятни резултати.
4 стр. цветна вложка.

ISBN 978-954-626-501-2; 185 стр.
Формат: 13 х 20; Цена: 10 лв.

 ;  стр
Формат: 14,5 х 21,5;  Цена 6 лв.
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ЧАКРИТЕ
СЕДЕМ КЛЮЧА ЗА СЪБУЖДАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ТЯЛО
Енодиа Джудит
Това ръководство за чакрите предлага практически средства за
използване на тази невероятна енергийна система, за да балансира
те, излекувате и заредите с енергия своето същество. Експертът по
системата на чакрите Енодиа Джудит разкрива значението, функци
ята и целта на всяка чакра; преживяванията от детството, които
влияят и програмират работата на чакрите; физическите, емоцио
налните и менталните признаци за дисбаланс на чакрите. Дадени са
прости, но мощни упражнения за балансирането им. Ще научите
също как да използвате чакрите за проявяване, възприемане,
себеизразяване и вътрешна свобода.

С ерия

ПРЕРАЖДАНЕ И ЗАКОНЪТ НА КАРМАТА
Уилям Уок ър Аткинс ън
Уилям Аткинсън, 1862–1932, е представител на движението Нова
мисъл, изследовател на Източния мистицизъм и йога. Автор на мно
го духовни книги, които продължават да се издават повече от 100
години. Поколения духовни търсачи изучават и следват неговите
практически учения, носещи мъдрост и осъзнатост. Тази книга из
следва доктрината на прераждането и концепцията за кармата като
духовна отговорност. Представен съвсем разбираемо, текстът
повежда читателя през изучаването на философията на преражда
нето и кармата към приложението на тези доктрини в живота на
отделния човек.

 444;607 стр
Формат: 17 х 24; Цена 32 лв.

ц и
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 4374;41 стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 9.00 лв.

СЕКСУАЛНИ ПРАКТИКИ НА БЯЛАТА ТИГРИЦА

СЕКСУАЛНИ ПРАКТИКИ НА НЕФРИТЕНИЯ ДРАКОН

ТАЙНИ НА ДАОИСТКИТЕ МАЙСТОРИ ЗА ЖЕНИ
Си Лай
Книгата разкрива сексуални и духовни практики за жени, с които да
запазите своята красота и да съхраните младостта си, да реализира
те по-пълно своя женски потенциал и да постигнете безсмъртие на
духа. Под ръководството на Мадам Лин, наследник на даоистката
линия на Бялата тигрица, авторът разкрива тайни, пазени от хилядо
летия, като ги представя така, че да могат да бъдат рационално
използвани от съвременната жена.

ДАОИСТКИ МЕТОДИ ЗА МЪЖЕ
Си Лай
Тази книга разкрива как даоистките сексуални практики, които имат
3000-годишна традиция, могат да помогнат на мъжете да повишат и
задържат своята сексуална активност. Авторът представя 9 упраж
нения на Нефритения дракон за по-голяма ерекция, удължаване на
пениса, нарастване на качеството и количеството на спермата,
избягване на преждевременна еякулация и запазване на сексуална
та енергия през годините.

ISBN 954-626-233-1; 317 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 16 лв.

ISBN 954-626-242-0; 229 стр.
Формат: 14,5 х 21,5; Цена: 14 лв.
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ЦИ САМОМАСАЖ
ДАОИСТКИЯТ начин за ПОДМЛАДЯВАНЕТО
Мантак Чиа
В тази книга Майстор Чиа обяснява енегрийната теория на ци само
масажа и как негативните емоции влияят на органите и нервната
система. Чрез изпълняване на последователните упражнения всеки
ден, в рамките на 5-10 минути, практикуващият може да засили
своите сетива – зрение, слух и вкус – да очисти вътрешните органи
и жлези, да контролира негативните емоции, да освободи стреса и
стагнацията от организма си. Тези даоистки техники, които се прак
тикуват повече от 5000 години, могат да засилят и подмладят ваше
то тяло и вътрешните ви органи.

и

ISBN 978-954-626-482-4; 254 стр.
Формат: 17 х 24; Цена: 18 лв.

БА ГУА НЕЙ ГУН
ХОДЕНЕ ПО КРЪГ ЗА ОТВАРЯНЕ НА МЕРИДИАНИТЕ
То м Б и з и о
Ходенето в кръг с определена цел, правилна стойка на тялото и дълбо
ко дишане е характерното вътрешно упражнение (ней гун), свързано с
бойното изкуство ба гуа джан. Ней гун на ходенето в кръг е не само
основата на сложния боен метод на ба гуа, но и невероятна система за
поддържане на здравето, която подхранва живота и отблъсва болес
тта. В тази книга Том Бизио представя подробно метода и теорията на
тази мощна система за вътрешни упражнения. Различните пози, пра
вилните позиции на тялото и практическите методи са ясно и последо
вателно обяснени. В книгата са включени и медицинските приложения
на ба гуа ней гун, както и въведение към рядко преподаваната „длан
на ба гуа“, при която жизнената сила (ци) се поглъща от околната среда.

й о га

г у н “

Ще излезе през март 2021.

„ Д а о истка

ЛЕЧЕБНАТА СВЕТЛИНА НА ДАО
ОСНОВНИ ПРАКТИКИ ЗА СЪБУЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА ЦИ
Мантак Чиа
В тази книга майстор Мантак Чиа дава цялостен преглед на пълната
Даоистка система за тялото, ума и духа. Той споделя още методи за
активиране на жизнената сила, за нейното циркулиране през аку
пунктурните канали на тялото. Балансирайте себе си чрез потоците
на ян и ин, преминаващи през ключови точки в тялото; намерете
спокойствие и радост с помощта на космическата вътрешна усмив
ка; заредете се с енергия чрез ци гун медитацията за затопляне;
превърнете сексуалната страст в любов от сърцето и ускорете свое
то духовно израстване; обединете първичните сили на Земята,
Небето и Висшия Аз, за да постигнете вечността.

С ерия

РАЗКОДИРАНЕ НА ДАО
ДЕВЕТ УРОКА ПО ДАОИСТКА МЕДИТАЦИЯ
То м Б и з и о
Авторът ви въвежда в поезията и прагматизма на даоистката меди
тация и практиката на вътрешната алхимия. Книгата се състои от
девет последователни урока, които ви водят стъпка по стъпка през
практиката на даоистката медитация, завършвайки с едно въведе
ние в даоистката вътрешна алхимия. Всеки урок съдържа и практи
чески упражнения, и теоретична част, която разяснява основанията
за използването на един или друг метод за медитация и помага за
по-доброто разбиране на принципите и теориите, които стоят в
основата на практиката. Тази книга „разбива кода”, позволявайки на
читателя да черпи с пълни шепи от тази древна и мощна традиция
за трансформация и постигане на трансценденталност.

ISBN 978-954-626-080-2; 461 стр.
Формат: 14.5 х 21.5 ; Цена: 23 лв.

 ; стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 8 лв.

И ДЗИН ЗА РИТУАЛИ И МЕДИТАЦИЯ



Ричард Хърн
И Дзин е много повече от оракул за предсказване на бъдещето. Той
е също и невероятна система за теоретическа и практическа магия
и медитация. Тази книга ще ви покаже как да работите с И Дзин на
много по-широко и практическо ниво, което позволява на мага да
използва енергиите на Вселената, проявени чрез хексаграмите на И
Дзин. Тя ще завладее онези магьосници и окултисти, които търсят
новаторски подход към тази материя.

прекрасни лечебни методи за рейки 1-во, 2-ро и 3-то ниво
  &   






„ И

Д зи н “

 ; стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 6.00 лв.
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РЕЙКИ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ
пълно практическо ръководство
за рейки 1-во, 2-ро и 3-то ниво
Пенелопи Куес т
Това е подробно ръководство по самолечение и лекуване на други
хора с Рейки. Книгата ще ви запознае с лечебната система на Рейки,
независимо дали искате да овладеете основните практики, или да
осъзнаете силата и потенциала на всяко ниво, да научите специални
техники за обогатяване на Рейки практиката или да използвате
Рейки за духовно израстване. Включени са и техники, специфични за
оригиналната японска Рейки традиция.

С ерия

ДАО НА И ДЗИН
ПЪТЯТ НА ПРЕДСКАЗВАНЕТО
Д ж о у Тс у н Ху а
И Дзин или „Книгата на промените“ разкрива мъдростта на древни
те китайски философи. Тя разглежда света около нас и се стреми да
обясни как и защо се случват промените. В тази книга основните
принципи на структурата на И Дзин са обяснени така, че ученикът да
може да изведе значенията на триграмите директно от концепцията
за Ин и Ян. За интерпретация на хексаграмите се използват принци
пите на Петте елемента. Включени са примери и упражнения за
илюстриране на всеки предсказателен метод.

; 
Формат: 13 х 20; 13

РЪКОВОДСТВО ПО ДАОИСТКА ЙОГА И ЦИ ГУН

МАГИЯТА НА РЕЙКИ

ПРОГРАМА ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ,
ПЪЛНОЦЕНЕН СЕКСУАЛЕН ЖИВОТ И ДЪЛГОЛЕТИЕ
Ерик Стивън Юдлав
Това ръководство включва 14 урока по даоистка йога и ци гун. Съз
дадени в древен Китай, тези автентични даоистки упражнения ще ви
помогнат: Да удължите сексуалното удоволствие и да увеличите
потока от енергия между вас и вашия партньор; Да станете по-гъв
кави и силни; Да изчистите от отровите своите органи и жлези с
вътрешна секреция; Да постигнете свободното протичане на ци в
енергийните меридиани; Да подобрите паметта и концентрацията
си; Да укрепите имунната си система; Да подобрите своето зрение,
слух, обоняние и храносмилане, а също и издръжливостта си.

ФОКУСИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ,
РИТУАЛНА РАБОТА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ
Кристофър Пензак
Тази книга предлага идеи за интегриране на Рейки и магическата
практика, което включва използване на енергията Рейки за психи
ческо развитие, за зареждане на билки, кристали и талисмани.
Дадени са илюстрации и описания на повече от 70 нови символа на
Рейки, които можете да прилагате за ежедневни цели, за връзка с
природните духове и за лечение, както и инструкции за изпълнява
не на различни настройки с Рейки. Това ви дава възможност да
създадете ваш собствен стил за работа с Рейки и магическите сили.

 ; стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 20 лв.

  351 стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 22 лв.
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ФЪН ШУЙ ЗА РАБОТНОТО МЯСТО
Ричард Уебс т ър
Целта на фън шуй е да увеличи потока на ци в заобикалящата ви
среда. Ако усещате професионален застой, вероятно вашата ци
също се намира в застой; когато отново потече плавно, тя ще повли
яе благоприятно на всички области от живота ви. Независимо дали
искате да повишите вашата продуктивност, да намалите текучество
то на служителите във фирмата ви, да увеличите продажбите в
магазина си, или да привлечете повече клиенти в свободната си
консултантска практика, тази книга предлага съвети и решения за
всеки бизнес сценарий. Тя може да ви покаже как да направите
прости подобрения в работната си среда, за да станете по-здрави,
по-щастливи и по-преуспяващи в професията си.

 ; 170 стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 0 лв.

 ;  стр
Формат: 13 х 20; Цена  лв.

 ;  стр
Формат: 13 х 20; Цена  лв.

ФЪН ШУЙ ЗА 5 МИНУТИ

С ерия

„ Р е й ки “

Селена Самърс
Наричат това практично ръководство "най-лесно приложимата
книга за фън шуй в света". Тя е изпълнена с полезни съвети и изпъл
ними с подръчни средства фън шуй лечения, включително най-лес
ните начини, по които можете:
• да активирате Златната точка на просперитета във вашия дом;
• да привлечете подходящия за вас човек;
• да си осигурите закрилата на четирите Домашни духа;
• да приложите Деветте небесни лечения, за да подобрите енер
гийния поток във вашия дом, градина и работно място;
• да откриете вашите Ин лунен и Ян слънчев амулет и да ги използ
вате, за да ви донесат щастие и късмет.
 ;  стр
Формат: 13 х 20; Цена  лв.
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РЪКОВОДСТВОТО ПО РЕЙКИ НА Д-Р ХАЙЯШИ
ТРАДИЦИОННИ ЯПОНСКИ ЛЕЧЕБНИ ТЕХНИКИ
Ф р а н к А р д ж а в а П е т е р, Та д а о Я м а г у ч и ,
Чуджиро Хайяши
Д-р Чуджиро Хайяши е един от малкото ученици на д-р Усуи. Той
създава свой собствен стил на преподаване и работа с енергията
Рейки и става учител на Хауайо Таката, която представя Рейки на
Запад. Това ръководство съдържа основни упражнения от Рейки
системата на Хайяши, практики, които досега не са били преподава
ни извън Япония, а също и техники за циркулиране на кръвта. Ще се
запознаете с непубликувана досега информация, снимки и докумен
ти, удостоверяващи автентичността на този материал.

„ Ф ъ н

ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФЪН ШУЙ
Ричард Уебс т ър
Фън шуй ще ви донесе здраве, богатство и щастие по много и раз
лични начини. "Въведение във Фън Шуй" е лесно за четене и прак
тично ръководство, което може да ви помогне да постигнете всичко,
към което се стремите: да получите повишение в службата, да изгла
дите семейни недоразумения, да спите здраво и спокойно през
нощта и да имате повече енергия.
• Открийте защо е възможно домът ви да изсмуква вашето здраве,
щастие и богатство.
• Предскажете бъдещето си с помощта на Летящата звезда (тези
инструкции се публикуват за първи път!).
• Освободете заобикалящата ви среда от ша – прави линии и остри
ъгли, които водят до нещастия, лош късмет, беди!

С ерия

 ; стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 9 лв.

РЪКОВОДСТВОТО ПО РЕЙКИ НА Д-Р МИКАО УСУИ
традици0ннните позиции на усуи рейки рьохо
и многобройни рейки техники за здраве и общо
благосъстояние
д-р Микао Ус уи & Франк Ард жава Петер
Тази книга ще ви запознае с оригиналните позиции на ръцете от
ръководството по Рейки на д-р Усуи. За да е напълно разбираема, тя
е илюстрирана със 100 фотографии, а позициите на ръцете за раз
лични здравословни оплаквания са описани подробно, което пре
връща книгата в ценен справочник за всеки практикуващ Рейки.
Сега, когато автентичното ръководство е преведено, позициите на
ръцете и лечителските техники на д-р Усуи за първи път могат да се
изучават от оригинала. Независимо дали сте токущо инициирани,
или имате майсторска степен, щом практикувате Рейки, вие можете
да разширите значително вашите познания, като следвате стъпките
на великия японски лечител.

ш у й “
„ Ф ъ н

ТРЕНИРОВКИТЕ НА ЗАТВОРНИКА 2
Тренировки с тежестта на тялото за напреднали:
железен хват, стоманени коси мускули, бронирани стави ...
Пол Уейд
Основният принцип в тази книга е „малко екипировка – големи пости
жения”. Авторът обяснява как да работите по изключително функцио
нален начин за развиване на не по-малко важните области на тялото
като пръстите, предмишниците, врата и прасците. За спортистите в
хвърлянията и бойните спортове разделът за тренировката на стра
ничната верига – човешки флаг с натискане – е уникален и ефективен
метод за трениране на косите коремни мускули и на цялата група
странични мускули. Втората част на книгата ще ви разкрие как да
изградите възможно най-силните стави, като едновременно с това се
освободите от старите болки и страдания в тях. Включена е програма
та за функционална подвижност и превъзходно здраве на ставите,
създадена от Пол Уейд, която той нарича Трифекта.

С ерия
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 ;  стр
Формат: 14,5 х 21,5; Цена 4.5 лв.
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РЪКОВОДСТВО ПО ФЪН ШУЙ
Те р а К а т р и н К о л и н с
В тази книга уважаваният учител по фън шуй Тера Катрин Колинс
обяснява защо подреждането на дома и работното място се отразя
ва върху всеки един аспект на живота ви, включително на взаимоот
но
шенията, здравето и финансовото ви положение. Освен
многобройните фън шуй съвети и насоки за работа с енергиите, в
книгата са включени и разкази на хора, които са постигнали благо
денствие и просперитет, след като са се консултирали с авторката и
са изпълнили нейните напътствия.

ISBN 978-954-626-424-4; 375 стр.
Формат: 17 х 24; Цена: 25 лв.
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Формат: 14,5 х 21,5; Цена  лв.
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ТРЕНИРОВКИТЕ НА ЗАТВОРНИКА
УПРАЖНЕНИЯ С ТЕЖЕСТТА НА ТЯЛОТО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ
НА ВСЯКА СЛАБОСТ, ЖИВОТИНСКА СИЛА И ИЗДРЪЖЛИВОСТ
Пол Уейд
Тренировъчната програма, която предлага Пол Уейд, включва тех
ники и упражнения, които могат да се изпълняват и у дома с помо
щта на предмети от бита, като се разчита главно на тежестта на
тялото за създаване на сурова сила и издържливост. Притежаването
на такава „животинска“ сила е главното условие, което създава раз
ликата при избора живот или смърт, ако човек попадне в тежка
ситуация. Чрез прости упражнения, оформени в цялостен трениро
въчен план, Пол ни показва, че всичко, от което се нуждаем, е наше
то тяло. Той ще ви разкрие стъпка по стъпка какво да правите и как
да го направите, за да превърнете своето тяло в непробиваема
преграда. Ако се интересувате от практики за здравина и качество
на мускулите и създаване на сила и издръжливост в тялото – тази
книга е за вас. Вие избирате дали да бъдете жертва на обстоятел
ствата, или да оцелявате при всички непредвидени съприкоснове
ния със суровостта на външния свят.

С ерия

ФЪН ШУЙ ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН
Сара Росбах
Авторката прилага ученията на учителя по фън шуй Лин Юн към съв
ременния западен начин на живот, като предлага практични приме
ри и евтини методи за постигане на хармония със заобикалящата ви
среда. Тя разглежда всичко от местността и формата на сградата до
подреждането на мебелите и избора на цветове, които задоволяват
индивидуалните ви потребности и предпочитания. Независимо
дали премествате, преобзавеждате или ремонтирате вашето жили
ще или работно място, тази книга ще ви предостави стотици начини
за справяне със скритите злини и за увеличаване на комфорта.

ISBN 978-954-626-454-1; 415 стр.
Формат: 17 х 24; Цена: 27 лв.
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Ще излезе през март 2021.

КАЛИСТЕНИКА
ВЪРХОВНОТО РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ
С ТЕЖЕСТТА НА ТЯЛОТО
Ашли Калим
Това пълно ръководство по калистеника или упражнения с тежестта
на тялото включва всичко, което ви е нужно да знаете, за да изгра
дите голяма сила и атлетизъм. В него ще откриете инструкции стъп
ка по стъпка, илюстрирани с повече от 500 снимки, които ще ви
напътстват при изпълнение на упражненията. Дадени са безценни
съвети за изграждане на тяло от стомана с невероятна сила.
Включени са и различни тренировъчни програми за осъществяване
на вашите цели.
Книгата „Калистеника“ е най-подробното и цялостно ръководство
за упражнения с тежестта на тялото на пазара днес. То е за всеки –
мъж или жена, начинаещ или напреднал, който се стреми да издигне
своите умения на следващото ниво.

С ерия

Ще излезе през юли 2021.
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ISBN 978-954-626-476-3, 183 стр.
Формат: 17 х 24 см; Цена: 15 лв.
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ТАЙДЗИЦЮАН
Теория и методика за начално обучение
К о н с т а н т и н Те о д о с и е в
Тайдзицюан е система от физически и психически упражнения, въз
никнала в Древен Китай като бойно изкуство, в съчетание с методи
за поддържане на здравето и медитативни практики. В днешно
време тайдзицюан се практикува предимно за здраве, самопозна
ние и духовно развитие, а в по-малка степен като бойно изкуство.
Тайдзизцюан помага за развиване на умения за релаксация, концен
трация, координация и баланс. Главната цел е развитието на
личността за постигане на все по-пълна хармония както във вътреш
ния свят на индивида, така и между него и заобикалящата го при
родна и социална среда. Практикуването на тайдзицюан може да
помогне на тези, които следват с искрен стремеж неустоимия повик
на човешкия дух към съвършенство.

С ерия

ЕКСПЛОЗИВНА КАЛИСТЕНИКА
Свръхчовешка мощ, максимална скорост и пъргавина
плюс бойни рефлекси – само с методи за тренировки
със собственото тегло
Пол Уейд
Тази книга е безценно ръководство за всеки, който иска да прекрачи
границите на своите атлетически възможности. Пол Уейд ви кара да
захвърлите щангите и дъмбелите и да усвоите и изпълнявате тези
поетапни прогресии за овладяването на експлозивните и впечатля
ващи движения на тялото в упражненията със собственото тегло.
Той ви показва не само как да генерирате експлозивна сила, но и как
да я насочвате и контролирате. Ако някога сте искали да се присъе
дините към редиците на свръхчовека, тази книга ви осигурява път
ната карта за начина, по който да се доберете дотам. Изложените в
нея прогресии позволяват на всеки да овладее и придобие умения
та на атлетическия елит. Пол Уейд разширява прочутата си система
за постепенно развитие с тренировки със собственото тегло, за да
разкрие най-желаните експлозивни движения, включително задно
салто, подскок от лег до стоеж и силово набиране. Ако искате да
разберете колко далеч можете да отидете, тренирайки само със
собственото си тегло, е наложително да си набавите тази книга!

КЛАСИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ НА СИН И ЦЮАН

съставител и редактор
сифу д-р Дориян В. Александров
(7- м и д уан Ку нг Ф у)
Син И Цюан е един от най-старите вътрешни стилове на китайските
бойни изкуства, известни като Кунг Фу или У Шу. Той има над 800
годишна традиция и натрупан огромен практически опит в школите
(методика, бойни умения, комплексна подготовка, енергетика,
работа с традиционни оръжия) и необикновена философска дълбо
чина. Класическите текстове на стила идват от дълбока древност и
заедно с техниката са дело на много поколения майстори, които са
обобщили своя богат опит в бойните изкуства. В тях са тясно вплете
ни и връзките между бойните изкуства, традиционната китайска
медицина, енергетика (Ци Гун, Ней Гун), медитацията, „И Дзин“,
философия, даоските езотерични практики и „вътрешната алхимия“,
които почиват на същите принципи.
Тези текстове са преди всичко за онези практикуващи, които ценят
бойните изкуства не само като ефективна бойна техника, но виждат
в тях и средство за духовно развитие и специфична психо-физиче
ска култура, която отива далеч отвъд техниката и в съвсем други
нива на развитие на духа и висше майсторство. Това не са само
красиви теории, но неща свързани директно с практиката, които
могат да отворят пред вас много заключени врати.
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ISBN 978-954-626-502-9, 215 стр.
Формат: 17 х 24; Цена: 16 лв.

КНИГИТЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО АРАТРОН
МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В:
София
книжарница Нова Епоха, ул. „6-ти Септември“ №28
книжарница Астея, ул. „Пиротска“ №3
книжарница Езотерика, кв. Люлин 6, бул. „Дж. Неру“ №29
Бургас
книжарница Книготерия 7, ул. „Цар Петър“ №17
• Книжарници Хеликон – в цялата страна
• Книжарници Хермес – в цялата страна
• Книжарници Сиела – в цялата страна
• Книжарници Booktrading – в цялата страна
• Книжарници Orange – в цялата страна
www.helikon.bg
www.book.store.bg
www.ozone.bg
www.ciela.com
Можете да си поръчате книги и директно от издателството. Те се изпращат
с „Български пощи“ след получаване на пощенски запис на името на изда
телството. Сумата се определя като към цената на поръчаните книги се
прибавят 10 % от стойността им за пощенските разходи. При поръчка над
15 лв. пощенските разходи са за сметка на издателството, само когато
книгите се изпращат с „Български пощи“. При доставка на книгите с
„Еконт“ или „Спиди“ разходите за изпращане са за сметка на получателя.
За повече информация се обърнете към издателството:
Издателство Аратрон, п. к. 273, София 1000
тел. офис: 02/980-74-55; тел. борса: 088 395 7755
www.aratron.org
е-mail: aratron@mail.bg
Посетете ни и във facebook.
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