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Explorează! Cărţile te orientează
Pentru că știm cât de importante sunt bucuria și împlinirea pe care ți le aduce explorarea unor drumuri neumblate, Editura Herald te provoacă la aventură prin cea
de-a 6-a ediție a campaniei „Te așteptăm în librărie!”.
Explorează! Cărțile te orientează atât spre tainele propriei tale ființe, cât şi
spre descoperirea lumii din jur. Două orizonturi care se oglindesc unul în altul,
fiecare pas făcut în descoperirea unuia dezvăluind un mister sau un adevăr în celălalt.
O carte de la Editura Herald poate fi începutul acestei călătorii. Mai mult,
orice carte ai alege în perioada 1 august – 1 noiembrie 2014, prin participarea la
tombolă, îţi poate aduce experiențe transformatoare.
Astfel, poţi descoperi cerul și bucuria zborului învățând să pilotezi chiar tu
un avion, te vei întoarce în trecut și vei trăi experiența de a conduce un biplan de
epocă, sau de a cerceta îndeaproape tainele universului la scară micro și macro
folosind telescoapele și microscoapele cu care te premiem! Te provocăm să simți
adrenalina și siguranța saltului cu parapanta sau să explorezi adâncurile mării prin
ședințe de scuba diving, dar și să străbați drumul de la autocunoaștere la succes
cu ajutorul celor mai bune cursuri de dezvoltare personală!
În plus, oferim 20% reducere la 40 dintre cele mai captivante cărți de la
Editura Herald și 10 premii de fidelitate celor care, în perioada campaniei, își vor
îmbogăți biblioteca cu cele mai multe cărți!
Înscrie-te la tombolă completând
talonul de pe ultima pagină!
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Inteligibilitatea Naturii - Cum înţelege ştiinţa lumea
de Peter Dear

Colecţia: Mathesis
Explorând tensiunea dintre inteligibilitate şi instrumentalitate, Peter Dear străbate episoade cheie
ale istoriei ştiinţei, demonstrându-ne cum filosofia
naturală a secolelor trecute a devenit ştiinţa de astăzi,
apanajul unui nou tip de om - omul de ştiinţă. Această
carte reprezintă o incursiune uimitoare, plină de originalitate şi profunzime în istoria ştiinţei, fiind scrisă într-un
limbaj natural şi simplu ce oferă oricărui gânditor o
nouă perspectivă asupra gândirii ştiinţifice, asupra demersului organizat şi intenţionat de a cunoaşte lumea.

38 Lei

30,4 Lei
Ideea de natură - O istorie a gândirii cosmologice
de Robin George Collingwood
Colecţia: Mathesis
Această carte este un demers remarcabil ce vizează tratarea ideii de natură prin prisma cosmologiei.
Pornind de la ideea potrivit căreia au existat trei mari
perioade în care filosofia şi ştiinţa au fost în special interesate de acest subiect, autorul întreprinde o incursiune
detaliată, comparativă, bogată informaţional, prin marile momente ale cosmologiei. Pornind de la gânditorii ionieni şi mergând până la cei contemporani, Collingwood
se apleacă asupra unor concepte fundamentale precum
materie-minte, spaţiu-timp sau mişcare-nemişcare şi impactul acestora asupra gândirii cosmologice europene.

34 Lei

2

27,2 Lei

Filosofia ştiinţei - O introducere critică în teoriile moderne
de Peter Godfrey-Smith
Colecţia: Mathesis
Cum funcţionează ştiinţa? Ne poate spune oare
care este alcătuirea „reală” a lumii? Ce o diferenţiază
de alte moduri de a înţelege natura? În Filosofia ştiinţei,
Peter Godfrey-Smith răspunde la aceste întrebări purtând cititorul printr-o călătorie de o sută de ani plini de
dezbateri despre ştiinţă. Rezultatul este o introducere
complet accesibilă în principalele teme ale filosofiei şi
ştiinţei.

38,5 Lei

30,8 Lei
Cosmos

de Carl Sagan
Colecţia: Mathesis

49 Lei

Cosmos este una dintre cele mai renumite şi
mai bine vândute cărţi dedicate ştiinţei din toate
timpurile. Folosind o proză clară, Sagan ne dezvăluie
o lume albastră asemănătoare unei pietre preţioase
locuită de o formă de viaţă care abia începe să-şi descopere propria identitate şi să se aventureze în marele ocean al spaţiului. Cu o nouă introducere scrisă
de colaboratoarea lui Sagan, Ann Druyan, ilustraţii
color şi un nou Cuvânt înainte de astrofizicianul Neil
deGrasse Tyson, Cosmos retrasează cei paisprezece
miliarde de ani de evoluţie cosmică.

39,2 Lei
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Colecţia Mathesis
Titlu

Autor

Noua frontieră a religiei şi ştiinţei
Religie şi ştiinţă
Mintea ca întâmplare
Despre natura umană
Mintea. Scurtă introducere în filosofia minţii

John Hick
Bertrand Russell
David J. Linden
Edward O. Wilson
John R. Searle

Preţ (RON) COD
38.00
29.00
39.00
36.00
36.50

TH001
TH004
TH005
TH007
TH008

Colecţia Alter Ego
Titlu

Autor

Cartea despre acel tabu care te împiedică să afli cine eşti
Liber să înveţi
Mindfulness pe înţelesul tuturor
Mindfulness zi de zi
Trezeşte-te. Spiritualitate fără religie

Alan Watts
Peter Gray
Bhante Henepola Gunaratana
Jon Kabat-Zinn
Sam Harris

Preţ (RON) COD
26.00
39.00
25.00

AE001
AE003
AE006
AE007
AE005

Colecţia Parentaj
Titlu

Autor

Crescându-l pe Cain - Să ocrotim viaţa emoţională a băieţilor
Prieteni buni, duşmani aprigi - Să înţelegem viaţa socială a copiilor
Drama copilului dotat - În căutarea adevăratului sine
Parentaj sensibil şi inteligent
Copii grozavi - Zece calităţi esenţiale pentru o viaţă fericită
Mitul copilului răsfăţat
Crescându-ne copiii, ne creştem pe noi înşine
Furtuna neuronilor

Michael Thompson
Michael Thompson
Alice Miller
Daniel J. Siegel
Stanley I. Greenspan
Alfie Kohn
Naomi Aldort
Daniel J. Siegel

Preţ (RON) COD
39.00
39.00
21.00
38.00
36.00

PA001
PA002
PA003
PA004
PA005
PA006
PA007
PA008

Colecţia Psihoterapia
Titlu

Autor

Psihoterapie & Consiliere Gestalt
Psihoterapie & Consiliere Psihodinamică
Analiza Tranzactională - Psihoterapie & Consiliere
Psihoterapie & consiliere existenţială
Psihoterapie & consiliere centrată pe persoana
Despre psihanaliză
Mitul naşterii Eroului. O interpretare psihologică
Psihoterapie & consiliere cognitiv comportamentală
Psihanaliza şi Ştiinţele Umaniste
Sexualitate şi Psihanaliză - Contribuţii la psihanaliză
Comunicare terapeutică

Phil Joyce
Susan Howard
Christine Lister - Ford
Emmy Van Deurzen
Janet Tolan
Freud Sigmund
Otto Rank
Frank Wills
Otto Rank
Sándor Ferenczi
Odette Dimitriu

Preţ (RON) COD
32.50
32.00
32.00
29.00
29.00
18.00
19.00
34.00
25.00
28.00

0W09
0W12
0W13
0W14
0W15
0W19
0W21
0W24
0W25
0W27
0W33

Colecţia Metanoia
Titlu
Centrul Fiinţei
Cine sunt eu? - Căutarea Sacră
Lumea modernă şi vechea înţelepciune
Doar rămâi tăcut
Jurnal
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Autor
Karlfried Graf Dürckheim
Jean Klein
Arnaud Desjardins
H. W. L. Poonja
Jiddu Krishnamurti

Preţ (RON) COD
20.00
21.00
18.50
28.00
38.00

MT002
MT005
MT006
MT012
MT014

Iniţierile mistice
de Orfeu

Colecţia: Cărţi Fundamentale
Acest volum cuprinde cele mai importante creaţii
atribuite lui Orfeu. Preocupat de originea cultelor şi de vizitarea monumentelor străvechi, în Călătorie în Grecia, Pausanias se arată un bun cunoscător al imnurilor homerice
şi orfice, judecând totodată valoarea lor poetică. Creaţiile
din Orfeu şi-au asigurat supravieţuirea nu numai datorită
valorii şi frumuseţii lor, ci şi datorită afinităţilor morale cu
creştinismul. Prin indubitabilul caracter filosofic, poetic şi
mistic, aceste scrieri au lăsat urme de neşters în imnografia universală.

24 Lei

19,2 Lei
Colecţia Manuscris
Titlu

Autor

Pastorul lui Herma
Diatessaron - Armonia celor patru Evanghelii
Martire pentru Hristos
Faptele apostolului Toma
Manuscrisele de la Marea Moartă
Imnuri gnostice
Martiriul sfinţilor apostoli Petru şi Pavel
Evanghelia lui Nicodim
Pistis Sophia
Apocalipse apocrife ale Noului Testament
Scripturile gnostice de la Nag Hammadi

***
Tatian
***
***
***
***
***
***
***
***
Elaine Pagels

Preţ (RON) COD
18.50
19.00
18.00
24.00
38.00
18.00
19.50
20.00
29.00
26.00
32.00

0T06
0T10
0T11
0T15
0T17
0T19
0T20
0T24
0T26
0T27
0T28

Colecţia Mistică Islamică
Titlu
Ochiul lăuntric - Perspective islamice asupra Divinităţii
Grădina Tainică a Adevărului
Divan (Poeme mistice)
CORANUL

Autor
***
Sana`I
Mansur Al-Hallaj
***

Preţ (RON) COD
17.00
17.00
20.00
47.00

0O07
0O08
0O12
0O14
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Colecţia Spiritualitate Creştină
Titlu

Autor

Capete gnostice
Despre Bine şi Rău (Împotriva maniheilor)
Vieţile Episcopilor Romei socotiţi sfinţi în Biserica Ortodoxă
Apologia lui Origen
Despre Suflet şi Înviere
Filocalia lui Origen

Sf. Maxim Mărturisitorul
Sf. Ioan Damaschin
***
Sf. Pamfil Din Cezareea
Sf. Grigore De Nyssa
Origen

Preţ (RON) COD
25.00
19.00
17.00
18.00
19.00
36.00

0C20
0C22
0C23
0C24
0C25
0C27

Colecţia Scrieri Iniţiatice
Titlu

Autor

Ultimul tablou al lui Wang Wei
Herghelia verde - Însemnările vraciului Sofur despre Timur Lenk
Şalul - Povestea femeii din Magdala
Văduva din Ierihon
Moartea samurailor ronini
Baal Shem Tov - Povestiri hasidice despre minunile lui Rabbi Israel
Muntele Sacru
Bushido - Codul Samurailor
Cunoaşterea de sine

Ariane Buisset
Octavian Simu
Stela Gheţie
Smaranda Cosmin
Tamenaga Shunsui
Levin Meyer
Lobsang Rampa
Inazo Nitobe
Lobsang Rampa

Preţ (RON) COD
21.00
25.00
19.00
19.00
27.00
21.00
27.00
23.00
30.00

0H09
0H18
0H22
0H23
0H26
0H28
0H29
0H34
0H35

Colecţia Quinta Essentia
Titlu

Autor

Oracolele Caldeene
***
Monada Hieroglifică
John Dee
Atalanta Fugiens - Emblemele filosofice ale secretelor naturii Michael Maier
Trinosophia - Sfânta şi întreita înţelepciune
Contele De Saint Germain
Despre Numere - Principiile, esenţa şi puterea lor
Louis-Claude De Saint-Martin
Ars Alchimica
Paracelsus
Nunta chimică a lui Christian Rosencreutz
Johann Valentin Andreae
Ceremoniile magice - Heptameronul - Cartea lucrurilor secrete Cornelius Agrippa Von Nettesheim
Cele 12 chei ale Înţelepciunii
Basile Valentin

Preţ (RON) COD
13.00
23.00
33.50
22.00
24.00
30.00
24.00
24.00

0U05
0U12
0U15
0U22
0U23
0U24
0U25
0U27
0U28

Colecţia Philosophia Perennis
Titlu
Doctrinele esoterice ale Islamului
Ochiul inimii
Autoritate spirituală şi putere temporală
Omul universal - Islamul şi funcţiunea lui René Guénon
Omul şi devenirea sa după Vedanta
Stările multiple ale Fiinţei
Ezoterismul creştin
Metafizică şi Cosmologie orientală
Introducere generală în studiul doctrinelor hinduse
Spiritul universal al Islamului
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Autor
Titus Burckhardt
Frithjof Schuon
Rene Guenon
Michel Vâlsan
René Guénon
René Guénon
René Guénon
René Guénon
René Guénon
Charles André Gilis

Preţ (RON) COD
22.00
24.00
19.00
26.50
26.00
23.00
26.00
29.00
34.00
25.00

PH003
PH004
PH006
PH008
PH009
PH011
PH012
PH013
PH014
PH015

Crescându-l pe Cain
de Michael Thompson
Colecţia: Parentaj
O carte ca o scrisoare deschisă, pe un subiect
foarte actual: viaţa emoţională a băieţilor. Crescându-l
pe Cain se adresează părinţilor şi tuturor celor implicaţi în educarea copiilor. Dr. Michael Thompson şi Dr.
Dan Kindlon, specialişti în psihologia băieţilor, oferă
aici atât soluţii pentru creşterea şi educarea băieţilor,
cât şi un tablou plin de înţelegere a comportamentului lor. De mici, băieţii sunt familiarizaţi cu stereotipurile masculinităţii, la preţul capacităţii de a se accepta
pe ei înşişi, cu forţa şi vulnerabilitatea caracteristică.

39 Lei

31,2 Lei
Ferestre către copiii noştri
de Violet Oaklander

Colecţia: Psihoterapia

39 Lei

Incredibil de simplă în abordarea unui subiect
atât de complex, Ferestre către copiii noştri are o mare
aplicabilitate practică. Este o carte ce a schimbat
vieţile multor copii din lumea întreagă, o carte care
îţi dă curajul să îţi urmezi instinctul de a fi autentic
în relaţia cu copiii din viaţa ta şi de a îţi asuma cu
maturitate grija şi atenţia faţă de nevoile lor. Violet
Oaklander vorbeşte cu aceeaşi empatie şi naturaleţe
despre joc şi copilărie, suferinţă, traumă şi abandon
sau despre nevoia copilului de libertate în explorare
şi exprimare.

31,2 Lei
7

Evanghelia lui Pseudo-Matei

23 Lei

18,4 Lei

Colecţia: Manuscris
Cunoscută şi ca „Evanghelia copilăriei după Matei”,
acest text conţine relatări despre naşterea şi consacrarea
Fecioarei Maria. La aceasta, se adaugă povestea fugii în
Egipt precum şi multe elemente inedite despre copilăria
lui Isus. Cunoaştem atât din surse, cât şi din dovezi arheologice, faptul că evenimentele copilăriei lui Hristos au
determinat apariţia a numeroase elemente narative, unele
dintre ele elaborate în detaliu în arta creştină pre-iconoclastă. Această evanghelie a avut o importanţă deosebită pentru Biserica Coptă din Egipt. De asemenea, a avut
o puternică influenţă asupra gândirii din Evul Mediu şi a
fost sursa dominantă pentru ciclurile pictoriale ale vieţii
Fecioarei Maria.

Pătimirile sfinţilor martiri
Colecţia: Manuscris
Pentru creştinul primelor veacuri, moartea prin martiriu era dovada supremă a credinţei sale că singura sursă a
vieţii şi a nădejdii omului este Dumnezeu. Atunci când martirul acceptă cu bucurie condamnarea la moarte din partea
persecutorilor săi, el mărturiseşte că unul, adevăratul şi singurul Dumnezeu este Ziditorul care a făcut toate lucrurile
şi care îl va învia din morţi. Mărturisirea este întărită prin
moartea mărturisitorului.
Jertfindu-se pe sine, martirul afirma că Dumnezeu
este Creatorul care dă viaţă şi, în acelaşi timp, neagă zeii
falşi şi lipsiţi de viaţă ai prigonitorilor săi, cărora refuză să le
aducă jertfe. În actul martiric se revelează adevărata relaţie
dintre Dumnezeu şi lume.

24 Lei

19,2 Lei
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Cuvântări teologice
de Sf. Grigorie de Nazianz

Colecţia: Spiritualitate creştină
Cuvântari teologice constituie fundamentarea doctrinei despre Sfânta Treime. În tumultuoasele secole al III-lea
şi al IV-lea d.Hr. apăruseră mai multe curente de gândire
ce încercau să ofere explicaţii marilor teme de reflecţie ale
Bisericii primare. Principalele erezii din epocă erau arianismul, eunomianismul şi pnevmatomahismul; acestea îşi întemeiau opiniile pe supleţea alunecoasă a logicii filosofice.
În cuvântările sale, Sf. Grigorie de Nazianz atacă opiniile
acestora de pe o poziţie consecvent ortodoxă, aducând o
contribuţie hotărâtoare la fundamentarea doctrinei despre Sfânta Treime.

24 Lei

19,2 Lei

Cartea tainelor lui Enoh (2 Enoh)
Colecţia: Manuscris
Vitalitatea continuă a tradiţiei enohiene de la
finalul perioadei celui de-al Doilea Templu este bine
ilustrată de Cartea tainelor lui Enoh (2 Enoh). 2 Enoh
reia multe dintre temele şi motivele din Cartea lui
Enoh (1 Enoh), însă prezintă multe trăsături distinctive care îi conferă un caracter propriu. Linia narativă
este clară şi puternică şi umple cu multă imaginaţie
istorisirea biblică aflată la bază.

26 Lei

20,8 Lei
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Colecţia Arhetip
Titlu

Autor

Gândirea religioasă greacă
Istoria daoismului
Calea spre Nirvana
Eroul cu o mie de chipuri
Calea către beatitudine
Istoria Diavolului
Societăţile de mistere

Gilbert Murray
Isabelle Robinet
Louis de la Vallée Poussin
Joseph Campbell
Joseph Campbell
Paul Carus
Konrad Dietzfelbinger

Preţ (RON) COD
24.00
36.00
25.00
47.00

AR001
AR003
AR004
AR005
AR006
AR007
AR008

Colecţia Historia
Titlu

Autor

Misteriile lui Zalmoxis
Magia la chaldeeni
Misteriile Antichităţii
Orfeu - Teogonia şi misteriile orfice
Sufism şi poezie mistică în Persia
Esenienii şi manuscrisele de la Marea Moartă

Constantin Daniel
François Lenormant
Alfred Loisy
George Robert Mead
Viorel Olaru
Constantin Daniel

Preţ (RON) COD
38.00
24.00
25.00
26.00
26.00
28.00

LD001
LD002
LD005
LD006
LD007
LD008

Colecţia Esoterica
Titlu

Autor

Constructorii - O cercetare a istoriei şi filozofiei Masoneriei
Masonerie ocultă şi iniţiere hermetică
Legendele, miturile şi simbolurile Francmasoneriei
Istoria francmasonilor
Decus in labore
Masoneria şi înţelesul ei tainic

Joseph Fort Newton
Jean Marie Ragon
Albert G. Mackey
Jean-Paul Dubreuil
Maestrul Z & Discipolul A
Walter Leslie Wilmshurst

Preţ (RON) COD
27.00
24.00
32.00
34.00
26.00
24.00

0M32
0M34
0M35
0M36
0M37
0M39

Colecţia Logos
Titlu
SHINTO - Calea zeilor
Pilat din Pont - Judecătorul lui Iisus
Sfântul şi cultul sfinţilor
Contele de Saint-Germain - Omul care sfidează timpul
Maniheismul - Principiile, dogmele şi morala
Divinul Feminin - Viziuni şi profeţii în tradiţia sapienţială
Antihristul - Mărturii ale Bibliei şi tradiţiei
Istoria Rozacrucienilor
Magia în istoria intelectuală a Europei
Procesul lui Iisus
Procesul lui Pavel, apostolul neamurilor
Doctrina cosmologică a Kabalei
Viata după moarte în credinţele omenirii
Paracelsus - viaţa şi învăţătura
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Autor
Octavian Simu
Mircea Duţu
Anton Caragea
Isabel Cooper - Oakley
Isaac de Beausobre
John Noyce
Wilhelm Bousset
Paul Sédir
Lynn Thorndike
Mircea Duţu
Mircea Duţu
Pierre Duhem
J. T. Addison
Franz Hartmann

Preţ (RON) COD
23.00
22.00
30.00
22.00
24.00
21.00
26.00
22.00
19.00
20.00
23.00
21.00
30.00
27.00

0F19
0F21
0F23
0F24
0F25
0F26
0F27
0F29
0F30
0F31
0F33
0F34
0F35
0F36

Mărturisirea unui pelerin

Despre lucrarea plină de har a Rugăciunii lui Iisus

Colecţia: Spiritualitate creştină
Cartea evidenţiază cele două tendinţe ale spiritualităţii răsăritene: mai întâi, accentul pe „lucrarea liniştii”,
isihia, singurătatea şi pacea sufletului; apoi rugăciunea
neîncetată, însufleţită de trezia inimii. Încă de la începuturile monahismului, se face simţită tendinţa de a înlătura
din rugăciune mulţimea cuvintelor, care „nu fac decât să
te împrăştie”. Astfel, asistăm la o mişcare progresivă spre
„rugăciunea lui Iisus”, prin care se realizează pomenirea
neîncetată a lui Dumnezeu. Intelectualismul lui Evagrie
Ponticul şi accentul său platonician se estompează treptat în faţa „prezenţei inimii”.

24 Lei

19,2 Lei
Modelul divin

de Baird Spalding
Colecţia: Scrieri Iniţiatice
Modelul divin, carte publicată spre sfârşitul vieţii lui
Baird Spalding, este continuarea firească a lucrării sale reprezentative, Vieţile Maeştrilor. Puţini scriitori au stârnit un
interes atât de mare precum Spalding, al cărui nume a intrat în legendă atât în cercurile căutătorilor de adevăr, cât
şi în metafizica primei jumătăţi a secolului XX. Puţini sunt
scriitorii care au atins un grad de înălţime a inspiraţiei spirituale asemeni lui Spalding. Firea acestui om, felul în care
i-a fost revelat mesajul (pe care urma să-l răspândească în
lume) şi Mesajul în sine, fac dovada vie a adevărului vorbelor sale, a cinstei şi sincerităţii autorului.

21 Lei

16,8 Lei
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Colecţia Cărţi Fundamentale
Titlu

Autor

Intrarea pe calea iluminării
Advaita Bodha Dipika
Tripura Rahasya (Taina Zeiţei Supreme)
Cântul Eliberatului
Vaisesika Sutra (Filosofia realistă a Indiei antice)
Advaita Vedanta
Lankavatara Sutra
Cartea tibetană a morţilor - Bardo Thodol
Comentariu alegoric al legilor sfinte după lucrarea de şase zile
Elemente de teologie
Sentenţe despre naturile inteligibile
Tăbliţele de argilă (Scrieri din Orientul antic)
Gândirea egipteană antică
Scripta aramaica
Cartea egipteană a morţilor - Papirusul Ani
Imnurile Sacre

Santideva
***
***
Dattatreya
Kanada
***
***
***
Philon Din Alexandria
Proclos
Porfir
Constantin Daniel
Constantin Daniel
Constantin Daniel
***
Pitagora

Preţ (RON) COD
21.00
18.00
23.00
25.00
22.00
32.00
20.00
32.50
26.00
24.50
15.00
30.00
30.00
32.00
39.00
29.00

0B104
0B107
0B109
0B110
0B114
0B115
0B116
0B121
0B202
0B205
0B209
0B210
0B211
0B212
0B216
0B219

Colecţia Cogito
Titlu

Autor

Elementele metafizicii
De la religie la filosofie
Socrate şi Christos - Un studiu asupra filosofiei
Platon * Socrate
Filosofia religiei
Religia în formare
Prietenul lui Nietzsche - Istoria vieţii lui Paul
Voinţa de a crede
Filosofia pentadică - Problema transcendenţei
Filosofia lui Pitagora
Lumea homerică - Eseu de protofilosofie greacă

Paul Deussen
Francis M. Cornford
Robert M. Wenley
Alfred Edward Taylor
John Hick
Alfred North Whitehead
Heiner Feldhoff
William James
Alexandru Surdu
Antelme-Édouard Chaignet
Aram Frenkian

Preţ (RON) COD
27.00
28.00
29.00
26.00
26.00
24.00
29.00
24.00
24.00
34.00
8.95

0Z01
0Z02
0Z03
0Z04
0Z05
0Z06
0Z07
0Z08
0Z10
0Z11
0Z12

Colecţia Fiat Lux
Titlu
Cutremurarea temeliilor
Dinamica credinţei
Ereziile gnostice din primele două veacuri
Mediul Divin
Creştinii platonicieni din Alexandria
Biserica şi gnoza
Dogmatica Bisericii
Cunoaşterea lui Dumnezeu
Sfântul Pavel
Teologia crestină liberală
Temeiurile credinţei creştine
Ce este omul? Antropologia actuală în lumina teologiei

12

Autor
Paul Tillich
Paul Tillich
Henry L. Mansel
Pierre Teilhard de Chardin
Charles Bigg
Francis C. Burkitt
Karl Barth
Karl Barth
Arthur Darby Nock
Friedrich Schleiermacher
Emil Brunner
Wolfhart Pannenberg

Preţ (RON) COD
18.00
15.00
25.00
16.50
28.00
18.00
29.50
22.00
22.00
28.00
22.00
21.00

0X003
0X004
0X007
0X008
0X009
0X010
0X011
0X015
0X016
0X018
0X12
0X17

Religii australiene
de Mircea Eliade

Colecţia: Arhetip
În Religii australiene, Mircea Eliade face o pledoarie
pentru valoarea istorică a religiilor primitive, împotriva
celor care văd dezvoltarea religiei ca pe o mişcare liniară
de la simplu la complex. Aceste abordări sunt aplicate la
datele despre religiile aborigenilor australieni - zei supremi, eroi culturali, rituri de iniţiere şi mortuare, vraci.
Eliade manevrează sursele clasice cu judecata echilibrată a istoricului şi selectează aspectele valoroase ale celor
mai bune autorităţi moderne. Utilizând aceste date, el se
mișcă de la inferenţă la ipoteză şi detectează prezenţa
anumitor tipare de ritual şi credinţă care apar în religiile
de pe întreg continentul australian.

29 Lei

23,2 Lei

Pachet: Mistere dezvăluite

63 Lei

50,4 Lei

În istoria îndelungată a omenirii a existat un
curent subteran de gândire ce se înscrie în „Marea
Tradiţie”, care şi-a transmis cunoaşterea printr-un lanţ
neîntrerupt de iniţiaţi.
Cărţile din colecţia „Mistere dezvăluite” oferă
informaţii consistente asupra diferitelor căutări esoterice din Orient sau din Occident: Arcana Arcanorum,
Kabbala, calea perfecţiunii, rituri masonice, ordine iniţiatice sau metode alchimice pentru desăvârşirea spirituală. Miza acestor scrieri este aceea de a marca drumul
căutărilor, pentru ca fiinţa umană să îşi atingă, în sfârşit,
deplinul potenţial.
Pachetul conţine 6 cărţi: Doctrina Kabbalei. Filosofia religioasă a evreilor, Pitagora şi misteriile antichităţii,
Alchimia. Maestrul şi Marea Operă, Templierii. O societate secretă din Evul Mediu, Numerele şi puterea lor ocultă, Francmasoneria. Istoria, simbolismul şi filosofia.
13

Francmasoneria: rituri şi iniţieri
de C. W. Leadbeater

32 Lei

25,6 Lei

Colecţia: Esoterica
„Sunt convinsă că această carte va fi bine primită de
toţi cei care sunt sensibili la frumuseţea ritualurilor masonice străvechi şi care sunt doritori să adauge la ţelul lor cunoaşterea. Colţuri obscure se luminează; aluzii enigmatice
capătă o claritate de cristal; ziduri care păreau masive se
reduc la nimic; încrederea înlocuieşte îndoiala şi printre
nori se întrezăreşte un rost. În locul tradiţiilor fragmentare
şi înţelese pe jumătate, ne descoperim în posesia unei ştiinţe minunate şi a unui rezervor de putere. Înţelegem că
Marea Operă înseamnă a împlini printr-un efort concertat
îndatorirea impusă celor care posedă Lumina de a o răspândi în lume şi de a deveni cu adevărat colaboratori ai
Marelui Arhitect al Universului”. Annie Besant

Kabbala - Stiinţa Secretă - Tradiţia secretă a occidentului
de Papus (Dr. Gerard Encausse)
Colecţia: Esoterica
Lucrarea lui Papus oferă explicaţii detaliate asupra
ştiinţei străvechi a Kabbalei - adică a tradiţiei orale a Legii
(Tora), transmisă din generaţie în generaţie în paralel cu
textele biblice. Sunt descrise originea, structura, filozofia
şi teozofia kabbalistă într-o manieră savantă, dar accesibilă publicului larg.
Kabbala întruchipează esenţa cunoaşterii universului şi a lui Dumnezeu, aşa cum este ea percepută în tradiţia ebraică străveche. Principalele cărţi care o compun
- Sepher Yetzirah şi Zoharul, amplu descrise în lucrarea lui
Papus - oferă o posibilă cheie a cunoaşterii mistice asupra
creaţiei şi naturii divine.
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38 Lei

30,4 Lei

Mistica numerelor. O cercetare asupra elementelor

spirituale ale lumii

de Eugen Bindel
Colecţia: Logos

Ce reprezintă numărul în general şi ce se poate
împlini graţie lui? Hugo Kukelhaus, în lucrarea Urzahl
und Gebarde, afirmă că numărul este un spaţiu vid prin
care suflă vântul imaginaţiei, că este asemenea unei
harfe care, strunită de vânt, produce sunete magnifice.
Lucrarea Mistica numerelor este rezultatul dorinţei de
a restabili limpezimea primitivă în privinţa numerelor,
fără ca prin aceasta să se piardă claritatea adusă de
conştiinţa contemporană, care vede numărul în maniera sa non-spirituală, mecanicistă faţă de fenomenele
lumii.

32 Lei

25,6 Lei
Originile alchimiei

de Marcellin Berthelot
Colecţia: Historia

29 Lei

Alchimia pretindea că-i îmbogăţeşte pe adepţii
ei, procurându-le aur şi argint, dar îi şi vindeca de boli,
prin tot felul de preparate cu aspect de panaceu; în
sfârşit, alchimia mai avea menirea de a le procura adepţilor fericirea perfectă, identificându-i cu sufletul lumii
şi cu spiritul universal. În Originile alchimiei, autorul
încearcă să pătrundă misterul originilor alchimiei şi să
demonstreze prin ce legături se ataşează ea de procedeele industriale ale anticilor egipteni, cât şi de teoriile
speculative ale filosofilor greci, dar şi de reveriile misticilor din Şcoala din Alexandria sau de gnostici.

23,2 Lei
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Colecţia Cultură şi Civilizaţie
Titlu

Autor

Meditaţie daoistă
Misteriile lui Mithra
Filosofia Upanişadelor
Neoplatonismul - Un studiu asupra istoriei elenismului
Istoria filosofiei Islamice
Religiile orientale în păgânismul roman
Religie şi stat în Islam
Doctrina vieţii de apoi în Israel, în iudaism şi în creştinism
Magia spirituală şi angelică - De la Ficino la Campanella
Mituri precolumbiene (Mexic - America Centrală - Peru)
Tamoanchan si Tlalocan - Topografie sacră în Mesoamerica
Istoria gândirii buddhiste
Mitologie Chineză

Isabelle Robinet
Franz Cumont
Paul Deussen
Thomas Whittaker
Henry Corbin
Franz Cumont
Paul Brusanowski
Robert Henry Charles
Daniel Pickering Walker
Lewis Spence
Alfredo Austin López
Edward J. Thomas
Octavian Simu

Preţ (RON) COD
29.00
21.00
35.00
25.00
39.50
29.00
34.00
36.00
32.50
33.50
37.50
38.00
39.00

0R15
0R16
0R17
0R23
0R24
0R25
0R28
0R30
0R32
0R34
0R35
0R36
0R38

Colecţia Princeps
Titlu

Autor

Prajna Paramita Sutra
Obârşia luminii - Islamul şiit în texte alese
Calea vorbirii alese - NAHG AL-BALAGA
Bhagavad - Gita
Secretul Florii de Aur. Cartea Conştiinţei şi Vieţii
Palmierul Deborei

***
***
Ali Bin Abi Talib
***

Preţ (RON) COD
39.00
29.00
36.00
33.50
29.00

Moise Cordovero

AS001
AS005
AS006
AS008
AS009
AS010

Colecţia Frontiere
Titlu

Autor

Astrologia Personalităţii
Universul Viu
O Mandala Astrologică
Astrologia şi Sexul

Dane Rudhyar
Natalia Staicov
Dane Rudhyar
Erwood Vivian Robson

Preţ (RON) COD
40.00
34.00
36.00
24.00

0N12
0N13
0N14
0N16

Colecţia Terapia
Titlu
Osteopatia pentru copii
Anatomia unei boli aşa cum a fost percepută de pacient
SUNDAO. Respiraţia daoistă şi practica vindecării
Tu şi medicul din tine
Drumul către fericire - Secretul sănătăţii şi al succesului în viaţă
Depresia. Evadare din Infern.
Infometează egoul, hrăneşte sufletul - Souldrama
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Autor
Pierre Tricot
Norman Cousins
Jae - Sheen Yu
John E. Upledger
Victor Pauchet
Sorin Ene
Connie Miller

Preţ (RON) COD
13.00
23.00
25.00
32.00
26.00
19.00
28.00

0W01
0W17
0W26
0W29
0W34
0W20
0W32

Redirect. Noua ştiinţă a schimbării psihologice
de Timothy D. Wilson
Colecţia: Alter Ego
În Redirect, autorul pleacă de la analizarea simptomatologiei persoanelor care suferă de stres posttraumatic
ajungând la concluzia surprinzătoare că autotratamentul
prin nararea de sine fixată scriptural s-a dovedit mai eficace decât consilierea prin dialog de grup şi supervizare
specializată. Prin urmare, contrar psihanalizei şi psihoterapiilor obediente acestei paradigme, care se bizuie, toate,
pe celebra talking cure (tratamentul prin discurs rostit),
recentrarea pe pacient şi pe autonaraţiunea vindecătoare
reprezintă, probabil, un mare pas înainte.

40,5 Lei

32,4 Lei
Misticism şi logică
de Pertrand Russell

Colecţia: Cogito
Misticism şi logică porneşte de la încercarea de a
oferi răspuns unor întrebări fundamentale legate de
raportul dintre misticism şi raţiune. Rezultatele, dublate
de rigoare filosofică şi coerenţă logică, pun în discuţie
misticismul integral, dogmatic şi pretins transcendent,
dar reţin ca pozitivă experienţa particulară a iluminării
mistice, care se bizuie pe o înţelepciune a simţirii demnă
să devină atitudine existenţială, fără însă a fi transformată într-o credinţă absolută.

26 Lei

20,8 Lei
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Eu sunt acela

de Nisargadatta Maharaj
Colecţia: Metanoia

44 Lei

35,2 Lei

Nisargadatta e considerat astăzi unul dintre
marii întelepţi ai veacului, iar cartea sa, Eu sunt Acela,
o adevărată Biblie a secolului XX: „Ce este rău în căutarea minţii după plăcut şi în eschivarea ei de la neplăcut ? Între malurile durerii şi plăcerii curge râul vieţii.
Numai când mintea refuză să curgă odată cu viaţa şi
se poticneşte de maluri, ea devine o problemă. Prin
curgere odată cu viaţa eu înţeleg acceptare - lăsând să
vină ceea ce vine şi să treacă ceea ce trece. Nu dori, nu
te teme, observă actualul aşa cum este şi atunci când
se întâmplă, căci tu nu eşti ceea ce se întâmplă. Tu eşti
potenţialitatea ultimă a cărei manifestare şi expresie
este conştiinţa atotcuprinzătoare”.

Jñana Yoga - Eliberarea prin cunoaştere
de Vivekananda Swami
Colecţia: Metanoia
Jñāna Yoga - Eliberarea prin cunoaştere expune
esenţa filosofiei Vedanta - acea înţelepciune pe care o
găsim în Vede, în Upanişade şi în Bhagavad Gita, prezentată însă într-o manieră modernă şi deschisă. Material
de referinţă pentru toţi căutătorii spirituali, volumul are
la bază seria de conferinţe susţinute la New York şi Londra de Swami Vivekananda, considerat una dintre cele
mai mari personalităţi pe care le-a produs India.

32 Lei
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25,6 Lei

Şamanism în Siberia Ritualuri şamanice
de Maria Czaplicka

Rânduieli de vindecare
Tradiţii ancestrale

Colecţia: Şamanism
Siberia este considerată locul clasic al şamanismului. Grupurile etnice care trăiesc aici acordă un profund
respect practicilor arhaice chiar şi în timpurile moderne.
„Suflet are şi omul şi copacul şi animalul, tot ce este viu
are suflet. Dacă pomul este părăsit de suflet, acesta se
usucă, dacă omul este părăsit de suflet, acesta se îmbolnăveşte. Când şamanul face ritualul de chemare pentru
regăsirea sufletului plecat, sunetele tamburinei par să
se asemene cu şuieratul unui vânt, cu foşnetul pădurii,
cu lătratul unui câine, cu mugetul vacii sau nechezatul
iepei. Şamanul se întâlneşte cu sufletul, invită la el sufletul pierdut. Numai şamanul poate vorbi cu sufletele
viilor şi ale morţilor”.

29 Lei

23,2 Lei

Şamanii din Tuva - O cercetare asupra
de M. B. Kenin-Lopsan

samanismului siberian

Colecţia: Şamanism
Faţă de şamani, popoarele siberiene nutreau o
consideraţie adâncă, deoarece respectivii pot să vadă, să
audă şi să prezică, ceea ce nu le este la îndemână oamenilor simpli. Sunetul tamburinei prin care şamanul călătoreşte între cele două lumi este o mare taină mistică,
ştiută la perfecţie numai de către şamani. Şamanismul a
fost, este şi va continua să existe în istoria omenirii, fiind
în mod natural legat de natura umană.

39,5 Lei

31,6 Lei
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Dicţionar critic al psihologiei analitice
jungiene de Andrew Samuels
Colecţia: Jungiana
Psihologia analitică jungiană s-a dezvoltat constant de la moartea lui Jung în 1961 şi suscită un real
interes în rândul psihologilor şi psihiatrilor. La fel ca şi
psihanaliza, ea îmbină trei aspecte diferite: este o modalitate de investigare şi explorare a vieţii inconştiente,
un corpus de cunoştinţe teoretice şi o metodă de tratament. Acest dicţionar critic are scopul de a clarifica
terminologia specifică acestei discipline, bazându-se
pe experienţa bogată a autorilor săi ca analişti şi profesori, cât şi pasiunea acestora pentru scrierile lui Jung.

34 Lei

27,2 Lei
Istoria aroganţei. Psihologia şi limitele dezvoltării
de Luigi Zoja
Colecţia: Jungiana
„Relaţia dintre psihicul nostru şi dorinţă este grav bolnavă”, afirmă Luigi Zoja în prefaţa la acest titlu. El ne relevă
originile psihologice ale tulburărilor contemporane cel mai
puţin favorabile vieţii: excesul, consumatorismul, autosuficienţa dublată de resemnare şi damnare. Nimic nu este nou
în psihicul omului, ci totul se repetă, în reluarea unor mituri
eterne care, indiferent dacă le mai cunoaştem sau nu, ne
conduc viaţa din inconştient şi ne modelează aspiraţiile şi
nevoile. În cazul societăţii moderne, mitul este cel al creşterii
nelimitate şi al culpabilităţii care se naşte de aici.

30 Lei

24 Lei
20

Gânduri fără gânditor - Psihoterapie dintr-o perspectivă
buddhistă

de Mark Epstein

Colecţia: Alter Ego
Această carte care deschidea acum un deceniu calea spre noi orizonturi a lansat o uriaşă provocare pentru
cei interesaţi de modul în care spiritualitatea orientală
poate să consolideze bazele psihologiei occidentale.
Începând de atunci, lumea buddhismului şi cea a psihoterapiei au înaintat laolaltă construind o nouă înţelegere
revoluţionară a ceea ce reprezenta o viaţă emoţională
sănătoasă. Mark Epstein dă glas reflecţiilor sale despre
această revoluţie şi analizează modul în care este posibil
ca ea să evolueze în viitor.

27 Lei

21,6 Lei
Mintea liniştită şi senină
de Dalai Lama

Colecţia: Himalaya
Volumul Mintea liniştită şi senină cuprinde textul
integral al tratatului lui Longchenpa, Găsirea liniştii prin
meditaţia asupra Măreţei Perfecţiuni cu un comentariu
extins al liderului spiritual tibetan, Dalai Lama, şi o expunere profundă despre viaţa cotidiană şi buddhism în
general. Pas cu pas, pornind de la realităţi simple, Dalai
Lama formulează un adevărat manual pentru calea către
fericire, completitudine, eliberarea de suferinţă şi descoperirea calităţilor minţii. Mintea liniştită şi senină este
considerată una dintre cărţile ce conţin cele mai profunde învăţături oferite de către Dalai Lama.

42 Lei

33,6 Lei
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Anatomia unei boli aşa cum a fost percepută
de Norman Cousins

23 Lei

18,4 Lei

de pacient.

Colecţia: Terapia
Anatomia unei boli, un adevărat bestseller, este o
carte revoluţionară despre lupta cu o boală terminală
prin umor şi participarea pacientului. Autorul aduce
în discuţie chestiunea relaţiei dintre pacient şi medic.
Fără colaborarea deplină dintre ei, fără participarea
activă a pacientului la luarea deciziei, la stabilirea tratamentului şi aplicarea lui, rezultatele sunt minime şi
uneori catastrofale. Forţa de a râde şi voinţa de a trăi
sunt condiţii indispensabile pentru o viaţă sănătoasă şi
longevitate. Noţiuni precum placebo, asumarea durerii, creativitate etc. sunt integrate holist într-un discurs
argumentativ care se sprijină pe o cantitate impresionantă de cazuri clinice.

Terapia destinului
de Vasile Andru
Colecţia: Metanoia
Cum să dizolvi negativitatea din soartă, acumulată
în nelimitarea existenţei tale? Cum să restaurezi firea ta
genuină. Acestea sunt ţeluri pe care Terapia destinului îşi
propune să le atingă. Cartea de faţă are un aspect practic,
ea propune o lucrare cu sine şi este divizată în trei părţi
care sunt tot atâtea etape ale lucrului cu propria ta fiinţă:
Iniţierea, Asceza, Realizarea – iar totul începe prin scoaterea minţii din mecanica ei zilnică şi extinderea spontană
a puterii acesteia.

34 Lei

27,2 Lei
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Homeopatie în psihoterapie Remedii în terapia

cognitiv-comportamentală

de Mirela Pop

Colecţia: Psihoterapia
Dr. Mirela Pop a elaborat în această carte bazele
teoretice ale unei noi abordări: „psihoterapia cognitivhomeopatică” - născută prin asocierea psihoterapiei şi
homeopatiei. Autoarea a reuşit o sinteză remarcabilă a
cunoştinţelor sale detaliate din cele două domenii, plecând de la câteva întrebări fundamentele şi ajungând la
enunţarea unor principii generale de funcţionare a psihicului uman şi la definirea aspectelor cognitive care influenţează sănătatea noastră fizică şi psihică. Concluzia
esenţială este aceea că, pentru un trup şi o minte sănătoasă, avem nevoie să gândim sănătos.

29 Lei

23,2 Lei
Sundao. Respiraţia daoistă şi practica vindecării
de Jae - Sheen Yu

Colecţia: Terapia

25 Lei

20 Lei

Ca disciplină terapeutică şi spirituală, Sundao
pleacă de la principiile sapienţei şi medicinei orientale,
care consideră că există o unitate strânsă între corpul,
sufletul şi spiritul omenesc. O asemenea viziune integratoare şi holistă are la bază constatarea existenţei energiei cosmice Qi, o energie ce nutreşte întreaga fiinţă.
Practica sundao constă în exerciţii de meditaţie şi
de ritmare a respiraţiei abdominale, orientate către echilibrarea traseului parcurs în organism de energia vitală
Qi. Într-un anume sens, armonia munţilor din estul peninsulei Coreea se reflectă în tentativa controlată de a
armoniza fluidul vital în organism, deblocând centrii a
căror funcţionare este întreruptă.
23

Istoria Zenului

de Kaiten Nukariya
Colecţia: Zen
Zenul deţine o poziţie singulară între tradiţiile
spirituale ale lumii. Apărut o dată cu buddhismul, ba
chiar anterior acestuia, Zenul oferă un material bogat
pentru studiul comparat al religiilor. În ciuda vechimii
lor, ideile promovate de adepţii Zenului sunt totuşi novatoare, ceea ce explică ecoul semnificativ de care se
bucură astăzi, când sunt preluate şi dezvoltate de mişcările spirituale contemporane. În acest context, Istoria
Zenului înfăţişează nu doar evoluţia istorică a Zenului,
ci şi doctrinele principalelor şcoli, caracteristicile lor,
precum şi practicile sale fizice şi mentale.

29 Lei

23,2 Lei
Shin - Mintea universală
de Huang Po

Colecţia: Zen
Prezentul volum este o traducere completă a lucrării Huang Po Ch’uan Hsin Fa Yao, un text chinezesc din
secolul al IX-lea aparţinând Maestrului Zen Huang Po (cunoscut în japoneză sub numele de Obaku Kuin). Ca adept
al Şcolii Iluminării Spontane, singura care a supravieţuit
până în zilele noastre, el a păstrat nealterată învăţătura
fundamentală a întemeietorului buddhismului. Prin opera pe care a lăsat-o şi prin neobositul său efort de clarificare doctrinară, Huang Po s-a dovedit a fi unul dintre
spiritele cele mai strălucite ale veacului său, influenţând
profund dezvoltarea ulterioară a Zen-ului autentic.

20 Lei

16 Lei
24

Dao De Jing (Cartea despre Dao şi Virtute)
de Lao Zi

Colecţia: Princeps
Dao De Jing, scris în sec. VI î.Hr., este un text clasic
al daoismului filosofic care a influenţat profund toate sistemele de gândire, precum şi religiile Chinei, cunoscând
o popularitate şi răspândire apropiată de cea a Bibliei.
Dao de Jing este o comoară de înţelepciune a lumii, cu o
influenţă care trece de la cercurile academice la societate, de la teorie la viaţa oamenilor de toate zilele.

28 Lei

22,4 Lei
Vorbe meşteşugite despre Dao
de ZHUANGZI
Colecţia: Princeps

36 Lei

28,8 Lei

Dao, noţiune arhaică ce îşi are originea în tradiţiile
populare străvechi, a primit diverse sensuri în traducere:
Cale, Raţiune, Providenţă, Logos şi chiar Dumnezeu. Fiind însă un concept abstract şi intraductibil, este cel mai
adesea folosit ca atare: Dao.
Vorbe meşteşugite despre Dao reprezintă o regrupare tematică a lucrării fundamentale despre daoism a
lui Zhuangzi, al doilea mare maestru daoist: Dao, Cunoaştere, Oameni aparte, Şcoli filosofice şi Povestiri. Cu alte
cuvinte, Zhuangzi arată calea spre Dao, prin Cunoaştere,
Oamenilor aparte care aparţin unor Şcoli filosofice şi devin personaje în Povestiri pline de învăţăminte.
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Colecţia Jungiana
Titlu

Autor

Sinele de două milioane de ani
Interpretarea jungiană a viselor
Jung şi post-jungienii
Psihoterapie. Experienţa unui practician jungian
Sandwork expresiv - O abordare jungiană
Dimensiunile arhetipale ale psihicului
Psihic şi materie
Psihoterapie jungiană

Anthony Stevens
James A. Hall
Andrew Samuels
Marie-Louise Von Franz
Eva Pattis Zoja
Marie-Louise Von Franz
Marie-Louise Von Franz
Michael Fordham

Preţ (RON) COD
27.00
25.00
46.00
35.00
34.00

GN001
GN002
GN003
GN004
GN005
GN007
GN008
GN009

Colecţia Zen
Titlu

Autor

Laudă Zazenului
Nestematele Legii
Imagine şi text în haiga
Satori - Mari maeştri Zen
Marea Trezire
Credinţa în Minte

Hakuin Ekaku
Hui Neng
Ion Codrescu
***
Bodhidharma
Maestrul Sosan

Preţ (RON) COD
15.00
17.00
34.00
28.00
22.00

0E11
0E13
0E14
0E19
0E21
0E24

Colecţia Tantra
Titlu

Autor

Tantra - Tradiţia hindusă
Buddhismul Tantric - Doctrine şi practici indo-tibetane
Vijnana Bhairava - O sută douăsprezece metode de unire cu divinul
Yoga daoista - Alchimie şi nemurire
Mandala. Geometrie şi artă sacră
Mahamudra tantrică şi viaţa cotidiană
Gheranda Samhita

Andre Padoux
Shashi Bhushan Dasgupta
***
Lu K`Uan Yu
Octavian Simu
Lama Yeshe
***

Preţ (RON) COD
32.00
25.00
26.00
32.00
27.00

RA001
RA002
RA003
RA005
RA006
RA007
RA008

Colecţia Krishnamurti
Titlu

Autor

Eliberarea de cunoscut
Viaţa eliberată

Jiddu Krishnamurti
Jiddu Krishnamurti

Preţ (RON) COD
22.00
32.00

JK001
JK002

Colecţia Şamanism
Titlu

Autor

Calea şamanului - Un ghid pentru putere şi vindecare
Marea Viziune
Şamanism în religiile tibetane

Michael Harner
John Neihardt
Octavian Simu

Preţ (RON) COD
28.00

SM003
SM004
SM005

Colecţia Arta schimbării
Titlu
The Gift of Now
Sub Pomul de scorţişoară. Meditaţii
Conversaţii cu tine
Cum traversezi un curcubeu

Autor
Daniela Andreescu
Daniela Andreescu
Daniela Andreescu
Daniela Andreescu

Preţ (RON) COD
42.00
29.00
29.00
39.00

FC001
FC002
FC003
FC004

Vieţile Maeştrilor

de Baird T. Spalding
Colecţia: Himalaya

Vieţile Maeştrilor este transcrierea unei călătorii în Tibet, în fruntea unei expediţii americane. Datorită extraordinarelor întâmplări relatate, Spalding era întrebat adesea
dacă lucrarea sa este o simplă ficţiune. Acesta răspundea:
„Fiecare să ia din cartea mea ceea ce este bun pentru el şi
să creadă ceea ce convine gradului său de evoluţie”.
Drumuri ce străbat ţinuturi suspendate între cer şi
pământ; întâlniri cu Maeştri deţinători ai unor puteri ce
depăşesc cu mult capacităţile omului obişnuit; prezentarea unor doctrine iluminatoare aparţinând unui tezaur de
înţelepciune care se relevă aici occidentalilor.

42 Lei

33,6 Lei
Colecţia Confluenţe
Titlu

Autor

Istorie şi taină la muntele Athos
Secretul tinereţii veşnice

Preţ (RON) COD

Vasile Andru
Ionel Mohîrţă

28.00

0P26
0P28

Colecţia Colibri
Titlu

Autor

Nietzsche pentru stresaţi - 99 de pilule de filozofie radicală pentru a ţine mintea trează Allan Percy
Kafka pentru deprimati - 99 de pilule de întelepciune pentru fericirea de aici şi acum
Allan Percy
Oscar Wilde pentru blazati - 99 de pilule inspiratoare pentru a uşura crizele cotidiene Allan Percy

Preţ (RON) COD
21.00
21.00
21.00

WD001
WD002
WD003

Colecţia Himalaya
Titlu
Esenţa doctrinei buddhiste
Comorile Dharmei
Buddhismul şi viaţa
Mintea în buddhismul Mahayana
Scrisoare către un prieten

Autor
Gonsar Rinpoche
Geshe Rabten
Gonsar Rinpoche
Geshe Rabten
Nagarjuna

Preţ (RON) COD
28.00
34.00
25.00
26.00

0J20
0J22
0J23
0J26
0J30

Colecţia Alan Watts
Titlu

Autor

Lumea ca extaz
Înţelepciunea nesiguranţei
Cartea Realizării

Preţ (RON) COD

Alan Watts
Alan Watts
Alan Watts

AW001
AW002
AW003

Colecţia ECO-sofia
Titlu

Autor

Creaţia. Un imn pentru salvarea Pământului

Preţ (RON) COD

Edward O. Wilson

EC001

Colecţia Karlfried Graf Durckheim
Titlu
Calea interioară.Cotidianul ca exerciţiu
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Autor
Karlfried Graf Durckheim

Preţ (RON) COD
DR001

Poeme persane
de Rumi

Colecţia: Princeps
Poeme persane reuneşte cele mai strălucitoare nume cu care se identifică poezia persană: Omar
Khayyam, Rumi, Saadi, Baba Taher, Sabestari, Hafez. Poezia persană şi-a pus amprenta asupra literaturilor lumii,
prin multitudinea de traduceri, atât la nivel formal - a se
vedea gazelul, catrenul etc. - cât şi ideatic, prin preluarea unor teme ce ţin de viziunea asupra lumii: căutarea
divinităţii, celebrarea înţeleaptă a vieţii, filosofia ce îl
descătuşează pe om din deşertăciunile lumii, ducându-l
spre esenţă

39 Lei

31,2 Lei
Darul Iubirii
de Kahlil Gibran
Colecţia: Scrieri Iniţiatice
Darul Iubirii reuneşte cele mai cunoscute opere ale
scriitorului şi artistului libanez Kahlil Gibran. De inspiraţie neîndoielnic tradiţională, însă cu o scriitură puternic
marcată de cultura occidentală, povestirile lui Kahlil
Gibran ne îndeamnă neîncetat să redescoperim aspectul spiritual al vieţii, amintindu-ne şi reamintindu-ne că
omul este dator să lupte neobosit pentru libertatea şi
demnitatea sa, că sufletul se îmbolnăveşte în lipsa frumuseţii şi a iubirii.

28 Lei

22,4 Lei
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... si alte sute de experiente care se pot rezerva
pe www.activitati-cadou.ro
Sau la telefon 021 568 88 86

ACTIVITATI CADOU

supermarket

Cursuri online pentru dezvoltare personală si spirituală

rrc & rfi

Regulament de participare tombolă
1. Cumpără din librărie o carte de la Editura Herald în perioada
1 august-1 noiembrie 2014.
2. Completează talonul de tombolă și asigură-te că librarul i-a aplicat o
ștampilă, pentru confirmare.
3. Înregistrează talonul de tombolă până la 1 noiembrie 2014 pe site-ul
www.teasteptaminlibrarie.ro/tombola cu datele tale și codul de identificare
de pe talon şi poți câștiga zeci de premii puse în joc!
4. Extragerea online are loc pe 15 noiembrie 2014.
5. Numele câștigătorilor vor fi publicate pe 17 noiembrie 2014 pe site-ul
www.teasteptaminlibrarie.ro/castigatori. În plus, dacă ești cititor fidel, oferim 10 premii în cărți celor care au cumpărat cele mai multe titluri Herald în
timpul campaniei! Pentru ridicarea premiilor, nu uita să păstrezi talonul de
tombolă și bonul fiscal din librărie!
Succes!

Talon de tombolă
Cod:
Nume:
Prenume:
Telefon:
E-mail:
Nr. cărţi cumpărate:
Nr. / dată bon ﬁscal:
Librăria:
Ștampila librăriei:

PREM I I L E TOM B OL E I

1x
Lecţie de zbor cu
biplanul de epocă

5x

Lecţii de zbor
cu avionul ultrauşor

2x
Cursuri de comunicare
şi negociere

3x

10x

Zboruri cu
parapanta

9x

Cursuri de
dezvoltare personală

10x
Pachete
de cărţi

Scufundări
de agrement

4x

Telescopcoape

5x
Corturi
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