Jábez a jeho modlitba
Bruce Wilkinson

 1× kniha, vázaná, 91 stran, 11,3 × 16,4 cm, česky
Běžná cena:	148 Kč
Jste připraveni prožít něco mimořádného? Požádat Boha o veliké požehnání, jež vám touží dát? Objevte spolu s Brucem Wilkinsonem, jak pozoruhodná modlitba nepříliš známého biblického hrdiny může probudit boží přízeň, sílu a ochranu. Zjistíte, jak vám každodenní modlitba pomůže nechat svou minulost za sebou ? a objevit život, k němuž jste byli předurčeni.



Kalendář síly a transformace 2012
Břetislav Bátěk a Květoslava Kolouchová
1× kniha, brožovaná, 40 stran, 10,8 × 21 cm, česky
Běžná cena:	129 Kč
Ručně malovaný, barevný diář s lunárními a slunečními událostmi roku. Jedná se o plánovací diář, každý měsíc nejen svoji barvu, ale i svůj strom. Proto zde najde také krátké texty k symbolice vybraných stromů. Snadno vyčtete fázi luny a znamení, v kterém se měsíc aktuálně pohybuje.
Na konci diáře najdete také informace o tématech znamení, kterým slunce právě prochází a seznam svátků.


Dopisy Paracelsovi

Theofanus Abba

 1× kniha, vázaná, 508 stran, 15,2 × 21,6 cm, česky
Běžná cena:	550 Kč

Theofanus Abba byl jedním z nejvýznačnějších českých hermetiků, byl znalcem alchymie, psychurgie, tarotu a praktické magie. Kniha obsahuje syntézu jeho hlubokých znalostí prakticky všech jmenovaných oborů. Představuje tak ucelený přístup ke studiu esoterismu, od základních informací určených začátečníkům až po vysokou praxi, která z díla mluví řečí náznaků.
Vlastní text knihy je doplněn vzpomínkami dvou autorových přátel, pana prof. Milana Nakonečného a pana Martina Stejskala, autora původního Tarotu Theofana Abby, který je v knize rovněž otištěn.


Přejte si jednoduše den za dnem
Pierre Franckh

Popis: 1× kalendář, kroužková, 372 stran, 11,7 × 15 cm, česky
Běžná cena:	349 Kč

Hlavní myšlenky Pierra Franckha vás provázejí celým rokem pomocí výkonných afirmací. Pokud budeme mít každý den na mysli odvahu a pozitivní přístup k životu, změní se tím i náš postoj. Jednoduše otáčejte listy tohoto stolního kalendáře a plňte si své sny.



Duševní světlo
Luule Viilma

 1× kniha, brožovaná, 209 stran, 13,4 × 21,5 cm, česky
Běžná cena:	258 Kč

Luule Viilma , lékařka a léčitelka, vám nabízí učení o duchovním rozvoji, které může nejen vyléčit konkrétní onemocnění, ale i obnovit duševní rovnováhu a získat vnitřní klid.
Duševní světlo je první ze série osmy knih , v nichž autorka předává čtenářům své vědomosti o duši člověka.






Světlý pramen lásky
Luule Viilma


Popis: 1× kniha, brožovaná, 270 stran, 13,6 × 21,5 cm, česky
Běžná cena:	278 Kč


Světlý pramen lásky je pátá ze série osmi knih, v nichž autorka předává čtenářům své vědomosti o duši člověka. Předešlé díly vyšly rovněž v Nakladatelství Alman.
Nikdo nemusí milovat, avšak všichni potřebují lásku.




Hledání zázračného
Zlomky neznámého učení
P. D. Uspenskij


1× kniha, brožovaná, 383 stran, 15 × 22 cm, česky
Běžná cena:	378 Kč


Autor hledal v Evropě, v Egyptě a v Orientě učení, které by mu objasnilo základní otázky Člověka a Vesmíru. V roce 1915 jej hledání přivedlo k setkání s Georgiem Gurdžijevem v Petrohradě.


Astro-kalendář 2012
Jarmila Gričová


Popis: 1× kniha, brožovaná, 176 stran, 11 × 16 cm, česky
Běžná cena:	140 Kč


Zatímco text se snaží přiblížit logiku a zákonitosti vesmíru, vyjad řuje obraz jeho krásu a vnitřní náboj. Jen z obou těchto pramenů lze vytvořit přístup, o kterém věděl
už filosof Kant, který obdivoval "hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně".
Byly bychom moc rádi, kdyby kalendář, který letos vychází v nové podobě, byl vaším každodenním průvodcem po dnech svátečních i všedních. Každý den v sobě totiž má pozitivní poselství a je jenom na nás, zda ho dokážeme odhalit. K tomu vám má kromě vlastního zdravého rozumu a intuice přispět i tento kalendář.




O čakrách
Osho

Popis: 1× kniha, brožovaná, 248 stran, 14 × 20,5 cm, česky
Běžná cena:	249 Kč

„Člověk je sedmibarevná duha.“Těmito slovy uvádí mistr Osho svou promluvu o energetických centrech v lidském těle nazývaných čakry a o jejich vlivu na život člověka. Velmi detailně se zaměřuje na sedm základních čaker a na sedm různých těl nacházejících se v sedmi rovinách
lidského bytí. Svým osobitým a poutavým způsobem odhaluje jejich tajemství a ukazuje, jaké překážky se skrývají na cestě k jejich poznání. Zároveň se soustředí na práci s fyzickým tělem, na tradiční metody jeho pročišťování a také na různé pohledy dnešní vědy na tuto otázku. Osho nenabízí přesně danou nauku, nevymýšlí definice a nevytváří žádnou
doktrínu – předkládá poznatky o tělesných energií a především zdůrazňuje, že to nejdůležitější je osobní prožitek. Jen ten člověka vede po správné cestě k poznání,
k nejvyššímu stavu, k nirváně. A mistr Osho je na této cestě velmi milý a moudrý průvodce.




Vykládací a hrací mariášové karty
Jan Hrubý

Popis: 1× kniha, 1× sada karet, brožovaná, 6,5 × 10,5 cm, česky
Běžná cena:	299 Kč


Tyto vykládací karty jsou neobyčejně srozumitelné. Zachovávají zažité symboly, známé snad každému z nás, ale obsahují mnohonásobně více jasných grafických informací, kterým lze porozumět hned, a které vstřebáte rychleji, než byste pomysleli.
Můžete si s nimi zahrát karetní hru, ale také proniknout nejen do svého nitra. S těmito kartami snadno poznáte směr cesty vašeho osudu i bez nadání k vykládání karet. Získáte nového kamaráda, jenž nezradí, a který vám svými obrázky odpoví na všechny otázky, dokáže připravit na příjemné i nepříjemné situace a podá klíč, s nímž se dveře k budoucnosti otevírají snadno a dobře.


Vykládací a hrací originální mariášové karty
Jan Hrubý

Popis: 1× kniha, 1× sada karet, brožovaná, 152 stran, 15 × 21 cm, česky
Běžná cena:	649 Kč

Tento dárkový komplet obsahuje sadu nejnovějších vykládacích karet a hracích originálních mariášových karet a barevnou knížku s jejich podrobným popisem a návodem k použití. Vykládací karty jsou neobyčejně srozumitelné. Zachovávají zažité symboly, známé snad každému z nás, ale obsahují mnohonásobně více jasných grafických informací, kterým lze porozumět hned, a které vstřebáte rychleji, než byste pomysleli. Můžete si s nimi zahrát karetní hru, ale také proniknout do svého nitra. S těmito kartami snadno poznáte směr cesty vašeho osudu i bez nadání k vykládání karet.


Neptun a Pluto
Tranzity 5 – Cykly osudu
Robert Hand


Popis: 1× kniha, brožovaná, 200 stran, 13 × 20 cm, česky
Běžná cena:	258 Kč


Výklad životních období a přirozených vývojových cyklů podle toho, jaké je aktuální postavení planet v horoskopu jedince. Neptun - představitel spirituality, uměleckého cítění, snů a ideálů, ale i zrádných iluzí; a Pluto - princip hluboké transformace, smrti a znovuzrození v základních aspektech (konjunkce, sextil, kva-dratura, trigon a opozice) na všechny planety + na ascendent i MC a také jejich přechod dvanácti domy natálního horoskopu.


Proměny duší
Michael Newton


Popis: 1× kniha, brožovaná, 384 stran, 13 × 20 cm, česky
Běžná cena:	398 Kč


Příběhy vědomého osvícení duše na základě regresní hypnózy. Všechny příběhy začínají popisem konkrétního problému, dále pak následuje odhalení jeho kořenů a nakonec řešení. V závěru každé kapitoly se dozvíte, jakým způsobem přispěla zkušenost s hypnoterapií ke zkvalitnění života subjektu.



DNA po roce 2012
Peter Ruppel


Popis: 1× kniha, brožovaná, 108 stran, 11,7 × 179 cm, česky
Běžná cena:	128 Kč


V této knížečce se vydáme na napínavou cestu objevů: za duchovními podíly našich dědičných vloh. Věda velmi přísně rozlišuje mezi zděděnými a získanými vlastnostmi. Vzhledem k potenciálnímu posunu, který nás čeká v souvislosti s rokem 2012, bychom se měli od tohoto rozdělení oprostit, protože není udržitelné. Autor popisuje mnoho důležitého o transformaci v roce 2012 a uvádí osm praktických kroků k aktivaci naší DNA. My všichni máme potenciál k tomu, abychom na sobě aktivně pracovali!



Čtyři pilíře smyslu života
Hledání smyslu a směru v měnícím se světě
Dan Millman

Popis: 1× kniha, vázaná, 168 stran, 13 × 19,5 cm, česky
Běžná cena:	198 Kč


Pro mnohé z nás je život skládačkou s chybějícími díly. Plánujeme, a pak své plány měníme; zvolíme si cestu, a vydáme se jinou; to vše ve snaze najít toho pravého partnera a tu pravou profesi. Doufáme, že jsme se rozhodli správně, a že naše rozhodnutí nás dovedou k cíli. V určitém okamžiku si ale položíme onu zásadní otázku: Jaký je smysl mého života?
Jen málo autorů se problému smyslu života zhostilo s takovou srozumitelností, s jakou se to podařilo Danu Millmanovi v knize Čtyři pilíře smyslu života. Millman vychází z desetiletí bádání a zkušenosti a shrnuje je do stručného přehledu toho, čeho máme během své životní cesty dosáhnout. Staví před nás nejen zásadní otázky, ale nabízí i odpovědi. Záleží však na každém z nás, kterou z možností zvolíme. Pomoci nám mohou třeba číslice v datu narození.



V jednotě s bohem
Babaji

Popis: 1× kniha, brožovaná, 120 stran, 14 × 20,5 cm, česky
Běžná cena:	180 Kč


Božský účel těchto epištol je podat jasným, jednoduchým a současným jazykem nekomplikovanou, světlem ozářenou duchovní cestu. Babaji v nich osvětluje stezku pro transformaci a naladění se na Božství a ujišťuje nás zároveň, že je to možné pro každého


Tajemství života aneb odtajněná sdělení
Zdenka Blechová

Popis: 1× kniha, brožovaná, 136 stran, 14,5 × 20,5 cm, česky
Běžná cena:	330 Kč


Kniha o reinkarnaci vás poučí o tom, že karma jednolivce je zároveň karmou národa, že čas neexistuje, že žijete nyní, ale i v minulosti a budoucnosti.







Panovníci českých zemí – pro děti
Martin Pitro a Antonín Šplíchal


Popis: 1× kniha, vázaná, 56 stran, 21,6 × 27,6 cm, česky
Běžná cena:	199 Kč

Vydejte se do minulosti a poznejte nejvýznamější panovníky naší země, o kterých se učí ve škole. Dozvíte se například: - jakou přezdívku měl v Čechách Zikmund - že Rudolf II. miloval tajemství astrologie, alchymie a magie, také s kým se nesnášel a kdo ho chtěl zbavit vlády - v kolika letech nastoupil na trůn Jan Lucemburský - že Marie Terezie byla jedinou ženou, která panovala Českému království a mnoho dalších zajímavostí.


Zahradnický zápisníček + Tajné bylinkové recepty
Klára Trnková


Popis: 1× kniha, kroužková, 160 stran, 16,3 × 23 cm, česky
Běžná cena:	149 Kč


Zahradnický zápisníček spolu s knihou Tajné bylinkové recepty. 

Zahradnický zápisníček je určený k zapisování vlastních zahradnických poznatků z pěstování. Najdeme tak na vlastní zahradě ideální místa pro pěstování té které rostliny. Srovnáváním klimatických podmínek z různých let a zaznamenáním počátku kvetení či dozrávání plodů dojdeme k poznatkům, které jsou specifické právě pro tu naši zahrádku. 
V okrasné zahradě tak zajistíme, aby stále kvetla a docílíme i barevné harmonie. Do užitkových záhonů pak můžeme sázet plodiny tak, aby dávaly stále nějakou čerstvou zeleninu a ovoce. 
Najdeme tu i užitečné rady, které se vztahují k nutným pracím v tom kterém měsíci a zároveň k lunárnímu kalendáři. V tomto roce se zaměříme především na bylinky. 





Lunární kalendář Krásné paní 2012
Žofie Kanyzová  /  Krásná paní (2011)

Každoročně vycházející kalendář obsahuje praktické rady vztahující se k pohybu Měsíce ve zvěrokruhu a měsíčním fázím. více
Popis: 1× Kniha, 1× Příloha, 1× Kalendář, kroužková, 60 stran, 30 × 18 cm, česky








Tajemné keltské horoskopy do roku 2015
Olga Krumlovská

Popis: 1× kniha, vázaná, 240 stran, 13,4 × 20,4 cm, česky
Běžná cena:	249 Kč


Obnovené a zaktualizované vydání oblíbených horoskopů starých Keltů. Ve 36 znameních, postavených na souhvězdích a na stromech z lesa druidů, vytváří známá astroložka pro jednotlivé typy lidí horoskop na příští rok i prognózy na dalších pět let. Její pohled na charakteristiku jednotlivých znamení, na lásku, vztah k partnerovi, k dětem, na úspěch a zdraví se řídí keltskou symbolikou. V horoskopu také uvádí terapii, talisman, barvy vhodné pro jednotlivá znamení a také to, která znamení se k sobě hodí a která se naopak nesnášejí.


Mediace v teorii a praxi
Lenka Holá



Popis: 1× kniha, brožovaná, 272 stran, 16,5 × 24 cm, česky
Běžná cena:	349 Kč

V posledním desetiletí došlo u nás ke zvýšení zájmu o mediaci, metodu řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifiko-vaná osoba - mediátor - pomáhá účastníkům ve vzájemném dorozumívání a v nalezení přijatelného řešení. Kniha popisuje její teoretická východiska a principy, vztahy v mediaci i její samotný proces. Klade důraz na psychologic-ké a právní charakteristiky mediace, ukazuje její interdisciplinárnost a možnosti využití v různých oblastech spole-čenské praxe. Podrobněji se zabývá peer-mediací, mediací rodinnou a obchodní. Pozornost je věnována také roli mediátora, jehož specifické postavení na něj klade vysoké požadavky. Publikace přináší velké množství příkladů z praxe, propojuje teoretické informace s praktickými mediačními zkušenostmi. Kniha je určena mediátorům, psy-chologům, právníkům (advokátům, soudcům), sociálním pracovníkům, pedagogům, sociologům a studentům těchto oborů. Ocení ji též lektoři komunikace, personalisté i lidé s osobním zájmem o problematiku řešení konfliktů.



Bylinková zahrádka naší babičky
Klára Trnková


Popis: 1× kniha, vázaná, 96 stran, 12 × 23,2 cm, česky
Běžná cena:	179 Kč


Kniha Bylinková zahrádka naší babičky obsahuje popisy domácích bylinek a rady pro jejich pěstování. Obrázky jsou převzaty ze starých malovaných herbářů, kde jsou rostliny názorně vyobrazeny. Knížka je doplněna zajímavými recepty.





Lunární kalendář 2012 + Pátý rok s Měsícem
Klára Trnková



Popis: 1× kniha, kroužková, 60 stran, 21 × 30 cm, česky
Běžná cena:	229 Kč


Lunární kalendář na rok 2012 spolu s knihou Pátý rok s Měsícem. 

Lunární kalendář:
Nejpřehlednější lunární kalendář na rok 2011 je sestaven podle zkušeností a praktik našich předků. Jediný ze všech podobných kalendářů se vztahuje nejen k jednotlivým ročním obdobím, ale navíc se váže i k jednotlivým svátkům a významným dnům. Rady na každý den, vycházející z moudrosti našich předků, jsou tedy sestaveny promyšleně tak, aby jejich využití mělo praktický smysl a byl skutečným průvodcem a pomocníkem po celý rok. Podle lunárního kalendáře můžete pečovat o své tělo a starat se o svoje zdraví. Vhodné dny k rozhodování a plánování důležitých věcí a dny pro jejich realizaci vám pomohou udržet domácí klid a pohodu. Budete-li se věnovat své zahrádce s ohledem na Měsíc a roční období, bude vám vzkvétat. Můžete zkusit i držet vhodnou dietu a hubnout podle Měsíce. 

Pátý rok s Měsícem :
sícem najdete praktické rady, jak se postarat o svou zahradu v souladu s lunárními cykly a roční období. 
Autorka dlouhodobě sbírá obrazové i slovesné materiály, které se vztahují k životu a moudrosti našich předků. Dozvíte se něco o svátcích, významných dnech a slavnostech, které tvořily pevný rámec celého roku. Knížka je opět barevná a plná krásných ilustrací.




Léčivé karty archanděla Rafaela
Kniha a 44 karet
Doreen Virtue

Popis: 1× kniha, 1× sada karet, brožovaná, 112 stran, 9,5 × 14 cm, česky
Běžná cena:	359 Kč


S těmito kartami můžete dělat výklady na téma zdraví a uzdravování jak sobě, tak i druhým. Na každé z karet v tomto balíčku najdete kresbu archanděla Rafaela spolu se stručným poselstvím. V knížce pak najdete podrobný návod, jak sestavit výklad o vašem zdraví, zdraví vašich blízkých či vašich klientů. Vysvětluje základní význam každé karty a nabízí upřesňující informace, které vám poskytnou jasnější pohled na danou věc a pomohou zapojit vaší intuici.




Rok 2012 aneb co nás čeká
Zdenka Blechová


Popis: 1× kniha, brožovaná, 244 stran, 14,4 × 20,4 cm, česky
Běžná cena:	390 Kč


Kniha obsahuje dvě části. První část s názvem "Příprava na rok 2012" obsahuje channelingová poselství od roku 1997, která nás nabádají ke změně myšlení, protože jen tím se dá zachránit příroda. Dozvíme se, jak nám pomáhá Vesmírná rada a jak jsme připravováni na to, žít ve světle. Stále čekáme na Mesiáše, ale není to nic jiného, než najít své srdce. Na Zemi jsou lidé z různých civilizací, jak se dočtete, a všichni jen sbírají informace pro své planety. Druhá část s názvem "Jak žít po roce 2012" nás seznamuje s tím, jak budeme žít. Naše myšlení se během pár let přeprogramuje a všichni budeme uznávat úplně jiné hodnoty. Jak se to bude dít a jak se žije ve světle, se dozvíte v této druhé části knihy.



Marseilleský tarot
Vlasta Dušková


Popis: 1× kniha, vázaná, 112 stran, 15,9 × 23,7 cm, česky
Běžná cena:	399 Kč


Tarotové karty Jindry Čapka představují miniaturní umělecká díla, v nichž se složitá a hluboká symbolika tarotu pojí s jedinečným uměleckým zpracováním. Doprovodná kniha nabízí vodítka k interpretaci jednotlivých karet i k základnímu výkladu tarotu, vysvětluje jednotlivé symboly, zobrazené na kartách, a zasazuje jejich význam do širšího kontextu. Nádherné umělecké dílo je určeno nejen znalcům a milovníkům tarotu, ale také příznivcům dokonale propracovaných ilustrací a všem, kteří obdivují pozoruhodné výtvarné dílo Jindry Čapka.



Matrix - Božský zdroj
Gregg Braden


Popis: 1× kniha, brožovaná, 253 stran, 12,7 × 20,5 cm, česky
Běžná cena:	279 Kč


Průkopník kvantové teorie, Max Planck, kdysi šokoval celý svět tvrzením, že existuje jakýsi zdroj, v němž se rodí úplně vše, co tvoří náš svět. 
Autor této knihy pátral více než dvacet let po prastarých znalostech a nacházel tajemství onoho Božského zdroje zašifrované v posvátných spisech z odlehlých egyptských, peruánských či tibetských klášterů a v zapomenutých textech. A co je nejpřekvapivější - současná věda jejich odkaz potvrzuje! 
Kniha, kterou máte před sebou, boří mnohé zavedené názory. Seznámí nás s dvaceti klíči vědomého tvoření, s jejichž pomocí lze proměnit zázraky imaginace v životní realitu. Srozumitelně podanými vědeckými poznatky a vylíčením skutečných lidských příběhů nás dovede k přesvědčení, že to jediné, co nás omezuje, je jen a jen naše mysl. Staňme se tedy vědci ve své soukromé laboratoři a stvořiteli svého vlastního vzrušujícího světa.





Velká kniha Crowleyho Tarotu (kniha + karty)


Popis: 1× kniha, 1× sada karet, 17,8 × 24,5 cm, česky
Běžná cena:	999 Kč
U nás ušetříte:	100 Kč (10 %)


Tarotové symboly z pohledu psychologie a mytologie. Kniha přináší mimo jiné rozbor moderní a starověké symboliky spjaté s Tarotem, dosud nejpodrobnější popis 78 karet Thothova Tarotu o rozměru 96 x 140 mm, výklad původu a historie Tarotu, atd. Nové rozšířené vydání.



2012: Konec světa
Varování starých kultur, biblická proroství a novodobí jasnovidci
Tibor Zelikovics


Popis: 1× kniha, vázaná, 360 stran, 13 × 20,5 cm, česky
Běžná cena:	289 Kč


Prastará proroctví tvrdí, že rok 2012 staví lidstvo na práh nového světového řádu. Také islám, křesťanství i novodobí jasnovidci se shodují na tom, že den zimního slunovratu nastávajícího roku přinese nová poselství, na která se musíme připravit. Autor vysvětluje všechny tyto předpovědi z pohledu moderního a vzdělaného člověka a pomůže nám vzít osud do svých rukou.



Život po smrti
Deepak Chopra




Popis: 1× kniha, brožovaná, 250 stran, 13 × 20 cm, česky
Běžná cena:	259 Kč


Deepak Chopra se ve své knize Život po smrti
pokouší demystifikovat sféru, vyvolávající u lidí
hluboké duševní obavy. Zaměřil se na analýzu
otázky: „Co se stane, až zemřeme?“ Chopra, indický
lékař, od mládí pracující ve Spojených státech,
poznal dobře západní způsob myšlení i špičkové
objevy moderní vědy a dokáže je ve svých úvahách
konfrontovat a uvádět do souvislostí s mnohotvarým
tradičním indickým vnímáním světa. Ve svém díle
nám ukazuje, že posmrtný život je fascinující cestou
do mnoha vyšších, subtilnějších sfér vědomí, a
zároveň potenciální přípravou k návratu zpět na
tento svět, pokud nás k němu váží různá duchovní
pouta.



Velký lunární kalendář 2012
Horoskopy pro každý den
Alena Kárníková


Popis: 1× kniha, brožovaná, 336 stran, 12,5 × 19,9 cm, česky
Běžná cena:	229 Kč


Nejprestižnější český lunární kalendář se v nové grafické úpravě opět podrobně zabývá každodenním vlivem Měsíce a planet na zdravotní rizika, na dny vhodné pro hubnutí či zastřižení vlasů, na dobu, kdy je účelné věnovat se třeba květinám nebo domácnosti, ale i lenošení či dobrému jídlu. Opět zařazeny i oblíbené Zajímavosti.
Dalším lákadlem jsou vybrané bylinkářské recepty nebo zkušenosti staletého meteorologického kalendáře našich předků. Lunární vibrace příslušných dnů napoví jaké barvy, vůně a kameny vám jsou blízké.
Velký lunární kalendář astroložky Aleny Kárníkové vám pomůže prožít váš čas příjemněji, radostněji i úspěšněji.


Kyvadlo praktická kniha
Markus Schirner


Popis: 1× kniha, vázaná, 96 stran, 26,3 × 19,5 cm, česky
Běžná cena:	258 Kč


Velká kyvadlová pracovní kniha pro začátečníky i pokročilé, obsahující kurz práce s kyvadlem. Je to skvělá příručka k rychlému osvojení si práce s kyvadlem.












Tajemství skrytých dimenzí vesmíru
Lisa Randallová


Popis: 1× kniha, vázaná, 464 stran, 17 × 24 cm, česky
Běžná cena:	490 Kč


Vesmír stále skrývá mnohá tajemství. Kromě známých tří prostorových rozměrů může skrývat i další dimenze. Zatím nevíme, zda tyto dimenze mají rozměry zlomku milimetru či zda nejsou naopak nekonečné, zda vůbec existují, nebo zda naopak neexistuje jiný vesmír vedle toho našeho, vesmír prozatím neviditelný a nedosažitelný. Autorka nás velmi čtivým stylem, doplněným originálními a vtipnými analogiemi, provádí fyzikou až na samu hranici současného poznání. Seznamuje i s těmi nejobtížnějšími problémy, které tak trápí badatele v oboru teorie relativity, kvantové teorie a gravitace, a naznačuje možná řešení klíčových otázek fyziky. Řešení za pomocí skrytých dimenzí, zcela originální a navíc v budoucnu ověřitelná.
Z angličtiny přeložili Karel Výborný a Michael Prouza


Lisa Randallová, historicky vůbec první profesorka teoretické fyziky na Harvardově univerzitě, se zabývá částicovou fyzikou, strunovou teorií a kosmologií. Patří k nejtalentovanějším mladým vědcům v USA, je spoluautorkou nejvíc citovaných prací a podle časopisu Time i jednou z nejvlivnějších lidí na Zemi.





Čakrové mandaly
U zdroje zázračné čchi
Lenka Krbcová


Popis: 1× kniha, brožovaná, 48 stran, 21 × 21 cm, česky
Běžná cena:	150 Kč


Nástroj pro harmonizaci a obnovu svých čaker.
Čakry za vhodných podmínek vyzařují životní sílu a daly by se přirovnat k hudebnímu nástroji. Jejich vzájemný soulad - zdraví, je jako dobře vyladěný hudební nástroj - doslova mistrovské dílo, které zní rajskou hudbou a září nebeskými barvami.
Prostřednictvím čaker si lze uvědomit, kdo jsem, co, a kde cítím nebo prožívám, a přistoupit tak k vnitřní obnově rovnováhy.
V této knize máte možnost pracovat s čakrami dle vlastních přání a zároveň se bavit.







Magie země
Scott Cunningham
*


Popis: 1× kniha, brožovaná, 128 stran, 14 × 20,5 cm, česky
Běžná cena:	199 Kč


Zásadní dílo autora slavných Technik přírodní magie vám odhalí mystérium energie země a naučí vás ji maximálně využít. Poznejte hlavní živlové bytosti země a naučte se s nimi komunikovat. Poznejte, jak využít sílu blesku či mlhu a déšť. Vydejte se na fascinující cestu magie a staňte se zkušeným čarodějem a znalcem sil přírodních živlů. Jen v této knize najdete návod, jak harmonicky využít sílu přírody a ovládnout zemský živel.




Horoskopy pro jednotlivá znamení na rok 2012
Martina Blažena Boháčová
*



Popis: 1× kniha, brožovaná, 250 stran, 14 × 21 cm, česky
Běžná cena:	199 Kč


Co nám přinese rok 2012? A co je to člověk a jak zareaguje na tento významný rok? Pochopil svou úlohu v tomto historickém okamžiku? Dozvíte se v ní, jak si máte naplánovat svůj život v roce 2012. U každého znamení jsou vypsány úplňky a novolunní a také události, které tyto energie přinesou. Kdy je vhodné období investovat, kdy je vhodné období na lásku. Kdy a jak pečovat o své zdraví. Horoskop je na celý rok a také měsíc po měsíci.
Důležitým tématem je také informace o tom, jak si do svého života přivolat hojnost. Ve druhé části 










knihy se dozvíte jak pracovat se svou životní hojností. V této knize máte vypsány všechny úplňky a novolunní v roce 2012 a u každého znamení je každý měsíc rozepsáno, jak jednotlivé úplňky a novolunní působí na jednotlivá znamení.







Bizarní atraktor
O zvláštních knihách
Jaroslav A. Polák



Popis: 1× kniha, vázaná, 100 stran, 11,5 × 17 cm, česky
Běžná cena:	150 Kč


Recenze fiktivních knih z oblasti ezoteriky, zabývající se především oblastí temných zákoutí magické praxe. Předkládá množství otázek a námětů, nad kterými je čtenář nucen se zamyslet.




Tarot aneb Stezky moudrosti
Jan Němec


Popis: 1× kniha, brožovaná, 130 stran, 11,5 × 19 cm, česky
Běžná cena:	220 Kč


Část z trilogie zabývající se praktickou aplikací tarotu na základě kabalistického stromu životu.


























Karty Zákon rezonance

Popis: 1× sada karet, 9,5 × 13 cm, česky
Běžná cena:	299 Kč


Síla myšlenek může změnit život a realitu. Tato sada karet Zákon rezonance se 49 posilujícími afirmacemi na energetizačních oscilogramech je skvělým nástrojem: Prostřednictvím svých přání může člověk cíleně ovlivňovat příčiny i dopady a šťastně se vydat na cestu. Nechte se vést do fascinujícího světa svých vlastních možností!



Hvězdy ezoterického nebe 1
Miloš Matula


Popis: 1× kniha, brožovaná, 214 stran, 14,5 × 21 cm, česky
Běžná cena:	249 Kč


Miloš Matula soustředil do této knihy rozhovory s jedinečnými osobnostmi ze světa esoteriky, alternativní i klasické medicíny, vědy či spirituality (určitou výjimkou jsou tu tři hvězdy showbyznysu, které se spiritualitě intenzivně věnují). Od roku 1998 se scházel s těmito významnými osobnosti hlavně proto že ho jejich učení fascinovalo. Ze zajímavých setkání vznikly rozhovory, které byly v průběhu let publikovány v odborných časopisech ve zkrácených verzích. Cílem této knihy bylo soustředit nejlepší rozhovory v původní, nekrácené podobě do jednoho celku a dát jim odpovídající prostor v knize, která časem nezapadne jako kterýkoliv časopis a bude čtenářům stále k dispozici.
V této knize máte výjimečnou příležitost seznámit se s takovými osobnostmi, jakými jsou:
Hvězdy mezinárodní: Dan Millman, Dr. Fred Alan Wolf, Dr. Eric Pearl, Xolotl, Erich von Däniken, Dana Bufka, ‚Tibor a Darshan Geljenovi.
Hvězdy domácí: Zoša Kinkorová, Lena Pinkasová, Hana Synková, Marie Zítková a MUDr. Vlasta Janková
Hvězdy showbyznysu: Sarah Brightman, Hana Křížková a Eva Děpoltová




Jak si zlepšit vidění
Martin Brofman

Popis: 1× kniha, brožovaná, 224 stran, 13 × 20 cm, česky
Běžná cena:	248 Kč


Zrak člověka je metaforou pro jeho duševní rozpoložení a způsob, jakým člověk žije, je přímo spjat s tím, jak vidí. Úspěšná náprava zraku se dostaví teprve tehdy, je-li člověk ochoten provést potřebné změny ve své mysli i ve způsobu života. Tato kniha klade hlavní důraz na vnitřní proces, jenž se odvíjí ve vašem vědomí a jenž se týká hluboké osobní transformace. Techniky, které jsou v textu využity, jsou založeny víceméně na mentálním programování. Najdete v nich motivaci, inspiraci i konkrétní návody.




Formule peněz
Zasvěcení do alchymie hojnosti
Sun Light



Popis: 1× kniha, brožovaná, 144 stran, 11,7 × 17,8 cm, česky
Běžná cena:	168 Kč


Autor ukazuje, jak si navodit psychický stav, jenž k vám přitáhne blahobyt. Kniha nabízí mentální cvičení, vizualizace, meditace i afirmace a učí, jak pěstovat a rozvíjet lásku, ocenění, radost, dobrý pocit ze sebe sama, vděčnost, vědomí vlastní síly a víru v hojnost vesmíru.



Tajemství plánu vašeho života
Ruediger Schache



Popis: 1× kniha, vázaná, 272 stran, 14,5 × 18,7 cm, česky
Běžná cena:	349 Kč


Autor se nám snaží objasnit význam lidské duše a to, jak poznáme své individuální místo v životě. Každý člověk má svůj životní úkol. Co pro někoho znamená splnění všech přání, jiného nechává zcela chladným. To, jestli jsme schopni prožívat štěstí, lásku a naplnění a uvědomit si smysl svého bytí, závisí na tom, zda se řídíme plánem své duše. A tento plán je pro každého z nás jiný.





Mezi nebem a zemí
Tajemné úkazy a paranormální schopnosti
Bruno Cardeňosa



Paranormální, záhadné případy, které se vymykají lidskému chápání či vědeckým testům a prověrkám, zahrnují širokou škálu témat od psychokineze, jasnovidectví, zážitků blízkosti smrti, telepatie až po astrofyzické či atmosférické jevy. Vedou nás k zamyšlení nad netušenými schopnostmi člověka, podněcují zvědavost, nutí k úvahám o tajemných úkazech.





Nové základy experimentální psychologie
Duševědné výzkumy a objevy
Břetislav Kafka


Popis: 1× kniha, vázaná, 456 stran, 17,5 × 24,5 cm, česky
Běžná cena:	398 Kč

Kompletní vydání (včetně autorových dodatků a změn) knihy světově proslulého badatele na poli experimentální psychologie. 

Břetislav Kafka Dokázal proniknout do hloubi lidské duše a odkrýt její vlastnosti a schopnosti. 
Narodil 14. května 1891 v Červeném Kostelci. Původním povoláním byl řezbář a sochař. Ve svých 19 letech u sebe objevil mimořádné hypnotické schopnosti. Jejich postupným rozvinutím, intenzivním studiem a mimořádně pevnou vůlí, se stal světově proslulým badatelem v oboru experimentální psychologie. První vydání této knihy ještě s názvem "Svítání v duši" vyšlo v roce 1925 a do roku 1949, již pod názvem Nové základy experimentální psychologie, vyšla kniha celkem v patnácti vydáních. Do každého dalšího vydání autor své poznatky aktualizoval. Během druhé světové války a období totality po roce 1948 se kniha dostala na index státní moci. Ve svých duševědných výzkumech ale autor pokračoval až do své smrti (27. srpna 1967). Kompletní dílo s veškerýmy dodatky z tohoto období autorova života, spatřilo světlo světa teprve v roce 1999 jako poselství lidem třetího tisíciletí.



Buďte strůjci vlastního štěstí
Oxana Herodesová a Hana Skallová



Popis: 1× kniha, brožovaná, 144 stran, 14,4 × 20,7 cm, česky
Běžná cena:	179 Kč



Na následujících stránkách vám nabízíme několik způsobů, jak být strůjcem vlastního štěstí, protože jsme bytosti se svobodnou vůlí a ta nám poskytuje možnost se rozhodnout, kterým směrem se vydáme a jestli prožijeme svůj život ve štěstí a lásce.
Vše, co si zde přečtete, máme ověřené z vlastní praxe, a proto víme, že to opravdu funguje. A když to jde nám, určitě to půjde i vám. Zde jde o jednu zásadu - všechno bude fungovat natolik, nakolik si věříte, protože hlavním "kouzlem" je energie, kterou vložíte do své myšlenky. Myšlenka má obrovskou sílu, a proto by se měla udržovat v čistotě a harmonii.









Chaos magie
Patrick Dunn
*


Popis: 1× kniha, brožovaná, 256 stran, 14,4 × 20,7 cm, česky
Běžná cena:	299 Kč
U nás ušetříte:	30 Kč (10 %)


Osvoboďte se od zbytečně poutajících tradic a staňte se skutečným kreativním mágem. S touto knihou pochopíte, jak funguje magie a jaká je její podstata, a už nikdy nebudete potřebovat, aby vás vodily za ruku zaprášené grimoáry. Nepotřebujete se ani vracet k přírodě, vše zvládnete z pohodlí svého bytu či na rušné ulici velkoměsta.




ISIS milenia č.1
Sborník českých esoteriků



Popis: 1× kniha, vázaná, 400 stran, 13,5 × 20,6 cm, česky
Běžná cena:	400 Kč


Anotace
ISIS milenia je novým sborníkem českých esoteriků. Sestává jak z
vzácných vybraných článků předešlých prvorepublikových děl (ISIS Otakara
Grieseho, PSYCHE Karla Weinfurtera a pod.), tak i z nových článků
dnešních českých autorů esoterní scény. ISIS milenia navazuje na
myšlenku tvorby esoterní kultury, a jako taková šíří otevřenost vůči
publikovaným tématům. První díl obsahuje více než 40 témat.


















Cestování kaleidoskopem
Irene Hillel-Erlangerová


Popis: 1× kniha, brožovaná, 148 stran, 13 × 17,5 cm, česky
Běžná cena:	240 Kč

Když Irene Hillel-Erlanger vydala v r. 1919 v nakladatelství Cres prózu "Voyages en kaleidoscope" (Cestování kaleidoskopem), stala se pro zasvěcence klasikou esoterické literatury a pro některé literární znalce až jakýmsi románovým kubismem. Před vydáním "Cestování kaleidoskopem" publikovala autorka pod pseudonymem Claude Lorrey v letech 1909-1913 i několik pozoruhodných básnických sbírek. Jako scénáristka spolupracovala na prvních filmech režisérky Germaine Dulac, a je tak možné se domnívat, že právě z těchto zkušeností pramení síla jejích vizí i vynález promítacího kaleidoskopu, který zjevuje "ukrytý smysl všech věcí" a "harmonii rodící se z výměny pohledů".


Souboj znamení a živlů
Sally Cragin


Popis: 1× kniha, vázaná, 214 stran, 13,5 × 20,5 cm, česky
Běžná cena:	249 Kč


Jste zvědaví, jak sluneční znamení a s nimi spjaté živly působí na náš život? Jaký mají vliv na naši povahu, lásku, práci a přátelství? Zjistěte si, s kým si budete nejlépe rozumět, co od koho očekávat a kam nasměrovat svoji kariéru.
























Vykládací karty Ivany Lomové


Popis: 1× sada karet, 7 × 11 cm, česky
Běžná cena:	239 Kč


Vykládací karty Ivany Lomové, výklad Jana Tichá. K pobavení i ukrácení dlouhé chvíle osobám osamělým, kroužkům rodinným i společnostem přítelkyň. 36 karet + výkladová knížečka.



Planety v nás
Astrologická psychologie Marsilia Ficina
Thomas Moore


Popis: 1× kniha, brožovaná, 262 stran, 11,5 × 19 cm, česky
Běžná cena:	320 Kč


Thomas Moore, známý americký psychoterapeut, někdejší katolický mnich a autor bestsellerů jako je Kniha o duši, Temné noci duše, Kniha o lásce a přátelství, Návrat k okouzlení a mnoha jiných v této knize sledováním Ficinových psychologických a astrologických my\šlenek otevírá dveře do světa florentské renesance. Nepředkládá se nám jen vize našich kulturních kořenů ve starověkém Řecku, ale vize našich počátků v archetypálním světě, mundus archetypalis . Jak zdůraznil James Hillman, je nepochybné, že Ficino byl tvůrce ústřední myšlenky quattrocenta: že duše je "všechny věci pohromadě … je středem vesmíru, středním článkem všech věcí." Dále tato kniha, stejně jako Ficinova, oslavuje a rozvíjí bohaté spletitosti duše, což je v naší doběvelice potřebný korektiv, nejen pro "psychiatrické" potřeby analýzy, ale i pro rozmlženou spiritualitu psychologů New Age.



Esoterní hodiny 1904 - 1909
Rudolf Steiner



Popis: 1× kniha, vázaná, 304 stran, 15 × 21 cm, česky
Běžná cena:	318 Kč

Záznamy z esoterních hodin mají v díle Rudolfa Steinera zvláštní postavení. Vedle přednášek pro veřejnost a přednášek pro člny Anthroposofické společnosti hovořil Rudolf Steiner při různých příležitostech také k úzkému kruhu svých esoterních žáků v tzv. esoterních hodinách. Dával jim zde pokyny k meditacím a různým duchovním cvičením, vysvětloval jim ty nejintimnější otázky spirituálního života. Čtenář v knize najde záznamy z téměř šesti desítek esoterních hodin a pěti přednášek z let 1904 až 1909. Věříme, že kniha bude duchovně usilujícím čtenářům užitečnou pomůckou pro jejich vnitřní práci.





Nebe a peklo
Emanuel Swedenborg


Popis: 1× kniha, vázaná, 430 stran, 15 × 21 cm, česky
Běžná cena:	349 Kč
U nás ušetříte:	52 Kč (15 %)


Nejznámější a nejčtenější publikace švédského autora,
myslitele a mystika Emanuela
Swedenborga (1688–1772) je detailním
popisem života po životě, do
kterého se lidé probouzejí po smrti
svého fyzického těla; je o Bohu, o nebi,
pekle, světě duchů a jejich obyvatelích.
Swedenborg toto dílo napsal
v latinském jazyce a poprvé je publikoval
v roce 1758 v Londýně. V češtine
vyšlo poprvé roku 1912, naše vydání obsahuje
nový, moderní překlad srozumitelný pro současného
čtenáre.



Hvězda betlémská a chronologie života Ježíše Krista
Josef Šuráň


Popis: 1× kniha, brožovaná, 280 stran, 13 × 20 cm, česky
Běžná cena:	249 Kč


Hvězda betlémská? Byl to jev astronomický, nebo zázračný? A stal se vůbec?
Žil a působil Ježíš Kristus skutečně na této zemi?
Existence této tolik diskutované historické postavy se vědecky dokazuje v předkládané knize a dokonce se v ní udává přesná chronologie jeho pozemského života.
A hvězda betlémská?
Byla to celá série astronomických jevů,které podle babylonské astrologie předpověděly jeho narození jako Mesiáše-Spasitele světa.



Saturn a Uran
Tranzity 4
Robert Hand

Popis: 1× kniha, brožovaná, 192 stran, 13 × 20 cm, česky
Běžná cena:	248 Kč


Nejlepší existující výklad životních období a přirozených vývojových cyklů podle toho, jaké je aktuální postavení planet v horoskopu jedince. 
Saturn - představitel struktury, tvrdé práce a vyrovnávání účtů; a Uran - princip převratných změn a nových možností v základních aspektech (konjunkce, sextil, kvadratura, trigon a opozice) na všechny planety + na ascendent i MC a také jejich přechod dvanácti domy natálního horoskopu.




Příběhy nočních děsů
H. P. Blavatská



Popis: 1× kniha, vázaná, 134 stran, 15,4 × 21,7 cm, česky
Běžná cena:	260 Kč


Příběhy nočních děsů představují H.P.Blavatskou z neobvyklé stránky: jako důvtipnou glosátorku lidských slabostí a milovnici romantických povídek mírně hororových tónů. Avšak i za touto maskou poznáváme světoznámou teosofku, která ve zvycích běžných lidí nalézá pouta lidské duše a ukazuje tyto vztahy svým čtenářům.
V knize je otištěno devět povídek, napsaných mezi lety 1873 a 1891, které propojují různé země světa, aby tak poukázaly na jednotu lidského nitra.
Tep těchto povídek stále tiše opakuje známá slova: "Žádná víra nepřevyšuje Pravdu."



Láska k železákům
Marcel Vanek
*


Popis: 1× kniha, vázaná, 296 stran, 17 × 24 cm, česky
Běžná cena:	395 Kč


Tato kniha je věnována jednomu velice zajímavému šutru. Tato odrůda "obyčejného křemene" dokáže ale vytvořit překrásné obrazy, kresby i hvězdice. Železitý křemen je minerál, kterému je věnovaná celá naše kniha. Snad nejhezčí "železáci", jak jim říkají milovníci těchto kamenů, se nalézají kolem Hořovic, kde se nachází velice často společně s acháty.
Budeme se věnovat nejenom nalezištím, ale hlavně překrásným barevným fotografiím, kterých v knize najdete přes 600. Sběratelé ocení i zkušenosti jednoho z největších odborníků na železité křemeny Františka Janouše, který je sbírá skoro padesát let. Jeho poklady jsou nejenom překrásné leštěné kameny, ale i šutrácké příběhy z lokalit, o které se s námi v této knize podělil. Pojďme se tedy opět kochat krásou přírody. Pojďme žasnout nad nádherou železitých křemenů, nad jejich různorodostí a fantazií kreseb, jakou může mít jenom sama příroda…




Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás
Rosa de Sar a Jaroslav Růžička


Popis: 1× kniha, vázaná, 192 stran, 17 × 24 cm, česky
Běžná cena:	290 Kč


Anotace
Kniha RNDr. Mgr. Hany Blochové (Rosa de Sar), specialistky na průzkumy památek, autorky dvou uznávaných publikací z doby vzniku křesťanství, a ing. Jaroslava Růžičky, objevitele nové nedestruktivní detekční metody pro archeologii, odhaluje existenci vyspělých civilizací na našem území, které již v dávných dobách zanikly při celosvětových katastrofách, a proto je jejich odkaz z paměti lidstva již dávno vymazán. I když zmizely z povrchu země, přesto mnohé jejich stavby dosud zůstaly ukryty v ruinách pod mocnými nánosy sedimentů i horninových navážek a některé z nich se dochovaly až dodnes! Ruiny obřích druhohorních i třetihorních pyramid tak dodnes dotvářejí celkový povrch krajiny, který byl geology vyhodnocen jako výsledek horotvorných procesů. Na Znojemsku byla v nedávné době objevena pyramidální města s pohřebišti inteligentních obrů, vícepodlažní podzemní města s labyrinty a dálkovými chodbami, vyspělé technické stavby a zařízení, monumentální starověké chrámy a neznámé velkomoravské stavby, které se autoři knihy pokusili zařadit do celkového civilizačního vývoje na zemi. Kniha obsahuje bohatý dokumentační materiál, nákresy staveb a hypotetické rekonstrukce sídel i podobu jejich dávných obyvatel.




Duchovní bytosti v nebeských tělesech a přírodních říších
Rudolf Steiner


Popis: 1× kniha, vázaná, 176 stran, 14,5 × 21 cm, česky
Běžná cena:	230 Kč

Kniha se zabývá duchovními hierarchiemi - jejich vzájemnými vztahy a způsobem, jakým vedou lidstvo a vývoj světa. Autor předkládá čtenářům řadu originálních postřehů ke zvážení, jak se v tomto světě projevují duchovní bytosti.
















Vaši duchovní společníci
Sonia Choquette



Popis: 1× kniha, brožovaná, 288 stran, 14,4 × 21 cm, česky
Běžná cena:	180 Kč



Navázáním spojení s duchovními průvodci se váš život změní natolik, že se zbavíte stresů, strachu a znovu objevíte svou duši. Světově proslulá spisovatelka, léčitelka a jasnovidka Sonia Choquette v této knize nabízí celou řadu způsobů, jakými se dá tento kontakt navázat, a seznamuje čtenáře s různými typy duchovních průvodců, kteří nám pomáhají v různých oblastech každodenního života a doprovázejí nás na cestě k našemu Vyššímu já. Na konkrétních případech ze své dlouholeté praxe zároveň ukazuje příklady působení těchto sil na lidské osudy a velmi čtivou a inspirující formou nás vede do duchovního světa plného překvapení. Nejdůležitější je věřit v jejich účinnost, zklidnit neposednou mysl a otevřít srdce nekonečné lásce vesmíru - a pak se s pomocí božských sil začnou dít naprosto nečekané zázraky.




Onen svět
Představy lidstva o životě a smrti od Egyptské knihy mrtvých po současnost
Johannes Hemleben
*


Popis: 1× kniha, brožovaná, 272 stran, 14,4 × 20,7 cm, česky
Běžná cena:	299 Kč




Co s námi bude po smrti? Jak vypadá onen svět? To jsou otázky, které fascinují člověka od nepaměti. V této klasické knize prochází autor postupně představy našich předků od starověku až po velikány doby nedávné. Neomezuje se však jen na rekapitulaci starých textů a představ, nýbrž přináší zároveň strhující svědectví o zážitcích blízké smrti, o spiritistických seancích či o výzkumech v oblasti para-psychologie.
Autorovy úvahy vrcholí v přesvědčení, že skutečný smysl lidského života lze nahlédnout pouze v zorném úhlu myšlenek o reinkarnaci.



Běžná cena:	360 Kč



Kniha "Astrologická znamení" vás seznámí s charakteristickými povahovými rysy jednotlivých znamení, která dnes známe pod názvy Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář a Ryby, a je psána tak, abyste se v jednotlivých znameních snadno orientovali.
Kniha vám dále poskytne důležité informace o vás samotných, ale nejen o vás, také o vašich partnerech, dětech, sourozencích, rodičích i dalších lidech, bude-li vás jejich povahové založení zajímat.
Může být také užitečným pomocníkem každé rodiny, protože v každé rodině se nacházejí lidé různých povahových založení, jejichž snahou by mělo být dobře se navzájem pochopit.



Symbolismus tarotu
Okultní filosofie v obrazech a číslech
Petr Uspenskij
*

Popis: 1× kniha, brožovaná, 75 stran, 11,5 × 19 cm, česky
Běžná cena:	150 Kč



Poutavé a poetické uvedení do symboliky tarotu od známého autora.


Kdo se bojí smrti?
Jan van Helsing




Popis: 1× kniha, brožovaná, 319 stran, 14,5 × 20,5 cm, česky
Běžná cena:	325 Kč



Každý z nás se s ní alespoň dvakrát v životě setká. Toltékové říkají, že kráčí stále s námi za levým ramenem a je naším nejmocnějším průvodcem. Německý autor Jan van Helsing přežil dvě autonehody, které ho přivedly do její bezprostřední blízkosti. Fascinovaný jejím zjevem a především prodchnut nesmírnou zvědavostí se během následujících dvou let pokoušel navázat s ní kontakt. V prosinci 2004 se mu to "podařilo".
V jedinečném interview položil bytosti, kterou my nazýváme Smrt, 222 otázek: Kdo jsi? Kam odnášíš duše? Co cítíš, když vyzvedáš duši vraha? Jak vypadá druhý svět? Jsi nesmrtelný?
Viděl jsi Boha? Existuje peklo? Kdo vládne světu? Komu slouží Ilumináti? Kdy přijde Antikrist?
Co víš o Ježíši? Co je smyslem života? Je smrt nevyhnutelná? Jaká budoucnost čeká lidstvo? Jaký smysl má nemoc? Jak být zdravý a šťastný? 
Odpovědi bytosti, která od počátku stvoření nepřebývala ve fyzickém těle a sama si říká Anděl proměny, přesahují naše "pozemské" vnímání světa. Otevírají čtenáři intergalaktické, univerzální pohledy nezatížené dualitou a představami dobra a zla.


Ženský pól bytí aneb Tečka za Adamovým žebrem
Annick de Souzenelle
*
*


Popis: 1× kniha, brožovaná, 250 stran, 14,5 × 20,5 cm, česky
Běžná cena:	340 Kč



Annick de Souzenelle, autorka Symbolismu lidského těla, se v této knize zabývá otázkou ženství, a to jakožto ženství v biologickém smyslu, dále ženství jakožto "druhé stránky Adama", vnitřní dimenze muže i ženy, ale také ženství ve smyslu celého lidstva, které má úlohu ženy ve vztahu k Bohu. Annick de Souzenelle kromě poutavého rozboru mnoha ženských i dalších biblických postav (Marie, Máří Magdalena, Marta, Lazar...) ukazuje, jak došlo k tomu, že Iša byla nahrazena Evou, vnější, biologickou ženou, která spolu s Adamem odkazuje na čistě animální úroveň stvoření. 
Na Išu se od té doby zapomnělo a v židovské duchovni tradici přetrvává jako "první Adamova žena", známá pod jménem Lilith, tedy "noc". Stala se tak postavou zhmotněnou z nenaplněného - jinými slovy: nevědomého - jehož existenci člověk promítá navenek do Iša-Lilith podoby ženské osoby v šeru dávnověku, zatímco ve skutečnosti ji nese v sobě, v šeru svého nitra!"










Zůstat anebo jít
Luule Viilma




Popis: 1× kniha, brožovaná, 190 stran, 13,5 × 21,5 cm, česky



Zůstat anebo jít je druhou ze série osmi knih, v nichž autorka předává čtenářům své vědomosti o duši člověka. První knihou je Duševní světlo.




Zůstat anebo jít
Luule Viilma
*
*
*


Popis: 1× kniha, brožovaná, 190 stran, 13,5 × 21,5 cm, česky
Běžná cena:	248 Kč



Zůstat anebo jít je druhou ze série osmi knih, v nichž autorka předává čtenářům své vědomosti o duši člověka. První knihou je Duševní světlo.




Čaroděj Jackl/ Magické vystřihovánky
Josef Veselý


Popis: 2× kniha, brožovaná, 72 stran, 15 × 21 cm, česky
Běžná cena:	220 Kč


V letech 1675 - 1690 se Rakouskem převalila vlna čarodějnických procesů, která byla jednou z největších v Evropě. Tyto procesy, jež probíhaly v řadě měst salcburské arcidiecéze, vstoupily do dějin pod názvem Jacklovy procesy. Soudy, které vynesly více než 120 rozsudků smrti, celou kauzu uměle nafoukly a démonizovaly. Všichni, kdo se doposud zabývali Jacklovými procesy, kladli důraz především na jejich historicko-sociologické aspekty, takže vyloupnout z této změti údajů magické jádro není snadné. Přesto jsem se o to pokusil. Domnívám se totiž, že nějaké magické jádro zde existovalo. V této své studii jsem se proto zaměřil na analýzu okultních aspektů "fenoménu Jackl". Téma čarodějnických procesů je otázkou obecně velmi citlivou. Nechci se nikterak dotknout památky mnoha nevinných obětí tehdejší justice. To, čeho se zde chci dotknout, jsou okultní souvislosti, které dávní soudcové pro své předsudky nedokázali postihnout, a které z důvodu předsudků zcela jiného druhu unikly i moderním badatelům.






Okultní filosofie sv. I.a II.
von Nettesheim Agrippa a Heinrich Cornelius




Popis: 2× kniha, vázaná, 1044 stran, 13,6 × 21 cm, česky
Běžná cena:	872 Kč


Heinricha Cornelia Agrippy z Nettesheimu, ozbrojeného vojska rytíře pasovaného, obojího práva i medicíny doktora, Jeho Svaté Milosti císařské rady a archiváře. Podle prvního latinského vydání z roku 1534 přeložili Jaroslav Novák, D.Ž. Bor a M. Altman. 
Pětidílný spis ve dvou svazcích (svazek 1., Kniha první a druhá, svazek 2., Kniha třetí, čtvrtá a pátá), obohacený o další klasická díla z oboru magie. Nové opravené a rozšířené vydání, pátého dílu první české vydání. Magická řada Knižnice Logosu.




Nedokončený životopis
Alice A. Baileyová

Popis: 1× kniha, vázaná, 294 stran, 13,7 × 21 cm, česky
Běžná cena:	290 Kč




Kniha známé autorky, v níž objasňuje, jak přišla ke svému guruovi. Připojeny jsou texty jejího manžela o svobodném zednářství.




Pojednání o bílé magii
Čili cesta učedníka
Alice A. Baileyová
*


Popis: vázaná, 593 stran, 14 × 21 cm, česky
Běžná cena:	440 Kč




Bílá magie v patnácti obšírných pravidlech. 
Z obsahu: Cesta učedníka, Překážky v okultním studiu, Tvořivé působení zvuku, Věda o dechu, Probouzení center, Práce oka, Typy astrální síly, Nezbytnost čistoty, Správné využívání energie, Rozbor tří vět, Ochrana před smrtí, Vysrážení myšlenkových forem, Centra a prána, Používání rukou, Povolání ke službě. Knihu provází obšírný rejstřík




Učebnice Tarotových karet
Martina Blažena Boháčová


Popis: 1× kniha, brožovaná, 140 stran, 14,9 × 21 cm, česky
Běžná cena:	215 Kč



V této knize jsem shromáždila významy karet. Shrnula jsem zde všechny mé zkušenosti za celé období, kdy s kartami pracuji. Ukazuji tady, k čemu všemu se dají karty používat a jakým způsobem se s nimi má pracovat. Navíc u každé karty popisuji, jak souvisí s Numerologickými a astrologickými symboly. Ke každé kartě jsem přiřadila astrologické symboly a při práci s touto knihou se člověk naučí postupně vnikat do základu astrologie a numerologie. Je to kniha o tarotových kartách RIDER WAITE TAROT. Tuto sadu vytvořil člen hermetického řádu Zlatého úsvitu, muž jménem Artur Edward Waite. Umělecky ji ztvárnila Pamela Colman Smith. Tento karetní soubor byl řadu let jediným uznávaným na světě. Můžete ji ale použít ke všem druhům Tarotových karet.



Čarodějnický slabikář
Marcela Košanová
*

Popis: 1× kniha, vázaná, 152 stran, 12 × 19 cm, česky
Běžná cena:	199 Kč



Čarodějnictví se zrodilo v dávných dobách lidstva, bylo uctíváno i zatracováno, potlačováno i oslavováno; a ať chceme či nechceme, je tu s námi dodnes.



Co my jen vime!?
William Arntz, Betsy Chasse a Mark Vicente



Popis: 1× kniha, brožovaná, 288 stran, 16,5 × 21,5 cm, česky
Běžná cena:	338 Kč


Kniha shrnuje nejnovější vědecké poznatky svědčící o tom, že naše skutečnost ovlivňují naše záměry a hmotě vládne mysl. Najdete zde srozumitelně podanou podstatu kvantové fyziky i souhrn nejnovějších poznatků z neurologie, výzkumu mozku, vědomí a lidské psy-chiky.Rozhovory s vědci a mysliteli, fascinující experimenty, otázky k zamyšlení a podnětné úvahy - to vše tvoří pestrou, avšak dostatečně jasnou směs informací odhalující alespoň částečně tajemství našeho bytí.



Ruce pryč od této knihy
Jan van Helsing


Zatím nikdo nehodnotil, zatím žádné recenze, napsat vlastní recenzi
Popis: 1× kniha, brožovaná, 385 stran, 15 × 20,5 cm, česky
Běžná cena:	352 Kč



Kniha německého autora se zabývá záhadnými přírodními jevy a rolí "tajných společenstev" ve světě. Máte-li pocit, že se světem, v němž žijeme, není něco v pořádku, zajímáte se o jeho poslední tajemství a toužíte se to dozvědět přímo od života – je to VAŠE kniha!






