Biblioteca mea virtuală și reală

Cărți deosebite pe care le pot pune la dispoziția
voastră

În primul rând să știți că nu încurajez pirateria
de aceea multe din cărțile aflate în biblioteca mea
virtuală există și în biblioteca reală. După ce le-am
citit online am ajuns să le și cumpăr în format clasic.
Pasiunea pentru citit apare în timp, se dezvoltă,
și crește odată cu noi. Pot spune că în primii 20 de ani
de viața a fost aproape inexistentă mici excepții făcând
cărțile de aventură, cu eroi gen Legendele Olimpului și
cele istorice cu lupte. Cam atât am avut nevoie și
interes în acea perioadă a vieții plină de joacă și
distracție.
Nu știu cum a început totul, cum a luat amploare,
dar mi-am dat seama că situația a ajuns destul de gravă
atunci când pe la 2-3 noaptea stăteam pe elefant să fac
liste de cărți și mă bucuram să ridic o comandă de
câteva sute de lei noi. Când te bucuri că ți-ai luat
cărți deja e nasoală treaba.
Cu această ocazie am realizat că trebuie să-mi las
copiii în pace, să se distreze, și să nu pun niciun fel
de presiune în acest sens.
Când eram mic nu înțelegeam cum putea maică-mea să
se bucure că are timp să citeacă. Din punct de vedere
intelectual acest lucru mă depășea. Pentru că încă nu
venise momentul.
"Totul depinde de gradul de evoluţie. Orice am
face, oricare ar fi argumentele sau sistemele filozofice
pe care le prezentăm, nu îi vom putea convinge pe
oameni, dacă ei nu vor fi pregătiţi în interiorul
fiinţei lor.
Fiinţa omenească are nevoie să vadă, să înţeleagă,
să recunoască şi chiar să primească lovituri, suferind,

căci este atât de inertă, de înţepenită şi nemişcată
încât dacă nu primeşte impulsuri din lumea exterioară,
nu poate fi trezită, scuturată, şi pusă la treabă.
De aceea instructorii, maeştrii, ne sînt atât de
necesari: prin viaţa pe care o duc, prin vibraţiile lor,
prin gândurile atât de pure şi de luminoase, aceste
fiinţe reuşesc să mişte ceva în noi.
Şi, dacă nu reuşesc, nu înseamnă că ei sînt
incapabili sau lipsiţi de forţă, ci noi suntem cei
împotmoliţi, sub atâtea straturi de materiale cenuşii şi
apăsătoare, încât se pune întrebarea dacă Dumnezeu
însuşi ar mai putea face ceva!"

Pot s-o lungesc la
și la cărți. Ordinea va
autorului. Cărțile sunt
cerere pot să le trimit
adresa voastră.

infinit cu povești dar să trecem
fi alfabetică dupa numele
în format pdf sau clasic. La
și în format pentru kindle pe

Dacă vreți să-mi trimiteți o carte online puteți so faceți pe adresa vladcpopescu@kindle.com sau
vladcpopescu@gmail.com . Mulțumesc.
P.S. Cititul este unul dintre cele mai importante
lucruri pentru dezvoltarea noastră ca ființe superioare.
Fără el putem rămâne la stadiul de animale și să ne
ratăm orice șansă de a ne atinge adevăratul potențial.
P.S. 2 – Creierul știe ceea ce-i transmitem noi.
Percepția asupra lucrurilor care ne înconjoară este un
factor determinant asupra stării noastre generale. Noi
trebuie să fim angrenați în acțiuni pe care să le
înțelegem și care să ne facă plăcere.
Aleargă pe o bandă fără să înțelegi de ce sau fără
nicio plăcere și creierul o să perceapă că ești alergat
de un câine iar asta nu e sport ci stres și n-o să te
ajute la nimic.
Mănâncă fără să ști de ce sau la ce ajută ci doar
că așa ți-am spus eu ca nutriționist și atunci creierul
o să creadă că ești legat de un calorifer și împotriva
voinței tale ești hrănit cu salată.
Crezi c-o să te ajute la ceva ?
Citește ca să înțelegi iar apoi, abia apoi, începi
să-ți schimbi viața.
Lectură plăcută.
P.S. Mulțumesc pentru toate cărțile primite de la voi și pe care le-am

adăugat în bibliotecă.
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În pragul cetății sfinte

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

Iubirea mai mare decât credința

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

În duh și adevăr

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

Înaltul ideal

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

La izvorul cristalin al bucuriei

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

Muzica și cântecul în viața spirituală

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

Noul Pământ

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

Pășiți cât aveți lumină

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

Piatra filosofală

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

Puterea gândului

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

Râsul înțeleptului

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

Reguli de aur pentru fiecare zi

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

Sărbătoarea de Paște

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

Sufletul, instrument al spiritului

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

Un viitor pentru tineret

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

Viața psihică : elemente și structuri

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

Zodiacul, cheie a omului și a
universului

pdf

Omraam Mikhael Aivanhov

Regul de aur

pdf

Osho

Iubire, libertate și solititudine

pdf

Ovidiu Bojor

Pledoarie pentru viață lungă (2005)

pdf

Ovidiu Harbădă

De vorbă cu Valeriu Popa

word

Pantelimon de la Turnu

Despre părintele Arsenie Boca și
Misiunea României la cea de-a doua
venire a lui Iisus (vol I + II )

pdf

Paul Ferrini

Cuvinte de înțelepciune pentru fiecare
zi

pdf

Paul Ferrini

Iubirea fără condiții (1994)

pdf

Paul McKenna

O viață nouă în 7 zile (publicat în
2004)

pdf

Paul Wade

Convict conditioning 2 (2012)

pdf

Paulo Coelho

Manualul războinicului luminii
(publicat în 1997)

pdf

Pavel Chirilă

Despre E-uri (2005)

pdf

Peter Deunov

Secretul celor trei lumi (2000)

pdf

Peter Deunov

Spirit sănătos în corp sănătos

pdf

Peter Deunov (Beinsa
Duono)

Peace be with you (2013 – engleză)

pdf

Peter Deunov (Beinsa
Duono)

The Testament of The Colour Rays of
Light (engleză)

pdf

Peter Deunov (Beinsa
Duono)

The Truth -vol II (engleză 2013)

pdf

Radu Greceanu, Șerban
Greceanu, C. Cantacuzino

Biblia de la București 1688

pdf

Radu Cinamar

În interiorul pământului. Al doilea
tunel (2017)

pdf

Radu Cinamar

Viitor cu cap de mort (2005)

pdf

Radu Ilie Mânecuță

Bioenergia darul divinității (2008)

clasic

Radu Ilie Mânecuță

Nutriția omului, act sacru (2000)

pdf

Ramtha

Schimbarea liniei temporare a
destinului nostru

pdf

Ramtha

Trezirea la o viață extraordinară

pdf

R.J. Palacio

Minunea (2013)

pdf

Rael

Designul inteligent (2005)

pdf

Raymond Moody

Viață după viață (2016)

pdf

Rene Taylor

Secretul vieții tribului Hunza (1964)

pdf

Richard Gold

Thai massage (engleză 1998)

pdf

Robert Glover

No more Mr. Nice Guy (2002)

pdf

Robert Hemfelt, Frank
Minirth

Ieșirea din labirint (2004)

pdf

Robert Morse

Să trăim sănătos fără toxine (2005)

pdf

Robin S. Sharma

Călugărul care și-a vândut Ferrari-ul
(2010)

clasic, pdf

Robynne Chutkan

Trăiește murdar, hrănește-te curat !
(2016)

clasic

Rodford Barrat

Elemente de numerologie

pdf

Rose Levy Beranbaum

The baking Bible (engleză – 2014)

pdf

Rudolf Steiner

A modern art of education (waldorf
education – 2004)

pdf

Rudolf Steiner

Discussions with teachers ( waldorf
education – 1978)

pdf

Rudolf Steiner

Education as a force for social change
(waldorf education -1997)

pdf

Rudolf Steiner

Education as a social problem (1969)

pdf

Rudolf Steiner

From Jesus to Christ (1973)

pdf

Rudolf Steiner

Human values in education ( waldorf
education – 2004)

pdf

Rudolf Steiner

In the Waldorf school. Lectures and
Addresses to children, parents and
teachers (1996)

pdf

Rudolf Steiner

Manifestările Karmei (publicată în
1976)

pdf

Rudolf Steiner

Practical advice to teachers ( waldorf
education – 2000)

pdf

Rudolf Steiner

The child s changing consciousness. As
the basic of pedagogical practice
(waldorf education -1996)

pdf

Rudolf Steiner

The essentials of education (waldorf
education – 1997)

pdf

Rudolf Steiner

The foundations of human experience (
waldorf education – 1996)

pdf

Rudolf Steiner

The genius of language. Observations
pdf
for teachers (waldorf education – 1995)

Rudolf Steiner

The inner nature of music and the
experience of tone (1983)

pdf

Rudolf Steiner

The spiritual ground of education (
waldorf education -2004)

pdf

Rudolf Steiner

The kingdom of childhood. Introductory
Talks on Waldorf Education (1982)

pdf

Rudolf Steiner

The renewal of education ( waldorf
education – 2001)

pdf

Rudolf Steiner

The roots of education ( waldorf
education – 1997)

pdf

Rudolf Steiner

The Waldorf education and Anthroposophy
pdf
1

Rudolf Steiner

The Waldorf education and Anthroposophy
pdf
2

Ryke Geerd Hamer

Noua medicină germanică

pdf

Savatie Baștovoi

Antiparenting (2017)

clasic

Scarlat Demetrescu

Din Tainele Vieții și ale Universului
(2007)

pdf

Sempronia Filipoi

Basme terapeutice pentru copii și
părinți (1998)

pdf

Serafim Alexiev

Curăția. Tâlcuire la rugăciunea
sfântului Efrem Sirul

pdf

Serghei Nikolaevici
Lazarev

01 – Sistemul de autoreglare a
câmpurilor

pdf

Serghei Nikolaevici
Lazarev

02 – Karma Pură

pdf

Serghei Nikolaevici
Lazarev

03 – Iubirea

pdf

Serghei Nikolaevici
Lazarev

04 – Privire în viitor

pdf

Serghei Nikolaevici
Lazarev

05 – Răspunsuri la întrebări

pdf

Serghei Nikolaevici
Lazarev

06 – Trepte către Divinitate

pdf

Serghei Nikolaevici
Lazarev

07 – Transcederea fericirii

pdf

Serghei Nikolaevici
Lazarev

08 – Dialoguri

pdf

Serghei Nikolaevici
Lazarev

09 – Îndrumar de supraviețuire

pdf

Serghei Nikolaevici
Lazarev

10 – Principii de vindecare

pdf

Serghei Nikolaevici
Lazarev

11 – Sfârșitul dialogului

pdf

Serghei Nikolaevici
Lazarev

12 – Viața ca bătaia din aripi a
fluturelui

pdf

Serghei Nikolaevici
Lazarev

Omul viitorului 1 – Primul pas către
viitor

clasic

Serghei Nikolaevici
Lazarev

Omul viitorului 4 – Educația părinților
pdf, clasic
: Răspunsuri la întrebări

Serghei Nikolaevici
Lazarev

Omul viitorului 5 – Educația părinților
pdf
: partea a treia

Serghei Nikolaevici
Lazarev

Omul viitorului 6 – Educația părinților
pdf
: partea a patra

Serghei Nikolaevici
Lazarev

Experiența supraviețuirii vol 1

pdf

Serghei Nikolaevici
Lazarev

Secretele fericirii în familie (2018)

clasic,pdf

Serghei Nikolaevici
Lazarev

Sănătatea omului (2018)

clasic

Serghei Nikolaevici
Lazarev

Vindecarea sufletului (2017)

pdf, clasic

Serghei Nikolaevici
Lazarev

Relaxarea partea I

mp3, cd

Serghei Nikolaevici
Lazarev

Relaxarea partea a II a

mp3, cd

Serghei Nikolaevici
Lazarev

Ritmurile eliberării conștiinței

mp3, cd

Sfântul Augustin

Despre natura binelui (2004)

pdf

Sfântul Efrem cel Nou

Marele mijlocitor pentru dobândirea de
copii și pentru sănătatea lor

clasic,pdf

Sfântul Serafim de Sarov

Rânduieli de viață creștină

clasic

Speranța Anton

Incursiuni în medicina naturistă. În
amintirea lui Valeriu Popa (2015)

clasic

Starețul Tadei

Cum îți sunt gândurile, așa îți este și
clasic,pdf
viața

Stephen Co, Eric B. Robins Mâinile tale te pot vindeca (2013)

pdf

Stelian Fulga

A doua șansă

doc

Susan Jeffers

Acceptă-ți teama dar nu te lăsa inhibat
pdf
de ea (2014)

T.Colin Campbell

Studiul China (2007)

pdf

Tanea Cuțov

Adevăruri revelate (1997)

pdf

Tanea Cuțov

Unde sunteți oameni ? (2000)

pdf

Teofan Zăvorâtul

Psaltire sau Cugetări evlavioase și
rugăciuni scoase din facerile Sf. Efrem pdf
Sirul

Teofil Părăian

Veniți de luați bucurie (2007)

pdf

Tudor Sbenghe

Kinetologică profilactică terapeutică
și de recuperare (1987)

pdf

Valeriu Popa

Dăruim lumină și iubire

pdf

Vasant Lad

Ayurveda. Știința autovindecării

pdf

Vassilios Bacoiannis

Înfruntând diavolul și vrăjitoria
(2004)

pdf

Vianna Stibal

Theta Healing

pdf

Virgina Faur

Dezintoxicarea magia vindecării (2012)

pdf

Virgina Satir

Arta de a făuri oameni (2013) publicată
clasic
în 1988

Vlad C. Popescu

Cartea de sub saltea (în curând)

Walter Lubeck

Spiritul Reiki. Manualul complet al
sistemului Reiki (2010)

clasic

Wayne W. Dyer

Ești ceea ce gândești (2012)

clasic

Wendy Nan Rees

The natural pet food cookbook
(engleză-2008)

pdf

William W. Hewitt

Dezvoltarea capacităților
parapsihologice (1996)

pdf

Yi King

Cartea transformărilor (1994)

pdf

Zaharia Zaharou

Merinde pentru monahi

pdf

Zaharia Zaharou

Omul cel tainic al inimii

pdf

Zig Ziglar

Secretul căsniciei fericite (2001)

clasic

Zvezdomir Marinov

Incognito pe Terra (1993)

pdf

Zvezdomir Marinov

Regina Sânzienelor (1994)

pdf

Anonim

1000 de întrebări și răspunsuri despre
viața duhovnicească

pdf

Anonim

Autodiversificarea

pdf

Anonim

Carte de leacuri și rețete naturiste

pdf

Anonim

Codul bunelor maniere

pdf

Anonim

Enciclopedia aditivilor

pdf

Anonim

Hidroterapia

pdf

Anonim

Pelerinul rus

clasic, pdf

Anonim

Secrete naturiste și nu numai

word

Manual

Kinetoterapia în pediatrie

pdf

Online

Homeopatia în sarcină, la naștere și în
pdf
lăuzie

Online

Remediile florale pentru vindecarea
sufletului și trupului

pdf

Online

Broșură Noua Medicină Germanică

pdf

Documentar românesc

Diversificarea (2016)

video

Aici găsiți o altfel de bibliotecă despre enigme ale
trecutului.

