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ВИХЪРЪТ + CD
Законът за привличането и взаимоотношенията
Естер и Джери Хикс Цена 18,00 лв., стр. 304
Вихърът е “мястото”, където ще срещнем взаимоотношенията,
за които сме мечтали и където ще възстановим най-важната
от всички връзки − тази със себе си. Вихърът е мястото на
сътворението, движението, от което се сбъдват желанията,
платформата на Чиста позитивна енергия, от която идваме.

НУЖДАЯ СЕ ОТ ЛЮБОВТА ТИ.
ИСТИНА ЛИ Е ТОВА?
Как да престанем да търсим любов,
одобрение и признателност и въпреки
това да ги намерим
Байрон Кейти Цена 15,00 лв., стр. 288
В тази книга Байрон Кейти ни отвежда на
по-високо ниво на осъзнаването, като подлага на съмнение всичко, на което са ни
учили, за да получим любов и одобрение.
По време на този процес разбираме как да
намерим истинска любов и близост.

ОСЪЩЕСТВИ ЖЕЛАНИЯТА СИ
САРА, КНИГА 2
Прекрасните приятели на Соломон
Цена 13,00 лв., стр. 240
Втората новела за Сара разказва
за вдъхновяващото приятелство
между Сара, Сет и мъдрия бухал
Соломон. Разговорите помежду им
− на различни теми от
ежедневието − довеждат до ново
осъзнаване и разбиране за живота.

365 начина за превръщане
на мечтите в реалност
Цена 14,00 лв., стр. 376
Прочитайки всеки ден по една
страничка от тази малка
книжка, след една година вече
ще знаеш как да осъществяваш желанията си, така че да
заживееш радостен и
удовлетворителен живот.
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ДА ОБИчАШ ТОВА, КОЕТО Е
Четири въпроса, които могат да променят живота ви
Байрон Кейти Цена 16,00 лв., стр. 304
От нищото, като глътка свеж въздух на пазара,
задръстен от съвети какво да мислим и в какво
да вярваме, се появява Байрон Кейти и това, което
тя нарича Работата. Работата − това са просто четири
въпроса, които, приложени към конкретен проблем,
ни позволяват да погледнем на онова, което ни измъчва,
от изцяло различен ъгъл.

ЛИчНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ХОРА

Съзнателен стремеж към израстване на личността
Стив Павлина Цена 15 лв., стр. 328
Истинското личностно развитие не се постига нито бързо,
нито лесно. Книгата разкрива какво е необходимо,
за да израстваш като съзнателно човешко същество.
Стив, чийто уебсайт се посещава месечно от над 2 млн.
читатели, ни дава универсални принципи, които се крият
зад всеки успешен опит за израстване.
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Минали животи, сегашен живот, прераждане
Дорис Елиана Коен
Цена 15 лв., стр. 288
Дорис е известен психотерапевт, лекуващ с регресия
в минали животи. Тя ни отговаря на въпроса защо,
сякаш без да искаме, изпадаме отново и отново в едни
и същи сходни ситуации. Осъзнаването и разбирането
на това повторение ни помага да излекуваме травмите си.

ЕСТЕСТВОТО НА ЛИчНАТА РЕАЛНОСТ
Практически приложими техники, с които да разрешите
ежедневните си проблеми и да обогатите живота си
Джейн Робъртс
Цена 21 лв., стр. 544
В този бестселър Сет − нефизическо съзнание, предаващо
през авторката, ни показва как ние сами творим живота
си чрез съзнателните си убеждения за нас, за другите, за
света. Книгата предоставя превъзходни упражнения за
всяка житейска ситуация.
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ПОРЕДИЦА УчЕНИЕТО НА АБРАХАМ

Цена 18,00 лв., стр. 296
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Естер и Джери Хикс
Основните положения в учението на Абрахам са: Всичко на
този свят е енергия. Основният управител на тази Вселена
е Законът за привличането, според който сходните неща се
привличат. Материалното ни съществуване не е нищо друго
освен проектиране на малка част от енергията на нашата
същност (Вътрешно Аз, Бог, вселенско съзнание) на
материално ниво. Като човешки същества ние буквално
създаваме живота си чрез нашите мисли, като фокусираме
вниманието си върху това, което искаме или не искаме, а емоциите, които
изпитваме, ни показват дали сме в правилната за нас посока.
Книгите на Естер и Джери Хикс могат наистина да преобърнат живота ни и да го
направят смислен, пълноценен и радостен. Всичко зависи от нас…

НОВО НАчАЛО Цена 15,00 лв., стр. 328
САРА, КНИГА 1 Цена 12,00 лв., стр. 192
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КАРТИ ЗА ДОБРУВАНЕ

ПОИСКАЙ И ЩЕ ТИ БЪДЕ ДАДЕНО

Цена 25,00 лв., 60 карти
Тези карти съдържат
бисери от мъдрост, събрани от учението на Абрахам-Хикс по практическа
духовност. Всяка една от
тези карти акцентира
на твоето естествено
състояние на Добруване.

ЗАКОНЪТ ЗА ПРИВЛИчАНЕТО

Цена 14,00 лв., стр. 352
Цена 12,00 лв., стр. 232

ИЗУМИТЕЛНАТА СИЛА НА ОСЪЗНАТОТО НАМЕРЕНИЕ
Цена 12,00 лв., стр. 360
СМАЙВАЩАТА СИЛА НА ЕМОЦИИТЕ + 2CD
Цена 18,00 лв., стр. 304

ПАРИТЕ И ЗАКОНЪТ ЗА ПРИВЛИчАНЕТО + 2CD
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ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ТЕРАПИЯТА С ЦВЕТЯТА НА Д-Р БАХ
Мехтхилд Шефер
Цена 65,00 лв., стр. 356
Има книги, които − веднъж попаднали в ръцете ти − имат
силата да променят живота ти и да го изведат на ново
ниво на съществуването. Енциклопедията на терапията
с Цветята на д-р Бах е най-всеобхватният и обновен
справочник за тази нежна и ефективна терапия, която
помага да се освободим от негативните тенденции
в характера си като тревожност, страх, гняв, вина,
ниско самочувствие, припряност и много други.

DVD
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ПОРЕДИЦА ОТ 5 DVD-ТА “ЗАКОНЪТ ЗА ПРИВЛИчАНЕТО − В ДЕЙСТВИЕ”
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DVD МИСЛИ И ОТСЛАБВАЙ
Отслабване по естествен начин
Комплект от 2 DVD-та
Цена 18 лв.
На семинари, проведени между
2006 и 2008 год. Абрахам
отговарят на много въпроси,
свързани с отслабването.
Вместо да коментират диети
и упражнения, те ни учат
как осъзнато да прилагаме и ползваме Закона
за привличането в наша полза. Тези семинари са
най-добрите, провеждани през годините, така че −
облегни се назад, отпусни се, позволи и привлечи!

Издателство
“Сребърно звънче”
Създадено с цел разпространяване
принципите на Добруване,
Благоденствие
и Просперитет
Димитрина Спасова
GSM 0885-219-325;
тел. 02/873-02-77
e-mail: akashpoorna@gmail.com
Снежина Баджева
GSM 0888-506-470;
e-mail: snejina.badjeva@btp.bg
www.practical-spirituality.info

