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Conspirația Dumnezeu de Osho

Sub acest titlu provocator, se ascunde o analiză a 

relației omului cu religiile existente.

Soluția finală oferită de Osho este scepticismul și 

meditația: „Fiți sceptici totali. Un sceptic total este 

unul care se îndoiește chiar și de propriul scepticism, 

la fel cum se îndoiește de credințele celorlalți. Dacă 

reușiți să puneți sub semnul întrebării scepticul din 

voi, misticul nu este departe.”

Tao Trăit de Osho

Este al doilea volum din seria de discursuri Tao: cele 

trei comori. O nouă serie de aforisme ale lui Lao Tzu 

sunt comentate în această carte și dacă nu am cunoaște 

modul paradoxal de gândire al lui Osho, am putea 

deduce că brusc a devenit cel mai mare taoist în viață, 

pentru că el spune clar: „Numai tao e o religie natu-

rală. Toate celelalte religii sunt în mod subtil nena-

turale. Lao Tzu este viitorul întregii umanități, și orice 

posibilitate de beatitudine și de binecuvântare trece prin el.”

Inima Yoga de Osho

În această carte, Osho continuă comentăriile afo-

rismelor lui Patanjali din Yoga Sutra, comentarii 

începute în Calea Yoga. Esență și origini.

Aici vom afla despre starea de samadhi, diferența dintre 

dorință și necesitate și cum trebuie cultivate atitudini 

benefice, precum bunăvoința, compasiunea și bucuria.

Osho spune: „Fericirea nu este un lucru, nu este 

materială, nu este ceva de care să vă puteți agăța... 

...când cineva este fericit, puteți să luați parte la fericirea lui. Iar 

frumusețea e că nu depinde de persoana respectivă să o împărtășească, 

ci de voi să participați.”

Cele mai recente apariţii de OSHO



Vindecarea miraculoasă de Harald Tietze

Deși este prezentată o bogată selecție de terapii și 

tehnici de vindecare, care nu exclud aportul medicinei 

moderne, ideea esențială din carte este că pentru a-și 

redobândi sănătatea, omul trebuie să cultive gânduri 

pozitive cu privire la rezultatul final. Autorul a fost 

martor sau a documentat numeroase astfel de vinde-

cări miraculoase, în care bolile considerate incurabile 

de medicina modernă cedează în fața omului care și-a 

înțeles lecția de viață.

Știința fericirii de Harald Tietze

Iată o materie pe care ar trebui să o includem în 

programa școlară obligatorie. 

Concluzia autorului, bazată pe răspunsurile a peste 

1000 de subiecți la un chestionar cu peste 150 de între-

bări, este simplă și profundă: starea de fericire este o 

chestiune ce ține de educarea, antrenarea, programarea 

minții pentru a reuși să vadă motivele evidente pe care 

le avem pentru a fi fericiți, motive evidente dar ignorate 

cu mare succes de cei care se plâng că sunt nefericiți.

„Ține minte, fericirea nu depinde de cine ești și de ce ai, depinde doar 

de ceea ce gândești.”

Terapia cu apă de Harald Tietze

Care este cea mai secretă substanță care ne poate 

vindeca? Apa. De ce nu știm asta cu toții? Pentru că 

fiind la îndemâna oricui, fiind eficientă și fiind gratis, 

nu este rentabil să cunoască toată lumea acest adevăr 

ce ar putea ruina atâtea industrii ce trăiesc de pe urma 

înfricoșării oamenilor cu boli cu denumiri sofisticate, 

pentru care sunt propuse remedii cu denumiri excesiv 

de științifice.

Cele mai recente apariţii de Harald Tietze



Despre Nisargadatta Maharaj

La vârsta de 34 de ani și-a cunoscut gurul și trei ani 

mai târziu a atins realizarea Sinelui.  Învățăturile sale 

au constituit o importantă schimbare în filosofia 

contemporană. În perioada cuprinsă între 1938 și 8 

septembrie 1981, anul stingerii sale din viață, 

Nisargadatta a avut numeroase dialoguri cu miile de 

vizitatori din India sau din diverse părți ale lumii, 

aflați în căutarea unui autentic îndrumător spiritual. 

Era inimos și delicat, plin de umor, neînfricat și foarte sincer, inspirând, 

călăuzind și sprijinind pe toți cei care veneau la el.

Experința vidului de Nisargadatta Maharaj

Cartea cuprinde transcrierea conversațiilor despre 

natura conștiinței și transcendență, purtate de Sri 

Nisargadatta Maharaj cu discipolii săi. Atât calitatea 

întrebărilor, cât și calitatea răspunsurilor justifică 

efortul care trebuie depus pentru a citi și înțelege acest 

text. În această ultimă operă, adâncimea și subtilitatea 

modalității de tratare a subiectului, combinată cu 

abordarea rațională intimă, fac aceste dialoguri de 

nedepășit în literatura spirituală.

Nectarul nemuririi de Nisargadatta Maharaj

Această carte a luat naștere în urma efortului comun 

al discipolilor lui Sri Nisargadatta Maharaj, care au 

transcris cu maximă acuratețe ultimele conversații des-

pre transcendență ale maestrului. Mesajul pe care îl 

transmite Sri Nisargadatta prin aceste conversații este 

un îndemn la întoarcerea fiecărui căutător spiritual la 

ceea ce era anterior așa-zisei sale nașteri. Fără a percepe 

adevărata natură a transcendenței, toate eforturile cău-

tătorului spiritual rămân simple activități întelectuale.

Cele mai recente apariţii Sri Nisargadatta Maharaj



Despre don Miguel Ruiz

Don Miguel Ruiz este un nagual din linia Cava-

lerilor Vulturului, care și-a dedicat întreaga viață 

pentru a răspândi cunoașterea referitoare la stră-

vechea tradiție toltecă. Punctele de vedere străvechi și 

inedite, asupra unor probleme contemporane cum ar 

fi: iubirea, înțelegerea, acceptarea, conștientizarea și 

depășirea obstacolelor interioare, precum și modul de 

exprimare al autorului, au adus o popularitate uriașă 

și binemeritată cărților lui, însă această popularitate probabil nu ar fi 

existat dacă soluțiile propuse de Ruiz nu ar fi fost extrem  de eficiente. 

Al cincelea legământ de don Miguel Ruiz

Al cincilea legământ continuă seria învățăturilor 

toltece, inițiată în Cele patru legăminte, de Don Miguel 

Ruiz, oferind mijloace practice pentru acceptarea 

propriei ființe, acceptarea celorlalți și contemplarea 

realității prin ochii adevărului.

„Imaginează-ți cum ar fi să trăiești fără teamă, fără 

judecată, fără învinovățire, fără vină, fără rușine.

Imaginează-ți că doar fiind tu însuți, ești fericit, și că 

oriunde mergi, raiul merge alături de tine, fiindcă tu ești raiul.

Imaginează-ți cum ar fi să trăiești o astfel de libertate.”

Iată care este codul de conduită propus de înțelepciunea toltecă:

1. Fiți impecabili în tot ceea ce spuneți. 

2. Nu luați nimic la modul personal. 

3. Nu faceți presupuneri inutile. 

4. Faceți întotdeauna tot ce vă stă în putere.

5. Fiți sceptici dar învățați să ascultați.

Cea mai recentă apariţie de Don Miguel Ruiz



Ce cărţi mai avem în pregătire

Mic tratat de înțelepciune de don Miguel Ruiz Jr.

V-ați întrebat vreodată cum își învață un înțelept 

propriii copii? Despre asta este vorba în această carte.

„Prin aceste pagini, îmi doresc să transmit cât mai 

mult posibil din moștenirea de înțelepciune a tatălui 

meu. Am cules aici învățăturile sale esențiale, adunate 

din transcrieri ale prelegerilor, prezentărilor, inter-

viurilor sale, precum și din momente intime în care și-a 

împărtășit înțelepciunea cu frații mei și cu mine 

[...] când tata ne învăța fără prea multe cuvinte, ci mai degrabă prin 

puterea exemplului.” spune don Miguel Ruiz Junior. 

Manual de radiestezie de Harald Tietze

Acest manual își propune să abordeze pe larg atât 

noțiunile tradiționale, cât și pe cele moderne refe-

ritoare la razele telurice, și să examineze posibilele 

influențe ale acestora asupra diverselor boli cu care se 

confruntă omenirea. Autorul arată că radiațiile 

telurice pot stimula și activa rezervele fizice și 

spirituale ale omului, motiv pentru care energia 

specială emisă de aceste radiații a fost folosită din cele 

mai vechi timpuri pentru rugăciune și proceduri de vindecare instan-

tanee.

Barca goală de OSHO

În discursurile prezentate în această carte, Osho 

revitalizează mesajul milenar al realizării de sine, prin 

spiritul maestrului și filozofului chinez Chuang Tzu. El 

arată că omul, în starea lui actuală, plin până la refuz de 

planuri, preocupări și proiecții ale minții, este complet 

opac față de mesajul fără cuvinte al existenței. Pentru ca 

acest mesaj să ajungă în interiorul ființei, el trebuie să 

devină conștient de sclavia la care îl supune mintea.



Ce cărţi mai avem în pregătire

Daniel Odier s-a născut în 1945 la Geneva. El este un 

autor și scenarist elvețian și un scriitor prolific cu 

privire la tradițiile religioase orientale, în special 

Tantra. A început să predea Tantra după ce a expe-

rimentat o inițiere mistică, primită de la o dakini 

tantrică, Lalita Devi, în Kashmir. Odier a primit 

transmisia dharmei de la Jing Hui, stareț al mă-

năstirii Bailin, și succesor dharma al lui Hsu Yun, 

folosind numele „Ming Qing". A fondat „Centrul 

Tantra / Chan" la Paris, care a funcționat din 1995 până în 2000, și a predat 

cursuri privind tradițiile spirituale estice la Universitatea din California. 

A publicat o serie de cărți despre Tantra și subiecte conexe.

Tantrismul este o filozofie antică ce a supraviețuit capriciilor istoriei și 

care consideră Femeia ca sursa supremă de putere.

Aceasta este o carte autobiografică a unuia dintre 

cei mai onorați scriitori ai Franței. Este cartea în care 

autorul își dezvăluie experiențele inițiatice trăite cu 

o maestră tantrică. 

În 1968, Daniel Odier a plecat din Europa în 

Himalaya, în căutarea unui maestru care să-l ajute să 

pătrundă acolo unde textele și căutarea intelectuală 

nu-l puteau duce. El voia totul: înțelepciunea și 

spiritualitatea câștigată din viața unui ascet, și 

frumusețea, iubirea și senzualitatea unei vieți pasionale. A găsit în 

shivaismul tantric calea spirituală secretă care încearcă să transceandă 

eul și să redescopere divinul prin îmbrățișarea amoroasă. Într-o pădure 

izolată din Himalaya, Odier s-a întâlnit cu Lalita Devi, o mare yogină 

care l-a călăuzit într-o călătorie misterioasă, uneori ducându-l dincolo de 

limitele experienței sexuale, alteori amenințându-l cu distrugerea, 

învățându-l ce înseamnă să fii cu adevărat viu și să cunoști natura divină 

a iubirii absolute. 

Tantra. Dimensiunea sacră a erotismului

Despre Daniel Odier
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