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Въздействащи истории и послания от сеанси по 
регресивна хипнотерапия

Книгата представя колекция от мъдри съвети и 
прозрения, които клиентите на терапевтите от ин-
ститут „Майкъл Нютън” споделят, за да помогнат на 
хора в трудни житейски ситуации. Въпреки че напът-
ствията, дадени по време на сеанс на духовна регре-
сия, са лични, обикновено те се отнасят за ситуации, 
в които всички ние се озоваваме в определен етап от 
земния си път. Независимо дали става въпрос за здра-
вословни или междуличностни проблеми, зависимости 
или тежки загуби, всеки от нас се сблъсква с труднос-
ти, които му предоставят възможност за духовно 
израстване. Такова разбиране за болестите и пробле-
мите променя изцяло светогледа и ценностната сис-
тема, като ускорява духовния растеж и прави живота 
ни на земята по-пълноценен и по-щастлив.

Драматична развръзка на „Героичната арка”
Тихоокеанската война между Япония и съюзничес-

ките сили достига критичен етап. За губернатор 
Тейшейра е все по-трудно да защити неутралитета 
на португалската колония, притиснат от заплахите 
на японците и опасността да бъде заподозрян за те-
хен съюзник. В тези страшни времена на война и глад 
Артур Тейшейра намира утеха в споделената любов на 
Лиен Хуа – красивата китайска наложница на полковник 
Сава. Двамата започват връзка, съзнавайки, че ако 
японецът разбере, последствията ще са фатални не 
само за тях, но и за Макао. В малката колония обаче 
почти нищо не може да остане тайна дълго време.

32 истински истории
Д-р Майкъл Нютън, автор на бестселърите „Пъ-

тят на душите” и „Следите на душите”, се завръща с 
поредица лични истории, които разкриват дълбокото 
въздействие на духовната регресия върху живота на 
хората. В книгата са описани различни случаи, в които 
пациентите имат възможност да преживеят отново 
ключови минали животи, да видят себе си като без-
смъртни души, да се върнат у дома – в света, който 
обитават между преражданията си. Там те се срещат 
със своите духовни водачи и мъдри наставници и об-
щуват активно със сродните си души.

Паметта за отвъдното кара хората да осъзнаят 
своята отговорност за изборите, които правят, и 
техните последствия в светлината на вечността. 
Това им помага да гледат на трудностите като на важ-
ни житейски уроци и да узнаят мисията си на земята.

Продължението на „Островът”
Ветроходната лодка БЪРБОЛЕТА плава из Йоний-

ско море. На борда ґ са четири момчета, едно рижаво 
куче и един странен капитан. Неочаквано събитие я 
принуждава да хвърли котва край пуст албански бряг. 
В тъмната нощ приближава рибарска гемия без от-
личителни знаци. И с явно враждебен екипаж. Никой не 
предполага какво ще се случи, когато сред опасните 
мъже, уплашените момчета и настръхналото куче се 
появи момиче с очи като зелени гейзери. 

Дали на борда няма да се качи някой, чието име 
всички знаят, но се страхуват да произнесат?

Духовна литература

МЪДРОСТТА  
НА ДУШИТЕ
Институт  
„Майкъл Нютън”

Американска, 
първо издание
стр. 320
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2057-0

Исторически роман

ЛЮБОВНИЦАТА  
НА ГУБЕРНАТОРА
Жозе Родригеш  
душ Сантуш

Португалска, 
първо издание
стр. 328
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2067-9 

Духовна литература

СПОМЕНИ ОТ 
ОТВЪДНОТО
Майкъл Нютън

Американска, 
второ издание
стр. 400
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2090-7

Българска литература

СКИТНИКЪТ  
И СИНОВЕТЕ
Александър Секулов

Българска, 
второ преработено 
издание
стр. 256
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2059-4

Чудесна история за любовта и подкрепата в се-
мейството

Свито на топло в гнездо, под нежните грижи на 
мама и татко, Бухалчето все още не знае нищо за све-
та. Когато мама го окуражава да излезе от гнездото за 
пръв път, то открива, че навън го очакват много изне-
нади и приключения. Бухалчето опознава красотата на 
природата, намира приятели и се учи да лети. То знае, че 
ще се справи, защото мама и татко винаги са до него! 

Художествена литература

БОЖИЯТА ФОРМУЛА
Жозе Родригеш  
душ Сантуш

Португалска, допечатка
стр. 488, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-0867-7

Приложна психология

ПЪТЯТ НА ДУХОВНОСТТА
Хорхе Букай

Аржентинска, 
допечатка, луксозна
стр. 416, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1774-7

Доказателството за съществуването на Бог
Томаш Нороня е нает от иранското правител-

ство да разшифрова наскоро открит криптографски 
ръкопис, който се съхранява в строга секретност в 
Техеран. Написан от самия Айнщайн, документът носи 
името „Божията формула” и вероятно крие много цен-
на информация.

Как да преодолеем препятствията, за да достиг-
нем духовността.

Пътищата в развитието на личността са пет: на 
сълзите, щастието, самозависимостта, срещата и 
духовността. В тази книга Букай ни отправя последно-
то предизвикателство – да изследваме връзката си с 
духовността, възприемана като посока, а не като цел.
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Новото вълнуващо разследване на лейтенант Ив 
Далас

Личният фитнес треньор Трей Зиглър е във вър-
ховна физическа форма. Ако не се брои ножът, забит в 
идеално оформените му гърди.

Скоро лейтенант Ив Далас открива много жени, 
които са били омайвани, използвани и рекетирани от 
нарцистичния негодник. А докато проверява дългия 
списък с врагове на Трей, тя трябва да се справи с още 
няколко списъка – тези за коледното пазаруване и за 
приема, който тя и съпругът ґ организират.

Без настроение за празнуване, Ив се опитва да пре-
небрегне неприязънта си към жертвата и да разкрие 
загадката на убийството ґ. До Коледа остават само 
броени часове и любимото ни ченге от отдел „Убийс-
тва” е решено да спре поредния хладнокръвен убиец 
преди настъпването на новата 2061-а година.

Художествена литература

ПРАЗНИЦИ  
В СМЪРТТА
Нора Робъртс

Американска, 
първо издание
стр. 400
цена 16,95 лв.
ISBN 978-954-26-2055-6

Здравни съвети

ЛЕЧИТЕЛЯТ 
МЕДИУМ: 
ПРОЧИСТВАНЕ  
ЗА ЗДРАВЕ
Антъни Уилям 

Американска, първо издание
стр. 672, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2076-1 

Художествена литература

МЪГЛИВОТО  
ЕЗЕРО
Джейн Ан Кренц

Американска, 
първо издание
стр. 288
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2074-7

Любов, мистерия и интрига в най-новия роман на 
авторката

Преди няколко десетилетия в градчето Фог Лейк се 
случва инцидент – експлозия, при която се отделят 

Клуб Класика

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Джейн Остин

Английска, 
допечатка, луксозна
стр. 240, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1787-7

Бестселър

АЗ ПРЕДИ ТЕБ
Джоджо Мойс

Английска, допечатка
стр. 408, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1172-1

Приложна психология

АТОМНИ НАВИЦИ
Джеймс Клиър

Американска, допечатка
стр. 360, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1945-1

Художествена литература

МАГАЗИНЧЕТО  
ЗА ЧАЙ И ЩАСТИЕ
Мануела Инуса

Немска, допечатка
стр. 200, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1953-6

от 22.04

от 20.04

Невероятното съчетание между романтизъм и 
реализъм, хумор и хаплива ирония прави книгите 
на Джейн Остин неустоими. Това луксозно издание 
е нейният последен и най-зрял роман.

С този изключителен роман Джоджо Мойс постига 
световен успех. Книгата е преведена на 38 езика, а 
филмът по нея се превърна в кинохит.

Изключително практична и полезна книга! 
	 Марк	Менсън,	автор	на	

„Тънкото	изкуство	да	не	ти	пука”

„Атомни навици” дава отговор на въпроса как да 
променим поведението си, така че да се отърсим от 
нежеланите привички и да запазим онези, които допри-
насят за доброто ни физическо и емоционално здраве. 

Добре дошли на „Валери Лейн” – най-романтичната 
улица на света!

Революционни разкрития за някои от най-разпрос-
транените болести и симптоми и пречистваща 
програма за справяне с тях 

В тази книга лечителят медиум Антъни Уилям раз-
крива удивителна информация, получена от Висш Дух, за 
уникалните функции на черния дроб и ключовата му роля 
в редица важни процеси в организма. Единственият на-
чин да се излекуваме е, като се погрижим за черния си 
дроб – и Антъни Уилям ни показва най-лесния начин да го 
направим. В тази книга той предлага подробни списъци 
с лечебни храни, билки и добавки, както и две програми 
за детоксикация. 

Пълно ръководство за лечение на остри и хронични 
заболявания с методите на детоксикацията

В тази книга световноизвестният лечител меди-
ум Антъни Уилям описва основното средство за спра-
вяне с най-разпространените болести и симптоми: 
прочистването. В днешния свят сме непрекъснато 
изложени на вредни вещества и патогени и затова 
детоксикацията на организма е по-важна от всякога. 
Още по-важно е да я провеждаме по правилния начин, за 
да се освободим от токсичния товар и да сме здрави 
и енергични. 

В този ценен наръчник ще откриете:
• причините за съвременната епидемия от хронични 

заболявания и симптоми;
• трите основни разновидности на Прочиства-

не 3:6:9, както и предложения за сутрешно про-
чистване, детокс от тежки метали и протокол с 
монохранене;

Здравни съвети

ЛЕЧИТЕЛЯТ 
МЕДИУМ: ПОМОЩ 
ЗА ЧЕРНИЯ ДРОБ
Антъни Уилям

Американска, допечатка
стр. 608 
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1941-3

опасни газове. Когато жителите се събуждат, откри-
ват, че нещата са се променили. Те са се променили. 
Някои имат видения. Други чуват гласове. Но никой не 
подозира, че тези последици ще бъдат наследени от 
бъдещите поколения...

Каталина и Оливия са приятелки и имат разследваща 
кантора в Сиатъл. Те използват „другото си зрение”, за 
да разрешават случаите. Когато Оливия изчезва, Ката-
лина започва издирване. Никой не приема изчезването 
сериозно, освен Слейтър Арганбрайт. Той се появява 
в офиса ґ с предупреждение и аура, която привлича Ка-
талина, но и на която не може да се довери. Двамата 
узнават, че убиец е по следите на единствените свиде-
тели на престъпление, извършено в пещерите на Фог 
Лейк преди петнайсет години. Свидетелки са Каталина 
и Оливия. И някой иска те да изчезнат.

• насоки за избор и следване на детокс плановете, 
както и предложения за адаптацията им спрямо 
нуждите ви;

• списък с краткото обяснение за причините на 
най-разпространените болести и симптоми и кои 
хранителни добавки могат да помогнат.


