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Cască bine ochii
Mariana Caplan

Dezvoltare personală •
Evoluție spirituală • Yoga
Traducători: Alina Horvath şi
Vlad T. Popescu
Format: 13 x 20 cm, broşat
Nr. pag.: 320 • Preţ: 35 lei
ISBN 978-606-94373-1-5

Calea spirituală este ca orice
alt drum, are partea ei de gropi
și de ocolișuri.
O călătorie sigură necesită
o calitate arareori pomenită,
dar esențială în lumea
de astăzi: discernământul.
În Cască bine ochii, Mariana
Caplan ne susține să ne
cultivăm o judecată limpede
și capacitatea de a discerne,
ce ne pot ajuta să trăim viața
spirituală cu inteligență,
claritate și autenticitate.
Este oare iluminarea mai puțin
o poveste despre extaz și mai
mult o poveste de demontare
a iluziilor?
Cum integrăm noi pe deplin
practica noastră în viața de zi
cu zi? Care este cel mai bun
mod de a lucra cu ego-ul sau
cu umbra?

Dr. Mariana Caplan
a studiat antropologia
culturală, consilierea
psihologică şi spiritu
alitatea contemporană.
Ea atribuie cea mai
mare parte a educaţiei
şi inspiraţiei sale anilor
de studiu şi practică
în marile tradiţii mistice
ale lumii, trăind în India,
America Centrală
şi Europa.
Este profesor de
psihologie yoghină și
transpersonală.

„Intenția acestei cărți este
de a-i sprijini pe căutători și
pe practicanții din toate tradițiile
spirituale. [...] Învățăturile incluse
în carte vin din cercetarea,
experimentarea și experiența mai
multor tradiții și căi spirituale. [...]
Dorința mea cea mai profundă
este ca prezenta lucrare să fie
relevantă pentru oameni de toate
religiile și din toate tradițiile, ca
și din toate curentele psihologice,
iar lipsurile mele referitoare la
anumite tradiții religioase sper
să nu umbrească principiul
discernământului spiritual
despre care vorbesc aici.“
Mariana Caplan
„Adevărata înțelepciune ancorată
în realitate de care are nevoie
orice căutător contemporan.
O carte de citit și de recitit.“
Dr. Llewellyn Vaughan-Lee

Dincolo
Dan Perşa

Ficţiune • Roman
Format: 13 x 20 cm, broşat
Nr. pag.: 278 • Preţ: 30 lei
ISBN 978-606-94360-6-6

„Fără a fi fixat cronologic și cu o
spațialitate redusă la un sat,
Scăeni, undeva între dealuri
și pășuni, romanul desfășoară
întâmplările a patru suflete
de oameni care au murit,
călătoriile lor, vămile lor, când la
îngeri, când la diavoli, amintirile,
remușcările, toate venite odată
cu marea eliberare,
destruparea din locașul
părăginit al vieții pământene.
Ludic, prin excelență, cu o
inventivă structurare a planurilor
epice, desfășurătorul lasă lectura să zburde imprevizibil, cu un
zâmbet șugubăț permanent, cu
ironie fină, proprie postmodernismului: meditația pentru calea
de după moarte se face cu umor
fin și dacă existăm în continuare
sub forma sufletului, atunci musai să fim la un înalt grad de spiritualitate, o postură sobră și
înțeleaptă.“
Cristina Ștefan, Expres cultural

DAN PERŞA a debutat
în 1997 cu romanul
Vestitorul, la Editura
Albatros. Cărţile sale au
obţinut numeroase premii
literare naţionale şi au
fost consemnate în multe
cărţi de interviuri, critică
literară şi dicţionare.
Membru
al Uniunii Scriitorilor
din România din 1997.

„Neîndoielnic, prozatorul Dan Perşa
cunoaşte la perfecţie reţeta
romanului postmodernist.
Amestecând după o ingenioasă
şi în acelaşi timp riguroasă
construcţie planurile spaţiale
şi temporale, întemeindu-se
adeseori pe jocul intertextualităţii
şi neignorând aproape nimic
din tehnica prozei de ultimă oră,
este totuşi infinit mai mult decât
cartea unui spirit alexandrin, cu
o fantastică memorie de lectură şi
cu o inepuizabilă dispoziţie ludică.“
Octavian Soviany
„L-aş imagina pe narator în postura
unui păianjen care urzeşte
o plasă în care să-l prindă şi să-l
devoreze pe cititor. Dan Perşa se
dovedeşte un prozator puternic,
printre puţinii de astăzi înzestraţi
cu un remarcabil har al zicerii.
Romanul său este o poveste
în sensul originar la cuvântului.“
Adrian Jicu

magia practică a dragonilor
Floriana Ungureanu
Magul este un bătrân cu
părul alb și toiag în mână,
care pare inofensiv când
îți bate la ușă, sau îți iese
în cale și începe să-ți înșire
o poveste cu tâlc, ce este
de fapt o invitație – o provocare la aventură, poate
chiar la Aventura vieții
tale. Dacă nu ești pregătit
să devii ucenic vrăjitor,
nu îi deschide ușa, treci
pe partea cealaltă de
Evoluție spirituală •
drum, nu pune întrebări,
Credințe alternative
nu cere ajutorul. Fă-o
Format: 20 x 20 cm, broşat
Nr. pag.: 138 • Preţ: 35 lei
numai dacă ești dispus(ă)
ISBN 978-606-94373-4-6
să plătești prețul.
Iar actele de magie
au un cost piperat, în energie, lumină și suflet, căci îți vor
angaja spiritul într-o misiune personală plină de primejdii
și de necunoscut. Dar și dacă îți închei cu succes misiunea
primită, răsplata e pe măsură.

floriana
ungureanu
Lingvist specializat
în căutarea sensului
Cuvântului în diferite
forme, limbi, contexte
și în traducerea lui pe
înțelesul tuturor. Îi plac
poveștile cu tâlc, spuse
molcom, precum bunicii
la gura sobei. Autodidactă
convinsă că e mult de
învățat din experiența
altora, că nu poți face de
unul singur toate prostiile.

Despre șerpi, dragoni, balauri,
leviatani și alți monștri mitici •
Mituri și legende, credințe și religie • Când povestea devine legendă personală • Ierarhie,
organizare, mod de viață
al dragonilor • Dragonul de pământ • Dragonul de apă •
Dragonul de foc • Dragonul de aer
• Metode de lucru
cu dragonii • Puntea fizică dintre
noi și dragoni • Cărți de
divinație cu dragoni • Algoritmări,
rugăciuni, vrăji, incantații • Dragonii din perspectiva dezvoltării personale și spirituale • Dragoni
personali

Dieta corporatistului
Lupta mea cu kilogramele

Roberta Camelia Roşca
Mai mult decât o broșură
care înșiră grame, calorii,
regimuri mai mult sau mai
puțin restrictive.
Cu sinceritate și umor,
o nouă perspectivă asupra
dependenţei de mâncare.

Sănătate • Diete •
Dezvoltare personală
Format: 13 x 20 cm, broşat
Nr. pag.: 144 • Preţ: 25 lei
ISBN 978-606-94373-3-9

Nu s-a inventat încă dieta
cu multă ciocolată, nopţi
nedormite şi mutatul fundului
de pe scaunul de la birou în
cel din maşină (sau din avion).
Merg la un nutriţionist găsit
pe net. Îmi recomandă
să beau aloe vera de 3-4 ori pe
zi. Cumpăr bidoanele. Gust.
Nu-mi place. Merg la altul, pe
care-l cunosc, îl respect şi
în care am încredere. Pleacă în

vacanţă. Merg la o clinică
de nutriţie. În două luni, slăbesc 6
kilograme. Devin deprimată.
Plâng din orice şi nu-mi pot permite. Când îmi dau lacrimile într-o discuţie cu şeful, îmi dau
seama că ţin mai mult la slujbă
decât la siluetă. Renunţ. Pun înapoi toate kilogramele.
„A fost savuroasă. Limbajul
relaxat, umorul, sinceritatea şi,
nu în ultimul rând, trimiterile
delicate la texte şi personalităţi
culturale, la înţelepciunea
vorbelor acestora devenite
proverbiale, fac din Dieta
corporatistului o experiență
plăcută, ca o întâlnire cu o
prietenă bună la un ceai aromat.“
Alina Bardan, terapeut
„E o carte superbă! Nu am putut
s-o las din mână până nu am
citit-o pe toată!“
Gabriela Tichelea,
coach transformational

Dr. Roberta camelia
roşca
Medic de formație,
lucrător al cuvintelor
prin vocație,
perfecționistă și
conștiincioasă ca orice
persoană care are
în spate o carieră
de peste 20 de ani
în lumea corporatistă,
liberă și fericită prin
propria alegere.

trei săptămâni, cu trei copii
Iulia Cruț
„Copiii sunt cei mai fini cititori
de suflete şi ne împing
să punem în practică ceea
ce ştim. Nu ne dau voie să fim
altfel decât noi înşine, cu
nonşalanţă fiindu-ne oglinzi.
O felie din viaţa reală, trăită
cu trei copii, devine o rampă
de lansare pentru câteva
concluzii care, fără a fi reţete
universal valabile, sunt
o invitaţie la a ne pune în locul
copiilor şi în mijlocul lor.
O dată ce ne dăm jos armurile
de adulţi şi păşim în lumea lor
cu curiozitate şi cu inima
deschisă, copiii ne învaţă tot
Psihologie • Educație
ce am avea de înţeles despre
Format: 13 x 20 cm, broşat
lumea asta: joaca şi iubirea,
Nr. pag.: 180 • Preţ: 25 lei
trăite în tot ceea ce fac.
ISBN 978-606-94360-0-4
Fiecare părinte, din fiecare
generație, și-a dorit «mai binele»
pentru copiii lui. Fiecare generație s-a bazat, la un moment
dat, pe un curent anume în educația copiilor.

un dac la roma
Tudor Popescu

Roman de aventuri pentru tineret
Format: 13 x 20 cm, broşat
Nr. pag.: 320 • Preţ: 27 lei
ISBN 978-606-94360-4-2

Un roman istoric și de aventuri,
o poveste despre iubire,
onoare și curaj pe fundalul
confruntării dintre Decebal
și Traian, care sunt și ei
personaje principale.
La momentul apariției primei
ediții, Un dac la Roma
s-a bucurat de un enorm
succes și a fost considerată
cea mai bună realizare în proză
a autorului. Au citit-o tinerii,
captivați de eroi și de aventuri.
Au citit-o adulții, interesați
de fresca atât de bine
documentată a vieții din Dacia
și din Imperiul Roman.

Tudor Popescu (1930–1999)
a debutat cu romanul Ultima
aventură, în 1957, romanele și piesele care au urmat, istorice,
poliţiste sau de aventuri, având un succes de public deosebit..

Terapia Psi
Vlad T. Popescu
Zeci de mii de oameni interesați de tehnicile de terapie,
de școlile de evoluție spirituală,
dar atât de puțini terapeuți
când ai nevoie de unul… Și nu
vorbesc doar de cei interesați
oarecum de acest domeniu,
care să fi citit o carte pe
această temă, ci de toți aceia
care s-au pregătit, uneori mai
mulți ani, cu mai mulți maeștri,
pentru a deveni terapeuți,
dar care încă nu au intrat
în contact direct cu omul aflat
în suferință…
Și asta nu pentru că nu ar fi
Evoluție spirituală • Terapie
avut chemarea necesară,
Format: 13 x 20 cm, broşat
cunoștințele necesare,
Nr. pag.: 160 • Preţ: 30 lei
eventual acordajele necesare,
ISBN 978-606-94187-8-9
ci pentru că bariere de tot
felul, exterioare și interioare, reale sau imaginare, i-au oprit să
pornească pe acest drum.

Prezenta carte s-a născut din
experiența căpătată în practica
terapiei și la aceste cursuri.
Sper să le fie de folos celor care
doresc să devină terapeuți
și să le fie de ajutor, cel puțin
la început de drum, celor care
au înțeles că este nevoie de ei
și practică terapia spirituală,
energetică, holistică, sau cum
doriți să-i spuneți.
Dacă accepți că nu tu ești cel
care vindecă…
Dacă accepți că nu poți să faci
rău…
Dacă accepți că trebuie
să manifești compasiune față
de celălalt…
Dacă accepți că trebuie
să lucrezi cu intenția corectă…
Dacă lucrezi cu tine în
fiecare zi…
Înseamnă că poți porni pe acest
drum!

VLAD T. POPESCU
Scriitor, editor, din
tinerețe preocupat
de tehnicile de evoluție
personală și spirituală,
conduce în prezent
editura Meditative Arts.
Interesat de marketing
online, social media,
comunicare mediată
de calculator. Autor și
traducător al mai multor
cărți dedicate evoluției
personale și terapiilor
complementare.

Calea evoluţiei spirituale
O analiză a sistemelor Reiki non-tradiţionale

Vlad T. Popescu
Reiki non-tradițional •
Seichim/SKHM • Karuna Ki •
Tibetan Reiki • Shamballa
MDH • Grand Master •
Ascension Reiki • Ama Deus
Ne dorim sănătate, dar
şi să evoluăm spiritual.
Cum putem pune în practică
aceste dorinţe fundamentale?
Care sunt căile pe care
putem merge şi de ce
am alege Reiki?

Evoluție spirituală • Reiki
Format: Broşat; 13 x 20 cm
Nr. pag.: 160 • Preţ: 30 lei
ISBN 978-606-94187-6-5

„Simplitate, pragmatism, claritate, demistificare – acestea
sunt lucrurile care mie mi-au
folosit cel mai mult la fiecare
curs cu Vlad T. Popescu, din
fiecare carte a sa, iar aceasta
nu face excepție.“ Iulia Cruț

Meditații. Mudre și mantre.
Tehnici de respirat
Vlad T. Popescu

Evoluţie spirituală • Meditaţii •
Reiki
Format: Broşat; 13 x 20 cm
Nr. pag.: 108 • Preţ: 20 lei
ISBN 978-606-94187-5-8

În ce ar putea consta programul
de fiecare zi al celui care
urmărește evoluția personală,
evoluția spirituală?
De la cele mai simple tehnici
de Reiki, la câteva tehnici
accesibile de Qi Gong,
plus mai multe meditații,
inclusiv seria meditațiilor
pentru creșterea compasiunii,
explicând și propunând
pentru practica zilnică
și mudre, mantre, kotodame,
tehnici de respirat, cartea
adună o colecție suficientă de
tehnici accesibile și eficiente,
numai să fie practicate!

Sare şi fum
Vlad T. Popescu

Irealitatea imediată • Eseu
Format: 13 x 20 cm, broşat
Nr. pag.: 186 • Preţ: 25 lei
ISBN 978-606-94360-1-1

„Cât de neplăcute ni s-ar
părea, momentele schimbării
sunt cele care înseamnă cu
adevărat ceva în viața noastră.
Așa cum spune toată lumea,
e groaznic să ajungi să trăieşti
momente «interesante», dar
asta numai din perspectiva
comodităţii, a durerii, a fricii
de nou, de necunoscut.
Cât de «sigure și competente»
ar fi, cărţile aşezate, clasice,
universal acceptate, arareori
spun ceva despre momentele
unei schimbări viitoare, ele
sunt mereu orientate către
trecut, ele își clădesc
sistemul de valori pe trecut.

METAFIZICA
Dimitrie Cantemir

Irealitatea imediată • Filosofie •
Misticism
Cu o prefață de
Bogdan-Mihai Mandache
Format: 13 x 20 cm, broşat
Nr. pag.: 256 • Preţ: 25 lei
ISBN 978-606-94360-0-4

„Cum ar fi să începi să pictezi
universul și pe creator, privind
aici și privind dincolo? Cum ar fi
dacă descrierea transcendentului nu s-ar mai încurca în cuvinte – greu de tradus, greu de
interpretat –, ci s-ar limita la
forme și culori, mai ușor de trecut de la unul la altul, ca senzație, dar și ca mesaj, ca emoție,
dar și ca sentiment? Cum ar fi
dacă divinitatea însăși ți-ar
poza pentru un tablou pe care
fiecare generație îl încearcă și îl
ratează? Și cum ai separa negrul de negru, cel de aici și cel
de dincolo, dacă ți s-ar lărgi orizontul dincolo de imediat, de
senzitiv, de știința exactă? Cât
de uimit ai fi și cât de greu ți-ar
fi să povestești totul celorlalți.“
Vlad T. Popescu

Exerciții spirituale
Ignațiu de Loyola

Irealitatea imediată • Eseu •
Evoluție spirituală • Religie •
Misticism
Traducere, prefață și note de
Christian Tămaș
Format: 13 x 20 cm, broşat
Nr. pag.: 186 • Preţ: 25 lei
ISBN 978-606-94360-2-8

„Sfântul Ignațiu… nu se străduiește să propună concepte noi
înveșmântându-le într-o formă
frumoasă. El își propune numai
să ducă de mână, ceas cu ceas,
zi de zi, sufletul orb, în fața
luminii, sufletul înghețat, în fața
focului… [Cartea] e un caiet
pedagogic ce se umple mereu
de lecțiile învățătorului și
de compunerile discipolului.
Textul în sine se aseamănă
practicării conținutului său,
la fel cum o hartă geografică se
aseamănă bogățiilor efective și
concrete ale țării reprezentate.
Cel ce ar considera această
lucrare drept o simplă carte ar
face aceeași greșeală ca acela
care ar vrea să-și dea cu părerea asupra vieții și frumuseții
unui om, privindu-i scheletul.“
Giovanni Papini

Cele patru culori
ale viitorului
Peter Frase

Irealitatea imediată • Eseu •
Futurologie
Traducere de Corina Marghescu
Format: 13 x 20 cm, broşat
Nr. pag.: 160 • Preţ: 25 lei
ISBN 978-606-94360-3-5

„Ne lasă roboții fără locuri de
muncă? Tehnologia aduce mai
multă libertate? Întrebările nu
sunt noi, dar răspunsurile lui
Frase sunt pline de imaginație.
O speculație ce te pune pe
gânduri. Ne amintește că
nimic nu este bătut în cuie,
nici măcar săpat în piatră –
sau în siliciu –, și că, pentru
a putea lupta pentru ziua
de mâine trebuie, mai întâi,
să ți-o imaginezi.“
Astra Taylor, autor al
The People’s Platform
„Frase aduce o asemenea doză
de realism încât rezultatul este
mai mult decât înviorător…
Nu am mai putut să dorm!“
Ben Tarnoff, Guardian

lampa fermecată
Exerciții spirituale

Ramon del Valle-Inclan

Irealitatea imediată • Eseu •
Evoluție spirituală • Filosofie
Traducere de Floriana Ungureanu
Format: Broşat; 13 x 20 cm
Nr. pag.: 108 • Preţ: 20 lei
ISBN 978-606-94360-8-0

„Iubirea tuturor lucrurilor
este cheia întregii frumuseţi,
iar cine iubeşte uitând de sine
însuşi capătă înţelepciunea
lumii, dobândeşte cunoaştere
mistică, iluminat fiind de
o lumină interioară, şi renunţă
la căile scolastice deschise
de ergotişti.
Însă întotdeauna, aşa cum se
întâmplă în cazul conştiinţei
mistice, la înţelegerea senzitivă
a lumii vor ajunge mai întâi cei
umili decât cei docţi, chiar şi
atunci când aceştia din urmă
pot să întrevadă şi ei vreo
lumină, dar nu se cercetează pe
ei înşişi şi nici nu iau în seamă
înţelepciunea ei artificială.

Făclia ochiului lăuntric
George William Russell

Irealitatea imediată • Filosofie •
Eseu • Misticism
Traducere de Alina Horvath
Format: 13 x 20 cm, broşat
Nr. pag.: 140 • Preţ: 25 lei

Făclia ochiului lăuntric
este principala operă a lui
George William Russell, scriitor,
editor și poet irlandez, figură
importantă a teozofiei și unul
din marii mistici ai secolului
XX. El își împărtășește aici
întreaga sa filozofie,
descriindu-și experiențele,
analizând rezultatele, integrând
lucrarea lui în universul mistic
celt. Se poate spune că este
atât o culegere de eseuri, cât
și un poem în proză, un jurnal
al experiențelor mistice,
un îndrumar competent
în arta meditației.
Autorul a fost, de asemenea,
o personalitate influentă
în spațiul cultural irlandez,
bun prieten cu James Joyce
(apare ca personaj în Ulysses)
și cu William Butler Yeats.

reiki. Adevărata poveste
Don Beckett
„Probabil că lucrul cel mai
important pe care ni-l
dezvăluie Reiki este Unitatea
vieţii. Ajungem să vedem cum,
vindecându-ne pe noi,
contribuim la binele tuturor.
Trăim într-o hologramă infinită,
în care infinitatea creaţiei este
întreagă în fiecare undă-particulă. Nu este vorba numai
de «toţi pentru unul și unul
pentru toţi», ci de «unul
este totul și totul este unul».“
Don Beckett

Reiki • Evoluție spirituală
Traducere de Vlad T. Popescu
Format: 13 x 20 cm, broşat
Nr. pag.: 212 • Preţ: 25 lei
ISBN 978-606-94360-9-7

„Reiki nu are de a face cu
regulile, voi vă scrieţi propriile
reguli. Reiki nu este ceva legat
de simboluri sacre și secrete.
Voi sunteţi sacri și voi sunteţi
cei care aveţi acces la acest

secret. Reiki nu face altceva decât
să vă ajute să vă amintiţi. Dar, ca și
în alte școli de
evoluţie spirituală, mulţi au complicat lucrurile. O reţea
de reguli și simboluri a acoperit
înţelegerea și practicarea
Reiki, până la a-l sufoca. Reiki,
adevărata poveste aduce
atât de necesara gură de aer
proaspăt, luminând drumul
către amintirea cunoașterii interioare.“
Zeyneb Umit Belbey,
Maestru Reiki

don beckett
s-a născut în Colorado
și a obținut o diplomă
de licență în domeniul
zoologiei de la
Universitatea de Stat
din Arizona.
A început să practice
Reiki din 1991, iar
din 1999 a început
să predea.
În afară de Statele
Unite, a predat în Bali,
România, Turcia, Italia
și Serbia.
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Pentru toți cei care acceptă că poți evolua spiritual
practicând toate cele șapte arte și cultivând frumosul, Editura Meditative Arts își propune două
direcții principale în alcătuirea planului editorial.
O direcție este reprezentată de lucrări de ficțiune
care explorează momente deosebite în evoluția
noastră ca oameni, care caută adevărul.
O altă direcție este reprezentată de lucrări de
non-ficțiune din categoria celor care, vorbind despre calea evoluției spirituale, încearcă să-ți arate
drumul, nu să ți-l ascundă.
Autorii care doresc să ne propună manuscrise, sau
librarii care doresc să distribuie și să difuzeze
cărțile editate de noi ne pot contacta prin e-mail:
editura@meditative.arts.ro

w w w. m e d i t a t i v e . a r t s . r o
w w w. s f a t . i n f o . r o

