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Mesaje De Dragoste Noi Mesaje Pt Sot Barbati El Iubit
Vanda este al patrulea volum din colectia "Dragostea arza-o-ar focul"! al scriitoarei canadiene de origine romana Mara Popescu
Vasilca. Vanda este un roman de introspectie, un roman psihologic si nici nu se putea artful atata vreme cat eroina acesteia,
Vanda, cat si Andrei, al doilea personaj ca intindere, sunt psihologi, surprinzand vulnerabilitatea in fata furtunilor emotionale ale
vietii. Vanda se afla into-un joc al hazardului in iubire. Scenele erotice sunt foarte bine scrise, deosebit de incitante. Lasandu-te
prada lecturii te fac sa iti doresti rolul unui a dintre personage...
Este lumea aceasta un loc sigur? Suntem siguri ca ni se spune adevarul? Ne conduce cineva din umbra? Mai exista masoneria?
Oare credinta noastra este cea adevarata, sau suntem înselati în continuare?" La toate aceste întrebari – si altele în plus – vrea sa
raspunda palpitantul roman CONSPIRATIA SATANEI în care credinta e mai presus de toate, iar omul este împlinit pe masura cesi recunoaste si-si traieste destinul. Vor fi oameni care vor primi adevarata credinta asa cum ne-a fost lasata mostenire de sfintii
apostoli si pastrata în Biserica Ortodoxa. Cu toate acestea, nu putini dintre ei vor fi ortodocsi numai cu numele, în timp ce din
inimile lor va lipsi statura duhovniceasca pe care o cere credinta lor, deoarece ei vor iubi aceste timpuri (...). Chiar daca numele de
„crestin „va fi auzit pretutindeni, chiar daca cineva va vedea biserici si randuiala în ele, în toate acestea nu vor fi decat simple
aparente; iar înauntru – numai apostazie. Pe aceasta temelie se va naste antihrist, si el va creste în acelasi duh al simplei
aparente, care nu are nicio legatura cu ce este esential.” Sfantul Teofan Zavoratul
Ce, oare, îmi va oferi Destinul dup? ce trupul mi s-a mistuit în focul unor iubiri pasionale, dar trec?toare? În care iubirea mi-a fost
pus? de atâtea ori la încerc?ri grele ?i nu a rezistat provoc?rilor, de?i am fost atât de aproape s-o ating? Exist?, oare, un ,,blestem
al iubirii,, h?r?zit dinainte ca toate iubirile mele s? moar?... nesfâr?ite? Putem, fi, oare, un CASANOVA la 50-60 de ani? A? vrea s?
zbor dincolo de mizerii ?i s? pot vorbi cu îngerii... A? vrea, uneori, ca sufletul s?-mi fie înv?luit de iubire ?i inima s? îmi tresar?
ascultând gândul care ?ese pove?ti noi de dragoste ?i poate c?, într-o zi, o poveste nou?, a mea, se va scrie din nou în stelele
care str?lucesc prin ochii t?i...
”Nora, în c?utarea identit??ii” este cel de al 3-lea volum din colec?ia ”Dragostea arz?-o-ar focul”! al scriitoarei canadiene de
origine român? Mara Popescu-Vasilca. Nora este este o tân?r? farmacist?, care la ora la care a terminat facultatea s-a angajat întrun plan sentimental cu Valentin, medic ?i fost prieten din copil?rie. Numai c? dup? câ?iva ani a în?eles c? nu asta c?uta, sau mai
precis, nu era el cel ce ar fi putut s? o fac? fericit?. Instabilitatea o determin? s? caute, s? se caute mai întâi pe ea ca femeie, neastâmp?rul ?i nemul?umirea o pun în situa?ii din care nu ?tie cum s? ias?. Cum va reu?i? Î?i va g?si propria identitate? Afla?i
numai dac? ve?i citi minunatele experien?e de via?? cu scene erotice excitante ale unei tinere femei care se iube?te pe ea, ?i
caut? omul potrivit c?ruia s?-i dea dragostea ei.
Paula, împlinire târzie, este cel de al 2-lea volum din colec?ia ”Dragostea arz?-o-ar focul! al scriitoarei canadiana de origine
român? Mara Popescu-Vasilca. G?si?i povestea unei vie?i trecut? peste genera?ii, a unei femei obi?nuite într-o fantastic? form?
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real?, valoroas? prin unicitatea tr?irilor. Este scris? cu o sinceritate absolut? care cople?e?te. Paula ?i celelalte personaje sunt
desprinse din realitate, construit? din fragmente ale timpului ce-?i scrie nemurirea prin cotloanele amintirilor. Suferin?a din
dragoste este cea mai comun?, nici eroina acestei c?r?i nu a fost scutit?, tabloul psihologic, trecut prin perioade de timp din
adolescen?? la maturitate, tr?ite ?i zugr?vite foarte bine. Scenele erotice incitante reu?esc s? dea cuvintelor imagine ?i senza?ii
reale, care se conecteaz? direct cu cititorul, care poate tr?i momentele cele mai interesante într-un mod cu totul deosebit f?r?
descieri vulgare, dar care incit? ?i mai mult imagina?ia celui ce intr? în con?inut. Divinul i-a legat pe Paula ?i Masimo sub cupola
din Catedrala Sfântul Petru din Roma, în care valen?ele iubirii p?mântene cu cele divine se împletesc armonios care au dat
na?tere unor sim?iri greu de descris, ?i pe care v? invit s? le descoperi?i singuri, cu emo?iile ?i frumuse?ile momentelor. Ac?iune
desf??urat? în patru ??ri ?i dou? continente, locuri pe unde destinul a c?utat-o pe Paula, a g?sit-o, a pus-o la multe probe pân?
când în sfâr?it, o r?spl?te?te c?s?torinde-se cu Thomas, cel care a fost trimis s?-i împlineasc? o dorin??, o împlinire târzie.
În ciuda stâng?ciei ?i a manierelor u?or necioplite, Douglas Petersen, de profesie biochimist, d? dovad? de un sim? al umorului
care o seduce pe frumoasa Connie, artist? în devenire, ?i o convinge s? se c?s?toreasc? cu el. Acum, la trei decenii de la
începutul rela?iei lor, Connie îl anun?? pe Douglas c? se gânde?te s? divor?eze. Totu?i, nu se simte în stare s? anuleze c?l?toria în
Europa planificat? pentru a încuraja înclina?iile artistice ale fiului lor de ?aptesprezece ani. Iar Douglas, în adâncul fiin?ei lui, este
convins c? acest voiaj le va reaprinde dragostea ?i îl va ajuta s?-?i refac? rela?ia cu fiul s?u. De pe str?zile Amsterdamului în
faimoasele muzee ale Parisului, din cafenelele vene?iene pe însoritele plaje din Barcelona, odiseea lui Douglas Petersen
însufle?e?te b?trâna Europ? pe m?sur? ce el experimenteaz? propria trezire la via??. Criz? a vârstei a doua, criz? a cuplului, criz?
a adolescen?ei: Noi înseamn? voi... „Nichols jongleaz? cu tema iubirii pierdute ?i, poate, reg?site, oferindu-ne un final cu totul
nea?teptat... “ – New York Times „Un roman grozav... Nicholls este un maestru al rela?iilor nuan?ate. Este, de asemenea, expert
în construirea unei pove?ti inteligente, a?a cum a dovedit înc? din bestsellerul O zi, romanul s?u anterior.“ – Entertainment Weekly
Dragostea ?i via?a sunt eterne? Cartea de fa?? prezint? dovezi care ar putea zgudui din temelii bazele înv???turilor ?tiin?ifice. Dr.
Gary E. Schwartz ?i partenera sa de cercetare, dr. Linda G. Russek, au avut curajul s?-?i ri?te reputa?ia interna?ional? ?i le-au
cerut unora dintre cele mai cunoscute mediumuri din America, printre care John Edward, Suzane Northrop ?i George Anderson, s?
participe la o serie de experimente extraordinare pentru a confirma sau infirma existen?a vie?ii de dup? moarte. Cititorul este pus
în fa?a unor dovezi ?tiin?ifice uluitoare, care atest? contactul cu lumea de dincolo în condi?ii controlate de laborator. În cadrul unor
experimente monitorizate cu cea mai mare stricte?e, mediumurile au încercat s? contacteze prietenii ?i rudele subiec?ilor care nu
?i-au dezv?luit identitatea ?i au p?strat t?cerea pe parcursul experimentelor. Mesajele transmise i-au surprins atât pe subiec?i, cât
?i pe cercet?tori. Datele pozitive covâr?itoare l-au convins pe autor s? renun?e la pozi?ia lui de sceptic ?i s? î?i prezinte concluziile
în aceast? carte captivant?.
„Arta de a tr?i frumos” î?i propune s? indice modul adecvat în care omul trebuie s? gândeasc?, precum ?i imaginile benefice care
trebuie cultivate cu perseveren?? în minte, pentru a crea ?i transforma cu adev?rat propriul destin. Toate acestea pot deveni
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perfect posibile în virtutea faptului c? omul devine ceea ce gânde?te. Aceast? carte ne ajut? s? realiz?m c? întotdeauna alegerea
st? în noi. De noi depinde dac? ne l?s?m acapara?i de greut??ile vie?ii sau putem trece peste ele tr?ind o stare de trezire
spiritual?. „Arta de a tr?i frumos” prezint? miracolul prin care traumele ?i suferin?a psihologic? pot da na?tere unei transform?ri
spirituale. În „Arta de a tr?i frumos” am g?sit r?spunsurile pe care le c?utam pentru a tr?i frumos! Nu e u?or... într-adev?r, adeseori
se dovede?te a fi greu, dar totul e înc?rcat de speran?? ?i victorie.

Doi tineri care abia s-au cunoscut ?i un hotel misterios, ale c?rui sc?ri nu func?ioneaz?. O statuie care fur? dulciuri atunci
când n-o vede nimeni, ?i o femeie desfigurat? de un accident nefericit, care descoper? c? pân? la urm? frumuse?ea
rezid? exclusiv în ochii privitorului. Timp de citire: aproximativ o jum?tate de or?. M? întorc c?tre ea, schi?ând jum?tate de
gest de-a o lua de mân?, apoi renun?, oferindu-i bra?ul a?a cum cred eu c? se f?cea odinioar? la curtea regilor Fran?ei.
Pentru un moment, regret c? nu am o p?l?rie cu pana? s? o pot scoate în semn de omagiu. He-he, ar fi fost o scen? bun?
pentru o rubric? special? în ziarul local, una intitulat? "Perle din sesiunea pentru repeten?i", îmi spun, pufnind în râs la
gândul cum mi-ar fi stat cu rucsac pe umeri ?i p?l?rie cu pene de stru? pe cap. Cel mai probabil, nu m? l?sau s? ies de pe
peronul g?rii. M? legau de stativul pentru biciclete, s? fie siguri c? nu scap.
„Eminescu nu a avut timp s?-?i adune crea?ia într-un volum „de autor", tot astfel cum nu a avut, de fapt, nici timp s? o
încheie, l?sându-ne mo?tenire un ?antier de propor?ii uria?e – pe cât de fascinant, pe atât de cople?itor. Aceast? nou?
edi?ie restituie o parte însemnat? a operei poetice, readucând-o, totodat?, la datele ei primordiale: ordonate potrivit anilor
când au fost scrise ?i înso?ite de note ample care evoc? elemente biografice sau detalii de atelier, poeziile eminesciene
câ?tig? în puritate. Le putem citi cu adev?rat „a?a cum le-a scris Eminescu", iar nu cum le-au reordonat numero?ii s?i
editori, de-a lungul timpului. Ceea ce antologia de fa?? deslu?e?te, în epura cronologiei sale interne, este viteza de
evolu?ie a unui poet care, de?i începe a scrie sub auspiciile pa?optismului, duce, cu geniul s?u, lirica româneasc? la
apogeul romantismului, pentru a o ancora apoi în zorii modernit??ii, ce vor lumina lumea literar? româneasc? abia în
secolul posterit??ii eminesciene.“ (Ioana BOT) „De dragul câtorva prejudec??i entuziaste, mai nimeni nu-l cite?te cu
adev?rat pe Eminescu – iar cât se cite?te, se cite?te superficial ?i m?rginit la câteva poezii r?u consacrate de ?coal?.
Eminescu tinde tot mai mult s? devin? «Eminescu», ceva pus deoparte în lada de zestre a na?iei ?i de care e?ti mândru
c? se afl? acolo, ferit de orice întâmpl?ri. Este îns? vremea s? se întâmple ceva cu ce ne-a r?mas de la el: o l?rgire ?i o
adâncire a cunoa?terii ?i a în?elegerii noastre.“ (Petru CRE?IA)
Beth Brandon ?i-a dorit întotdeauna s? de?in? o flor?rie, îns?, ast?zi, buchetele de bujori ?i str?lucitoarele flori de
prim?var? nu reu?esc s-o calmeze. Asta pentru c? trebuie s?-i comunice so?ului ei o decizie care le va schimba via?a.
Izzy Vaughan visa c? ea ?i so?ul ei vor fi împreun? mereu, îns?, în ultimul timp, dragostea lor a început s? p?leasc?. Î?i
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g?seau bucuria în cre?terea fiului lor, Noah – dar, oare, era suficient pentru a le salva c?snicia? Cu opt ani în urm?,
acestor dou? femei li s-a întâmplat ceva. Ceva ce le va aduce împreun? într-un fel care p?rea imposibil...
Prefa?? Am întâlnit-o prima dat? pe Adriana cu ocazia unei regresii. M-?au impresionat la ea, pe lâng? zâmbetul frumos
?i inteligen?a, fluiditatea comunic?rii cu Emen, Ghidul s?u spiritual. Ne-am reîntâlnit apoi, de câteva ori, pentru un fel de
calibrare a rela?iei cu Ghidul; sim?ea nevoia s?-?i valideze percep?iile în prezen?a unui martor ?i am acceptat cu pl?cere
acest rol. Mi-am dat seama îns? destul de curând c? este perfect preg?tit? s? ini?ieze singur? comunicarea cu Emen sau
s? recepteze inten?ia lui de a-i transmite ceva, iar cartea de fa?? este rezultatul acestui parteneriat. Totodat?,în demersul
s?u de a în?elege iubirea ?i rela?ia complex? cu Liviu, sufletul s?u geam?n, Adriana a dorit s? împ?rt??easc? oamenilor
câte ceva din experien?a pe care o tr?ie?te, de „nunt? în Cer”. Probabil mul?i se întreab? cum po?i avea privilegiul s?
vorbe?ti atât de deschis cu Ghidul t?u spiritual ?i s? accesezi informa?ii din alt timp sau din starea de suflet. R?spunsul
este simplu, dac? ?inem cont de faptul c? în fiecare din noi coexist? o multitudine de grade de con?tiin?? în care intr?m
voluntar sau nu, ca ?i cum am urca sau am coborî pe o scar?. Via?a noastr? interioar? este într-o continu? dinamic?, dar
iner?ia specific? planului material face ca aceste transform?ri sensibile s? nu poat? fi observate decât de un ochi atent ?i
antrenat. Ideal ar fi ca omul s? aleag? nivelurile de con?tiin?? superioar?, corespunz?toare sufletului ?i spiritului s?u,
unde domnesc pacea ?i bucuria.În acel plan nu suntem singuri, ci plonja?i într-un ocean de iubire, în leg?tur? direct? cu
totul. Pentru a r?mâne „bran?a?i” spiritual într-o manier? adaptat? vie?ii noastre cotidiene ?i contextului în care ne afl?m,
sunt necesare îns? perseveren?a, credin?a, r?bdarea. Oricine poate tr?i aceast? experien??, practicând regulat
rug?ciunea, contempla?ia, medita?ia sau orice alt? metod? autentic? de exersare a intui?iei. Regresia în vie?i anterioare
?i în via?a dintre vie?i face parte din aceste metode; cu sprijinul unui terapeut, prin transa hipnotic? se produce o
modificare a st?rii de con?tiin?? care permite c?l?toria pe diferite linii temporale ?i conexiunea cu Sinele superior. Pentru
o regresie sunt importante bineîn?eles mai multe condi?ii: alegerea momentului, gradul de preg?tire a protagonistului,
puritatea inten?iei terapeutului, dar ?i competen?ele sale ?i, cel mai important, acceptul dat de Eul superior ?i de Ghizii
spirituali pentru a face aceast? c?l?torie. Atunci când toate condi?iile sunt îndeplinite, „arhiva sufletului” se deschide ?i
informa?iile din subcon?tient ?i din supracon?tient pot fi accesate, iar comunicarea cu Ghidul interior devine fireasc?.
Printr-o regresie putem în?elege condi?ion?rile din trecut care ac?ioneaz? acum în prezent, conform proverbului „ce
semeni culegi”, dar totodat? ?i (re)cunoa?terea misiunii de via?? ?i con?tientizarea gra?iei, iubirii necondi?ionate care
sunt în noi ?i ne înconjoar? permanent. Pentru a men?ine aceast? stare de con?tiin?? înalt?, indiferent dac? a fost
ob?inut? printr-o regresie sau printr-o tehnic? spiritual?, este necesar s? continu?m demersurile de a ne cunoa?te pe noi
în?ine la cel mai înalt nivel, a?a cum am ie?it din „atelierele” Creatorului. Acest lucru îl face Adriana. Împ?rt??ind din
Page 4/20

Where To Download Mesaje De Dragoste Noi Mesaje Pt Sot Barbati El Iubit
experien?ele c?l?toriilor sale astrale ?i din comunic?rile cu Emen, ea ne ofer? aceast? carte/aceste c?r?i pentru a ne
incita s? descoperim drumul minunat c?tre interiorul fiin?ei noastre. Certitudinea comunic?rii ei cu Sinele profund ?i cu
Ghidul spiritual este inspirant?! Dr. Lavinia Mihaela Nanu AZI VREAU S? PIP?I ?I S? URLU: ESTE! A?a animal nu exist?,
declar? olteanul dup? ce a v?zut girafa la gr?dina zoologic?. Etimologic, convingerea este o victorie a altuia pe care ai
acceptat-?o de bun?voie ?i bun?-?credin??... Un fel de împ?rt??ire... A fi convins nu presupune totdeauna logica ?i
ra?iunea. Dovad? – adev?rurile revelate ale religiei care opereaz? deschis cu taine, cu mistere, categorii de nep?truns, ce
trebuiesc acceptate ca atare... Cel ce scrie aceste rânduri este un ra?ionalist prin structur? ?i f?r? a avea din na?tere
harul credin?ei, sunt un membru al cultului cre?tin din tradi?ie de familie Cert este c? sfera a ceea ce nu cunoa?tem este
imens mai mare decât ceea ce cunoa?tem. ?i oare avem instrumente de a cunoa?te tot? La b?trâne?e am fost îns?
bulversat de descoperirea nedorit?, întâmpl?toare, disturbant? pentru mine a predestin?rii. Exist? cert, indubitabil
capacitatea unora de clarviziune în viitor. Înseamn? c? viitorul este prescris. În am?nunt! Cine este marele regizor?
Lumea cre?tin? c?reia îi apar?inem a avut câteva ?ocuri peste care a trecut cu greu. P?mântul nu este Centrul
Universului! Idee ?tiin?ific?, dar implicit ?i filozofic?, pentru care unii au pl?tit cu libertatea ?i chiar cu via?a. Nu suntem
singurele forme vii cu inteligen?? superioar? din Univers! A sus?ine acest lucru p?rea o form? de nebunie. ?efi de state ?i
?efi militari au fost uci?i pentru c? au vrut s? aduc? la cuno?tin?a lumii acest adev?r. Cei ce i-?au ucis au considerat c?
lumea ar fi zdrobit? psihologic cu consecin?e imprevizibile ?i poten?ial extrem de grav de aceste revela?ii Pân? la urm?,
Papa de la Roma a g?sit aurita cale de mijloc: a declarat c? ?i ei sunt ai lui Dumnezeu, acoperindu-?se de Domnul pentru
a face piezi? o dezv?luire absolut tulbur?toare. În sfâr?it, un ultim t?râm abordat: metempsihoza. Provine de la grecescul
vechi empsukhosis, a da via??, a anima... Este vorba despre trecerea sufletului dup? moarte în alt? fiin?? uman?, alt
animal sau vegetal. Nu este o idee nou?, este o credin?? fundamental? a unor vechi civiliza?ii – Egiptul, India c?rora le
dator?m mult mai mult decât b?nuim. Cre?tinismul nu o recunoa?te, numai c? aceast? negare a fost tardiv?, în momentul
în care biserica a fost preluat? administrativ de Stat ?i impus?. Cea care a impus-?o a fost Teodora, împ?r?teasa
Bizan?ului. Cre?tinismul ini?ial nu nega metempsihoza. Eu am descoperit-?o printr-?un personaj uluitor, conectat
nea?teptat cu profesia mea, medicina... Edgar Cayce, acest american nu foarte instruit, de origine francez? din fostele
colonii franceze de-?a lungul fluviului Mississippi a descoperit absolut întâmpl?tor clarviziunea ?i capacitatea de a
diagnostica ?i vindeca la distan?? diverse boli. Nu a fost singurul cu aceast? capacitate medical?. Recent am citit datele
desecretizate despre un asemenea vindec?tor din Rusia Sovietic?; acesta, evident, a fost utilizat ?i chiar monopolizat de
serviciile secrete. Sub regresie hipnotic? pe care ?i-?o autoinducea, Cayce a ajuns la vie?i anterioare ale oamenilor. A
fost o dram? psihologic? sfâ?ietoare pentru Cayce, om profund religios care preda ?i la ?coala ecleziastic? de duminic?...
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Pân? când a descoperit prin dot?rile sale excep?ionale ?i faptul c? dogma pe care credea c? o încalc? era un incident
administrativ neconectat cu actul religios. Personal sunt perturbat c? posibil voi fi transmutat, este o aventur? care m?
deranjeaz? ?i chiar sperie. Acum câ?iva ani am stat de vorb? cu o tân?r? care avea încredere în mine (secretar? la o
facultate din Italia unde predam, m? respecta ca om ?i m? ?tia deschis intelectual), care mi-?a povestit amintiri exacte,
concrete dintr-?o via?? anterioar?. Amintiri dureroase legate de pierderea unor copii... Ca ?i în cazul OZN-?urilor, e
posibil ca martori ai unui fenomen de acest fel s? fie destul de mul?i, dar se tem a se manifesta. A?a c? aceast? carte
este o m?rturie din partea unor oameni de a c?ror onestitate nu se pune problema s? m? îndoiesc, este o m?rturie... A,
ce m?rturisesc este o problem?... S? o abord?m cu unitatea de m?sur? a Bisericii „misterul”. ,,Autoarea” este o cre?tin?
credincioas? ?i cartea este scris? cu colaborarea unui coleg de liceu din tinere?e, fiu de preot ce a p?timit pentru
credin?a sa, coleg ce a fost implicat în cre?tinismul militant. Poate ar fi mai cuminte s? revenim la b?trânele izvoare:
„Via?a voastr? nu v? apar?ine, este numai o parte a armoniei cosmice, pe care P?mântul ?i Cerul v-?au încredin?at-?o.”
(LAO-?TZÎ) Dr. Nicolae Dobrovici-?Bacalba?a NU NE ÎNTREBA?I: De ce „am scris” aceast? carte? V? rog s? nu ne
pune?i întrebarea de mai sus. Nu noi am scris cartea pe care o ?ine?i în mân?. Al doilea personaj întrupat al acestei c?r?i
este Liviu. Contribu?ia mea la acest text este doar nevoia r?spunsurilor la o serie de întreb?ri, puse lui Liviu, „coautor
al?turi de mine” sau lui Emen, ghidul meu spiritual. Pentru c? nu am mai scris niciodat? ceva adresat unor oameni pe
care nu-?i cunosc, cred c? ve?i observa cu u?urin?? toate „bâlbele” mele. Ceea ce citi?i nu este unica încercare a mea
de a formula o prefa?? pentru aceast? carte. Alte trei variante au precedat-?o pe aceasta. Recitind justific?rile, de fiecare
data am fost nemul?umit?. Înregistram neputin?a mea de a pune în cât mai pu?ine cuvinte textul pe care vi-?l
încredin?ez, respectiv cum am ajuns în posesia informa?iilor pe care le fac publice. Pentru voi, eu, Adriana, al?turi de
Liviu suntem dou? persoane a c?ror via?? pân? la cei ?aptezeci ?i ?apte de ani pe care-?i avem a fost în linii mari
asem?n?toare altor vie?i de români ce-??i caut? împlinirea. Principalul „autor” al acestor COMUNIC?RI este Emen, o
entitate energo-?informa?ional? ce mi s-?a dezv?luit în timpul unor hipnoze regresive, f?cute cu doamna doctor Lavinia
Mihaela Nanu. Scopul acestora era s? aflu cine a fost Liviu pentru mine, în prezent dar ?i în trecutul existen?elor mele.
Nevoia acestui „adev?r” a ap?rut cu mul?i ani în urm?, când am în?eles ce rol esen?ial a avut prezen?a sa, în toat? via?a
mea. Am în?eles c? nimic nu este întâmpl?tor ?i c? doar ATEN?IA este factorul perturbator în în?elegerea corect? a
„surprizelor” pe care ni le ridic? via?a întrupat?. Pentru mine, pentru noi, entitatea energetic? din planul subtil al vie?ii,
cea care se ocup? de fiecare dintre noi, atunci când accept?m ?i dorim s? afl?m „cine suntem” va fi denumit? GHID
SPIRITUAL. Cel pu?in aceasta este no?iunea ce o voi folosi atunci când m? voi referi la Emen. Am în?eles greu ?i dup?
lung timp, c? Emen este o manifestare energo-?informa?ional? a „dublurii” noastre ce vie?uie?te în lumea nev?zut? fizic
Page 6/20

Where To Download Mesaje De Dragoste Noi Mesaje Pt Sot Barbati El Iubit
de c?tre noi. Am în?eles cu acest prilej c? noi, ca fiin?e întrupate, suntem „întregi”, doar atunci când ne referim la acest
ansamblu de trup ?i Suflet ce ne reprezint?. Corpul nostru fizic, al?turi de toate corpurile subtile ce-?l întregesc sunt
animate ?i gestionate în semnificativ? m?sur? de acest „personaj” care este GHIDUL SPIRITUAL, al?turi de ceilal?i ?ase
ghizi care, cu rândul, ne-?au vegheat sau ne vor veghea în viitor. În afar? de acest grup de ?apte ghizi, alte entit??i
ajut?toare mai sunt cei ce apar?in CONSILIULUI ÎN?ELEP?ILOR. Acest grup de entit??i superioare sunt oricând la
dispozi?ia celor ?apte ghizi, pentru a-?i ajuta s? aprofundeze orice problem? mai pu?in cunoscut?. Pe m?sura parcurgerii
COMUNIC?RILOR pe care le vom transcrie pentru voi în aceste c?r?i, ve?i în?elege încet, încet, tot ceea ce ?i noi am
în?eles în acest timp ultim al vie?ii noastre. Dac? a-?l fi întâlnit pe Emen în acest timp, cu circa patru ani în urm?, adic? în
prima hipnoz? regresiv? pe care am f?cut-?o, însemna la început o imagine extrem de agreabil? a unui „b?rbat” de
aproximativ 40 de ani, dar care „împrumutase vocea lui Liviu”, apoi dup? alte câteva regresii, am în?eles c? lucrurile stau
altfel. Am în?eles c? este în puterea acestor „entit??i energetice” un mod de manifestare în timpul întâlnirii cu noi, cât
mai agreabil, s? nu provoace emo?ii perturbatoare, dar ?i s? ne încurajeze s? afl?m cât mai importante ?i mai
semnificative informa?ii despre noi, cei ce uneori am traversat numeroase întrup?ri terestre. Împ?rt??esc cu voi diverse
convingeri pe care le-?am avut întotdeauna înaintea acestor regresii hipnotice, despre care acum ?tiu c? au fost
informa?ii transferate cunoa?terii mele, de c?tre GHIDUL COMUNICATOR care în prezent este Emen. Este natural
s?-?mi închipui c? fiecare din voi v-?a?i întrebat nu o dat?, care poate fi sursa acestor cunoa?teri? Inspira?ia, certitudinea
solu?iilor unei probleme, convingerea c? alegerea f?cut? este cea mai bun?, toate acestea sunt cumva nevoi ale fiin?ei
care suntem, a c?ror în?elegere ne este foarte necesar?. Dac? ve?i g?si r?gaz pentru aprofundarea afirma?iilor de mai
sus, ve?i în?elege u?or c?, „în spatele v?lului” ce desparte lumea tangibil? în care se manifest? via?a noastr?, de lumea
nev?zut? c?reia îi apar?inem, cele dou? sunt profund legate ?i dependente una de cealalt?. Pentru a v? ajuta în?elegerii
mai corecte a unora din COMUNIC?RILE lui Emen, va fi necesar s? le înso?esc de unele explica?ii. V? voi relata câteva
experien?e tr?ite de mine, pe care cu u?urin?? le pute?i încerca ?i voi. În primul volum al acestei c?r?i, voi urm?ri s? adun
la un loc, mai multe COMUNIC?RI al c?ror subiect va fi legat de PLANUL DIVIN AL VIE?II. În speran?a c? voi reu?i s?
ajut la în?elegerea acestui miraculos sprijin pe care-?l primim de la cei responsabili cu grija vie?ii noastre, v? voi ajuta s?
în?elege?i cum se face acest PLAN, în ce timp ?i ce obliga?ii avem fa?? de necesitatea respect?rii sale. PLANUL DIVIN
AL VIE?II este un fel de desf??ur?tor al prezentei întrup?ri. Acesta cuprinde al?turi de oricare model de PLAN, ni?te
NODURI prin care ne asum?m obliga?ia de a trece ?i experimenta, dar ?i o serie de alte puncte ale traseului, prin care
consim?im sau nu, s? trecem. În caz c? varianta oferit? nu ne pare convenabil?, traseul dintre dou? NODURI poate fi
parcurs pe mai multe variante, din care LIBERUL ARBITRU alege unul. Dac? alegerea f?cut? în acest fel se dovede?te a
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fi una neinspirat? sau una ce lezeaz? interesele altor persoane, plata pentru aceast? „gre?eal?” se va ad?uga karmei
urm?toarei existen?e a fiin?ei noastre. PLANUL DIVIN AL VIE?II ce urmeaz? s? înceap? se face de c?tre sufletul nostru,
înainte de momentul viitoarei întrup?ri. La aceast? „mas? rotund?” sunt invitate toate sufletele cu roluri în via?a ce
urmeaz? s? înceap?, se ascult? ?i se cânt?resc preten?iile fiec?ruia, în calitate de participan?i la evenimentele vie?ii tale.
În ordinea importan?ei pe care acestea ?i le-?au asumat, se ?ine cont de condi?iile solicitate. PLANUL DIVIN AL VIE?II
con?ine ni?te momente-?noduri, prin care în mod obligatoriu trebuie s? trecem în via?a urm?toare. În cazul PERECHII
DE SUFLETE GEMENE nodurile sunt astfel desemnate, încât devin puncte de întâlnire a celor dou? suflete, s? poat?
genera ac?iuni simultane în via?a celor doi ce alc?tuiesc perechea. SUFLETELE GEMENE sunt o pereche de Suflete
care de la prima na?tere sunt desemnate s? locuiasc? în trup în acela?i timp calendaristic. Sunt dou? Suflete „mutilate”
de un neajuns, acceptat, în favoarea unor daruri ce r?spl?tesc lipsurile. Ce este îns? extraordinar pentru aceast? pereche
este faptul c? ei nu au ales ca pe o op?iune s? fie p?r?i componente ale întregului. Cele dou? Suflete, reprezentând
întotdeauna sub aspect energetic masculinul ?i femininul, sunt desemnate de Creator s? alc?tuiasc? o PERECHE DE
SUFLETE GEMENE care în primul lor zbor c?tre P?mânt, locul în care se vor materializa, vor avea doar dou? aripi. Spre
deosebire de celelalte perechi de Suflete care fac acest „zbor” ?i care împreun? au patru aripi, adic? câte dou? aripi
pentru fiecare suflet. Astfel, fiecare din cele dou? entit??i masculin-?feminin î?i va câ?tiga independen?a atunci când se
vor desp?r?i din „sfera na?terii lor”. În toate existen?ele lor, perechea de SUFLETE GEMENE va ascensiona sau va
coborî mai greu, independen?a lor nefiind niciodat? posibil?, c?ci zborul cu o singura arip? nu este posibil. Ve?i în?elege,
citind COMUNIC?RILE lui Emen, care sunt dificult??ile, dar ?i care pot fi avantajele acestor dou? Suflete, unite printr-?o
„alegere” credem noi „divin?”. V? doresc r?bdare ?i în?eleapt? chibzuin?? pentru ca toate informa?iile ce le ve?i dobândi
s? v? deschid? noi orizonturi de cunoa?tere. Personal, m-?am sim?it dep??it? de atribu?iile ce-?mi reveneau în fa?a
acestui „proiect” publicistic. Asta a f?cut s?-?l solicit pe Liviu care, cu bucurie ?i cu mult? r?bdare, necesar? deseori, a
fost de cel mai mare ajutor. Împreun? am apreciat c? experien?a tr?it? de noi ar putea s? v? fie ?i vou? util?. Men?ionez
c? doar o parte din COMUNIC?RILE lui Emen fac obiectul acestor dou? volume. Restul sunt informa?ii intime sau sfaturi
privind felul în care trebuie citite vie?ile trecute, dar nu mai pu?in cele viitoare. Adriana Zaharescu TO BE OR NOT TO
BE? Dragi cititori, v? aduc la cuno?tin?? c? ?ine?i în mân? o carte complet diferit? de orice alt? carte pe care a?i v?zut-?o
sau a?i citit-?o. Da, este o carte rar?, din mai multe puncte de vedere, ?i probabil unic? pentru România. Cei ce v?
înlesnesc aceast? cunoa?tere sunt Emen, autorul de drept, Liviu ?i Adriana cei doi protagoni?ti ai perechii de Suflete
gemene, care ?i-?au propus s? ajute cunoa?terii voastre. Emen este ghidul superior al Adrianei, cel ce ne-?a dictat
aceste COMUNIC?RI. În aproximativ 100 de Comunic?ri, Emen se refer? la subiecte p?mânte?ti, dar ?i la subiecte
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nep?mânte?ti. Cartea vorbe?te despre lumea noastr?, a oamenilor de pe planeta P?mânt, dar ?i despre cealalt? lume
paralel? cu care împ?r?im Terra, lumea celor f?r? de trup, lumea celor ce nu mai sunt, lumea mo?ilor ?i str?mo?ilor no?tri,
lumea despre care ne întreb?m de mici, dac? exist? sau nu exist?, TO BE OR NOT TO BE? Este o lume nev?zut?, care
ne a?teapt? pe to?i cu bra?ele deschise, lumea unde exist? iubire necondi?ionat? ?i dreptate pentru to?i , lumea despre
care mul?i cred c? nu exist?! Provenien?a c?r?ii este ie?it? din comun. Este o carte dictat? de un Suflet neîntrupat c?tre
un Suflet întrupat, e una dintre pu?inele c?r?i „dictate din cer”... Autorul este surpriza cea mai mare, deoarece nu este un
om în carne ?i oase, ca noi to?i. El este o fiin?? nev?zut? din lumea CEALALT? care s-?a caracterizat ca fiind un „OM
prin SUFLET”. Ca s? golesc „desaga cu secrete”, v? mai spun c? acest autor are o vârst? de multe mii de ani ?i
vorbe?te o limb? mult mai tân?r? decât el, o limb? pe care nu a înv??at-?o niciodat?, o limb? care nici nu exista pe
vremea când el a fost om! Totu?i, autorul a dictat aceast? carte în române?te ?i se converseaz? cu Adriana în limba
român?! Cu atâtea mistere, cred c? sunte?i de acord c? ave?i în mân? o carte rar? ?i misterioas?... Acest „fenomen” al
c?r?ilor dictate este rar, dar nu este unic. Am în?eles c? în ultimii 15-?20 de ani, pentru a ajuta trezirea omenirii,
Dumnezeu ar fi permis dictarea de c?r?i de c?tre entit??i/fiin?e din lumea nev?zut?. Aceast? carte are deci menirea de a
aduce oamenilor unele informa?ii utile pentru a ajuta trezirea, cre?terea ?i maturizarea spiritual? a omenirii. Trebuie s?
fim bucuro?i ?i recunosc?tori lui Dumnezeu ?i s?-?i mul?umim pentru c? a permis ca o astfel de carte s? se nasc? în
Romania. Pentru a r?spunde curiozit??ii voastre, v? informez c? aceast? carte a fost dictat? Adrianei de Emen, ghidul ei
spiritual (din lectura c?r?ii ve?i afla cine sunt ghizii no?tri spirituali). Adriana ?i-?a întâlnit ghidul în decursul unor regresii
hipnotice, f?cute în urm? cu câ?iva ani. Povestea întâlnirii Adrianei cu ghidul ei spiritual, precum ?i a startului ?edin?elor
de dictare, le g?si?i în prefa?a acestei c?r?i. Începutul acestui straniu dialog dintre Adriana ?i Emen nu a fost prea u?or.
Adriana a fost surprins? când, cu aproximativ doi ani în urm?, a început s? aud? voci, f?r? s? fie altcineva prin preajm?.
Ini?ial, acest lucru a nelini?tit-?o ?i a speriat-?o. Nu în?elegea ce se întâmpl?... Începuse s?-?i fie fric?... Cum s? auzi
voci? Se întreba dac? erau halucina?ii? Sunt voci reale sau erau „iluzii auditive”, un produs al creierului ei? Ap?reau
astfel tot felul de întreb?ri f?r? r?spuns... Dac? e o voce real?, a cui este oare, de unde vine? E oare un lucru pozitiv sau
negativ, ce s? fac? Când totu?i accep?i c? ceea ce ?i se întâmpl? nu este o iluzie, c? auzi vocea cuiva, te cuprind alte
temeri... A cui o fi vocea? E oare vocea unei entit??i prietenoase sau a unei entit??i malefice? De ce mi se întâmpl? mie?
Ce e cel mai bine s? fac? S? accept sau s? resping un dialog cu aceast? voce? Dup? un timp de ezit?ri ?i fr?mânt?ri,
Adriana a în?eles c? este vocea ghidului ei cu care comunicase în regresiile hipnotice. Trecând peste aceste „dureri ale
facerii” încet, încet s-?a lini?tit ?i a început s? scrie sub dict?ri zilnice mesajele transmise de Emen... Subiectele erau
interesante, informa?iile primite p?reau deosebite ?i utile, uneori nea?teptate, surprinz?toare... Cum subiectele ?i
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informa?iile dictate p?reau din ce în ce mai importante ?i mai surprinz?toare, ne-?am gândit c? ar fi util ca acestea s? fie
cunoscute ?i de al?i oameni. Mai întâi, l-?am întrebat pe Emen dac? e permis ca aceste informa?ii s? fie ar?tate rudelor ?i
prietenilor. Apoi ne-?a venit ideea de a le strânge într-?un volum ?i am cerut permisiunea lui Emen de a le publica. Am
în?eles c? Emen a consultat Consiliul În?elep?ilor (organism celest care coordoneaz? activitatea ghizilor spirituali) care a
fost de acord cu cererea noastr?. Cartea n?scut? în acest fel, poate fi apreciat? ca o carte documentar? de spiritualitate,
dar ?i un ghid al lumii nev?zute, de dincolo. Este o carte care nu poate s? v? lase indiferen?i ?i care cu siguran?? v? va
surprinde, într-?un fel sau altul. Ea abordeaz? multe teme cunoscute, dar ?i multe necunoscute ?i este surprinz?toare
prin multitudinea ?i varietatea subiectelor necunoscute pe care Emen le pune în discu?ie. Aceast? carte are marele
MERIT c? ne ajut? s? g?sim r?spuns la majoritatea ÎNTREB?RILOR EXISTEN?IALE cu care ne-?am luptat toat? via?a.
Ce pace se a?terne în sufletele noastre când g?sim r?spunsuri acestor întreb?ri! C? vrem sau nu, întreb?ri ca: exist?
Dumnezeu? exist? Satana? exist? lumea cealalt?? etc., etc., etc. ne fr?mânt? ?i nu ne dau pace pân? ce nu le g?sim
R?SPUNSURI acceptabile Sufletului nostru. Sufletele noastre cer s? fie în armonie cu „preten?iile lui Dumnezeu” ?i nu
ne dau pace, pân? nu afl?m aceast? armonie... Dup? ce toat? via?a am fost robii trupurilor noastre, oare nu merit? s?
facem ceva ?i pentru Sufletele noastre? Cartea ne aduce CONFIRMAREA sau, în unele cazuri, INFIRMAREA celor
?tiute de la bunici, p?rin?i, ?coal?, societate, biseric?, pres?, c?r?i, lecturi multiple... Confirmarea unor cunoa?teri, poate
duce la CON?TIENTIZAREA lor, ceea ce este un mare pas înainte... Ve?i afla ?i foarte multe lucruri noi, pe care nu
le-?a?i mai auzit, unele chiar surprinz?toare. ?i acest fapt este un pas înainte în cunoa?terea de care avem nevoie. Nu
conteaz? dac? credem sau nu noile informa?ii. Important este c? s?mân?a a fost aruncat?! Când va veni timpul pentru
fiecare, semin?ele vor încol?i ?i vor da rod. A? putea da multe exemple de astfel de informa?ii noi, surprinz?toare, dar
pentru a nu v? r?pi pl?cerea de a citi cartea, m? voi opri doar la câteva. 1. Emen comunic? într-?un mod greu de în?eles
?i de explicat, care indic? poten?a lui, dar ?i a tuturor entit??ilor din lumea lui. – Emen are convorbiri ?i dict?ri cu Adriana
într-?o limb? pe care nu a înv??at-?o niciodat?! Este misterios felul în care se în?eleg... Cu mul?i ani în urm?, pe vremea
Atlantidei, Emen a fost un p?mântean, ca noi. În acea vreme, România ?i românii nu existau, de aceea, limba român? nu
putea s? existe. Totu?i, el vorbe?te cu Adriana în limba român?. Emen nu numai c? în?elege ce îi spune Adriana, dar ?i
r?spunde ?i dicteaz? în român?. Deci, el vorbe?te o limb? pe care nu a vorbit-?o niciodat?, dar care nici nu exista pe
vremea când el a tr?it ca om pe planeta P?mânt! Nu ?tiu cât de exigen?i sunte?i, dar eu i-?a? da nota 10 la limba
român?! – Majoritatea Comunic?rilor au fost puse în carte a?a cum au fost dictate de Emen, cu româna vorbit? de el. La
câteva Comunic?ri au fost f?cute mici schimb?ri, pentru a scurta frazele ?i a ajuta în?elegerea mai clar? a mesajului. –
Multe teme au fost reluate de Emen de mai multe ori, cu complet?ri, clarific?ri, explica?ii, comentarii. Relu?rile unor teme
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i-?au permis s? prezinte subiectele în mai multe faze, de la informa?ii mai simple ?i mai u?or de în?eles, la informa?ii mai
complicate, cu mai multe am?nunte. – Pentru a facilita în?elegerea subiectelor prezentate, Comunic?rile au fost puse în
carte nu pe teme, ci în ordinea dict?rii lor. 2. AKASHA sau Biblioteca Universal? este al doilea exemplu. Probabil c?
pentru mul?i cititori, Akasha este o no?iune cunoscut?, dar probabil c? mul?i al?i cititori nu au auzit niciodat? despre ea.
Am ales Akasha ca exemplu de informa?ie prezentat? în aceast? carte, deoarece este un concept, o realitate greu de
în?eles ?i de acceptat, greu de crezut c? a?a ceva poate exista. Oare cât de u?or putem crede ?i în?elege c? poate s?
existe un astfel de sistem care înregistreaz? ?i filmeaz? toat? popula?ia P?MÂNTULUI, zi ?i noapte, non stop, oriunde am
fi? Se înregistreaz? tot ceea ce spunem, ce facem, ba chiar ?i ceea ce gândim, în fiecare moment al vie?ii noastre! Dar
nu numai noi suntem înregistra?i, ci toate fiin?ele ra?ionale de pe aceast? planet? care au existat, exist? ?i vor exista.
A?adar, v? rog, fi?i aten?i! ATEN?IE MARE! Fiecare dintre noi este MONITORIZAT zi ?i noapte de c?tre ghizii lui. În plus,
fiecare dintre noi este ÎNREGISTRAT AUDIO ?i VIDEO! Fiecare silab? a noastr?, spus? sau gândit? este
ÎNREGISTRAT?. Fiecare gest al nostru, mic sau mare este FILMAT! Nimeni nu scap?, nici în gaur? de ?arpe! Fi?i aten?i,
se ?tie tot ceea ce gândim, spunem ?i facem! Mintea noastr? nu poate cuprinde aceast? realitate. O fi acesta oare
sistemul care îi transmite lui Dumnezeu toate informa?iile despre noi? Este banca de date a divinit??ii? A?a pare! Deci,
aveau dreptate biserica ?i bunicii no?tri când ne spuneau c? Dumnezeu ?tie tot ce facem. Emen confirm? c? la
Dumnezeu totul este cu putin??! Aceast? informa?ie este n?ucitoare pentru to?i criminalii, corup?ii, milionarii, politicienii,
tr?d?torii de ?ar?, borfa?ii, sforarii omenirii! V? da?i seama ce necaz pe ei, când afl? c? toat? str?dania lor de-?a ascunde
crimele f?cute a fost în zadar! Mare va fi dezn?dejdea lor când vor afla c? absolut tot r?ul f?cut, c? toate crimele, c? toate
în?el?toriile puse la cale, c? toate ho?iile lor sunt cunoscute ?i c? vor pl?ti cu vârf ?i îndesat pentru acestea?! Nimic nu
r?mâne nepl?tit! Sc?pare nu exist? pentru nimeni! A?adar, oameni buni, avertiza?i-?v? rudele ?i prietenii s? nu fac? rele,
s? nu fie naivi, deoarece se ?tie totul despre ei ?i nici nu au pe cine mitui ca s? scape! Îndemna?i-?i s? se opreasc?, s?
m?rturiseasc?, s? restituie, s? repare daunele f?cute, s?-??i cear? iertare, s? se c?iasc? ?i s? înceap? s? fac? lucruri
bune! 3. Planul Divin al Vie?ii Domnilor ?i doamnelor, s? ?ti?i c? niciun om nu vine la întrupare la întâmplare! Terenul este
foarte bine preg?tit pân? în cele mai mici detalii, pentru venirea voastr? la întrupare! Fiecare Suflet este ajutat de toate
persoanele importante din viitoare lui via??, cu participarea ?i supravegherea ghizilor lui, s?-??i fac? acest „plan al vie?ii”
cuprinzând toate lucrurile mai importante, bune ?i rele, pe care le va face în urm?toarea întrupare. Nu crede?i? Ve?i g?si
în carte explicat pe larg ce este „planul divin al vie?ii”. Se pare c?, dintotdeauna, oamenii s-?au întrebat dac? exist?
soart?, destin? Emen ne spune c? exist? pentru fiecare un destin ?i o misiune incluse în PLANUL DIVIN AL VIE?II. Dar,
aten?ie! Acestea sunt f?cute de noi. Noi suntem autorii destinului nostru! Emen ne mai vorbe?te ?i despre alte subiecte
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extrem de interesante, ca de exemplu: Situa?ia Planetei P?mânt, Misiunea României, Despre Rug?ciune, Mântuirea,
Perechile de Suflete Fl?c?ri Gemene ?i Misiunea lor, Trecerea Omenirii în Dimensiunea a 5-?a, Iubirea, Arhanghelii,
Ghizii, Îngerii, Îmbr??i?area, Suflet-?Spirit-Con?tien??-?Con?tiin??, Corpul Fizic, Vocile Oamenilor, Inspira?ia,
Ascensiunea Spiritual?, Suferin?a, Fericirea, Liberul Arbitru, Intui?ia-?Vocea Sufletului, Lec?ie de Anatomie Subtil?,
Legile Divine, Akasha, Concep?ia unui copil din Iubire, Iertarea, Energia Luminii Iubirii, Reîntruparea Vortexul Inimilor,
Nemurirea ?i multe altele. Pân? în prezent, Emen a dictat peste 1000 de pagini în aproximativ 250 de comunic?ri. Cum
majoritatea comunic?rilor trateaz? un nou subiect, v? pute?i imagina câte subiecte interesante ne-?a d?ruit Emen! 4
Informa?ii fascinante despre România, despre MISIUNEA ?i VIITORUL ROMÂNIEI. -? Situa?ia omenirii este un alt
subiect al c?r?ii. Se deplâng toate aspectele situa?iei de neacceptat din lume. Omenirea a devenit de o nesim?ire limit?
?i de un comportament distructiv ?i criminal fa?? de planeta P?MÂNT, care nu mai poate continua a?a! Mama ?i gazda
noastr?, planeta P?mânt, care NI SE SPUNE C? ESTE UN ORGANISM VIU, E PE punctul de a nu ne mai putea suporta!
Omenirea ?i-?a pierdut busola, merge într-?o direc?ie gre?it?, merge pe drumul autodistrugerii asemeni altor 4 Civiliza?ii
care i-?au precedat ?i care au disp?rut. Nedreptatea fa?? de semenii no?tri a ajuns la cote nemaiîntâlnite. Un grup mic de
doar 1% din totalul popula?iei, de?ine mai mult de 99% din avu?ia planetei! Aceea?i 1% au toate guvernele sub
ascultare. În mintea lor, se cred st?pânii planetei ?i ai omenirii, SE CRED DUMNEZEI!!! Omenirea este condus? de
politicieni profund corup?i ?i incon?tien?i care joac? dup? cum le cer „sforarii planetei”. Nedreptatea în lume a ajuns la o
cot? nemaiîntâlnit?, justi?ia ?i-?a abandonat menirea, distrugerea familiei ?i a na?iunilor este noua religie, educa?ia
copiilor devine o arm? de distrugere a familiei, a societ??ii, a na?iunilor. Când celulele societ??ii sunt distruse, societatea
devine grav bolnav? ?i ca orice organism bolnav, nu mai poate func?iona normal... Oamenii (omenirea) ?i industria au
ajuns un du?man letal al acestei planete prin poluarea ?i distrugerea naturii pe care le-?au f?cut. Am fost incon?tien?i, nu
ne-?am gândit ce gazd? bun? ne-?a fost planeta P?mânt ?i ce comportare criminal? am avut noi! A fost ca o mam?
iubitoare pentru noi to?i, buni sau r?i. Ne-?a iubit pe to?i la fel, ne-?a tratat la fel, ne-?a ad?postit la fel, ne-?a dat acela?i
aer, ap?, hran?, toate gratis, f?r? s? ne cear? nimic! Ce obliga?ie are P?mântul s? ne ad?posteasc?, s? ne hr?neasc??
Suntem datori s? ne întreb?m „ce a primit P?mântul ca mul?umire de la noi”? În loc de „recuno?tin??” a primit poluare,
distrugere, înjur?turi, ur?, b?t?i, exploatarea aproapelui, distrugerea naturii, t?ierea p?durilor, gânduri negative, vibra?ii
negative, toate reprezentând otrav? pentru P?mânt. Ne-?a trecut prin minte oare c? aceast? Mam? a noastr? s-?a s?turat
de noi, de r?ul pe care îl facem, de nesim?irea noastr?, de lipsa noastr? de recuno?tin??? Probabil c? foarte pu?ini se
gândesc cu recuno?tin?? la Mama P?mânt. Majoritatea semenilor cred probabil c? „li se cuvine”, c? nu au de ce s?
respecte planeta ?i s?-?i mul?umeasc?! Câ?i oameni s-?au gândit ce „preten?ii”, dar ?i ce „drepturi” are Mama P?mânt?
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Câ?i s-?au gândit c? P?mântul ar fi s?tul de noi, de comportamentul nostru ?i nu ne-?ar mai vrea? V-?a?i întrebat oare
dac? are P?mântul „dreptul” s? se apere, s? ne elimine ?i s? scape de noi??? Dar câ?i v-?a?i întrebat dac? Tat?l nostru
ceresc ?i Creatorul nostru nu s-?a s?turat ?i El de noi? S? nu uit?m ca au mai fost 4 civiliza?ii pe Terra înaintea noastr? ?i
c? toate au f?cut ca noi ?i au disp?rut! Gândi?i-?v?, oameni buni, c? mergem pe drumul autodistrugerii, c? dup? toate
semnele, ne apropiem de punctul când cele 4 civiliza?ii dinaintea noastr? au trebuit s? elibereze locul. Aceast? mo?tenire
vre?i s? o l?s?m nepo?ilor no?tri? Liviu C?n?n?u
Viziunile ei au ajutat la rezolvarea unor crime ?i la g?sirea unor persoane disp?rute; poate s? prezic? evenimente viitoare
?i s? p?trund? în mintea oamenilor. Allison DuBois a devenit celebr? pentru capacit??ile sale de medium, pe care ?i le-a
descoperit foarte devreme. Când avea ?ase ani, str?bunicul ei decedat i s-a ar?tat în noaptea de dup? înmormântare cu
un mesaj pentru mama ei: „Sunt bine, sunt înc? aici. Spune-i mamei tale c? durerea a trecut“. Allison i-a transmis mamei
cuvintele lui. A?a a început s?-i pun? pe oameni în leg?tur? cu cei dragi pleca?i în lumea de dincolo. În acest volum
autobiografic, Allison DuBois poveste?te despre fascinantele ei întâlniri cu spiritele unor oameni deceda?i ?i despre
colaborarea cu diferite institu?ii de urm?rire penal? pentru solu?ionarea cazurilor infrac?ionale. Povestea lui Allison
DuBois a inspirat celebrul serial Mediumul.
Cand lumea se stinge viitorul ramane o necunoscuta ce aprinde imaginatia si vinovatul se amesteca printre
supravietuitori... Printre supravietuitorii dintr-o lume care sufera consecintele anihilarii nucleare o lume in care mutantii
fac norma se afla Dr. Bloodmoney. Si el e vinovat pentru tot in aceasta comedie neagra animata de o intreaga galerie de
personaje bizare. Un mutant cu puteri telekinetice un DJ intr-un satelit ce circula neobosit un fizician megaloman care a
contribuit semnificativ la distrugere actioneaza intr-o lume dominata de rau. Si totusi in sclipitorul roman al lui Philip K.
Dick se simte speranta in specia umana... „Cele mai bune carti ale lui Philip K. Dick descriu intotdeauna un viitor usor de
recunoscut si in acelasi timp absolut inimaginabil.“ The New York Times Book Review
Este anul 1922. Contele Rostov nu se caieste ca e aristocrat si un tribunal bolsevic il condamna la arest la domiciliu.
Pentru bonomul erudit care nu a lucrat niciodata, celebrul hotel Metropol de la Moscova devine si domiciliu, si loc de
munca. Si viata lui trece strivita de decenii crude si tulburi din viata Rusiei, iar cititorul il insoteste pe contele sarmant in
lumea veche si in lumea noua, unde nimic nu mai e la fel. Roman al unui sfarsit dureros si al unui inceput inevitabil, Un
gentleman la Moscova este povestea cuceritoare a unui invins care, paradoxal, invinge dezumanizarea fara sa iasa dintrun hotel. „Ce minune ca intr-o vreme ca a noastra romanul acesta asa de fin construit se desfasoara cu eleganta din
lumea veche!“ - The Washington Post In curand intr-un serial cu Kenneth Branagh in rolul principal
S?n?tatea, iubirea, credin?a – trei piloni esen?iali din via?a fiec?ruia dintre noi. Trei piloni care ne sunt pu?i la încercare în
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dese rânduri. Trei piloni conecta?i mai profund decât am crede. Jurnalul unui suflet vindecat este o m?rturisire plin? de
inocen??, este o dovad? vie de vulnerabilitate, este o poveste a unui om simplu ai c?rui piloni au fost d?râma?i doar
pentru a fi din nou ridica?i, pe o funda?ie mai puternic?, pe o în?elegere mai profund? a vie?ii. Cartea Andreei m-a
impresionat prin franche?ea cu care vorbe?te despre boal?, despre pierderea ?i reg?sirea credin?ei, despre propriile
limite. Este povestea ei, dar în ea vei descoperi, ca într-o oglind?, povestea ta. Citind filele din carte, te vei reg?si, cu
siguran??, în unele din întâmpl?ri. Andreea nu î?i ofer? sfaturi, nu î?i d? re?ete sau pa?i de urmat. Ea doar î?i spune
povestea. Iar sufletul t?u î?i va lua exact ce are nevoie. Oricine î?i poate recl?di via?a, iar Andreea este o dovad? în acest
sens!
Allan ?i Barbara analizeaz? cu maxim? sinceritate ?i cu o doz? considerabil? de umor gândirea b?rba?ilor ?i a femeilor
fa?? de sex ?i dragoste, explicând diferen?a de viziune dintre cele dou? tabere. Bazându-se pe cercet?ri despre creier,
pe nout??i din psihologie ?i pe statistici relevante, so?ii Pease transpun descoperirile ?tiin?ifice de ultim? or? într-un
limbaj accesibil, abordând f?r? menajamente un subiect de mare interes pentru majoritatea oamenilor — sexul! Având
deja la activ multe bestselleruri ce trateaz? problemele cu care se confrunt? cuplurile, Allan ?i Barbara Pease vin de
aceast? dat? cu o carte ce înf??i?eaz? dorin?ele b?rba?ilor ?i ale femeilor în materie de rela?ii amoroase. Indispensabil?
pentru cei care-?i doresc s? aib? o rela?ie reu?it? cu partenerul sau cu partenera de via??, aceast? carte dezv?luie: ce-?i
doresc cu adev?rat femeile ?i b?rba?ii când vine vorba de sex ?i dragoste; cum s? g?se?ti partenerul sau partenera
potrivit(?) ?i s? fi?i ferici?i împreun?; ce e de f?cut când chimia d? gre?; ce-i excit? sau nu pe b?rba?i ?i pe femei; cum s?
reac?ionezi, în cazul în care e?ti în?elat(?); cum s? descoperi dragostea vie?ii tale ?i s-o p?strezi al?turi; cum s? le
determini pe femei s? fac? sex mai des; cum s?-?i recape?i ?armul. Allan ?i Barbara Pease sunt cei mai de succes autori
ai Australiei. C?r?ile lor sus?in dezvoltarea personal? ?i organiza?ional? a multor oameni, de pe tot cuprinsul globului,
oferind sugestii remarcabile în problema esen?ial? a rela?iilor umane.
Aflat? în c?utarea unui subiect inedit ?i emo?ionant, ziarista Ellie Haworth g?se?te în arhiva ziarului la care lucreaz? o
scrisoare datând din anul 1960, scris? de un b?rbat care-i cere iubitei s?-?i p?r?seasc? so?ul. Astfel, Ellie se vede prins?
în h??i?urile unei pove?ti de dragoste din trecut, iar impactul asupra ei este cu atât mai puternic cu cât ?i ea îns??i are o
leg?tur? cu un b?rbat însurat. În 1960, Jennifer Stirling se treze?te în spital, unde a ajuns în urma unui accident de
ma?in?. Nu-?i poate aminti nimic: nici de so?, nici de prieteni, nici cine era. La înapoierea acas?, descoper? o scrisoare
de dragoste ?i începe s?-?i aminteasc? de iubitul ei, pentru care fusese dispus? s? ri?te totul. Povestea din trecut a lui
Jennifer ?i cea actual? a lui Ellie, ambele implicând o dragoste p?tima?? ?i interzis?, se împletesc într-o dram? de mare
intensitate emo?ional?, în care scrisorile de dragoste readuc la via?? o iubire care sfideaz? timpul.
Page 14/20

Where To Download Mesaje De Dragoste Noi Mesaje Pt Sot Barbati El Iubit
Surâsul etern al zilei de ieri reprezintã un îndemn la introspec?ie ?i medita?ie, având ca ?el suprem reconectarea sinelui
la adevãrul imediat, dar ?i la cel ideatic. O lectura motivationala pentru o viata traita armonios. Despre cunoastere,
regasirea sinelui, dezvoltare personala si lectii de intelepciune de zi cu zi.
Cum explici o dragoste ce nu poate fi explicata? Oare ce se va intampla daca o vei lasa sa-ti patrunda in inima? "Pandy"
nu era decat o simpla papusa de carpa, cu zdrentele curgand din ea si o mana lipsa. Insa in ochii fetitei care o strangea
cu drag la piept, Pandy era nepretuita... Poate ca nu e o imagine foarte sofisiticata, dar in ea poti intrezari dragostea lui
Dumnezeu - o dragoste ce atribuie valoare dincolo de orice ratiune. Dumnezeu nu te iubeste fiindca ai fi fara pata, nici
fiindca ai fi o persoana perfecta, ci pur si simplu fiindca existi. Si ca raspuns la dragostea Lui, El vrea ca tu sa-i iubesti la
fel pe cei din jurul tau. In adancul inimii tale, Il mai consideri pe Dumnezeu o autoritate neinduplecata, care pretinde de la
tine sa fii corect in toate - sau L-ai zarit asa cum este El de fapt, zambindu-ti cu o bucurie de nedescris? Cu pasiune si
inetepciune, folosind ilustratii remarcabile si emotionante, Ortberg demonstreaza diferitele caracteristici ale dragostei lui
Dumnezeu, dezvaluindu-ne ceea ce am sperat mereu ca este adevarat: Dragostea lui Dumnezeu este intr-adevar o
Dragoste dincolo de orice ratiune, care se bucura sa acorde o a doua sansa. John Ortberg, autor binecunoscut de acum
publicului roman prin cele trei carti ale sale "Toti sunt normali pana ajungi sa-i cunosti", "Dumnezeu e mai aproape decat
crezi" si "Daca vrei sa umbli pe apa, trebuie sa cobori din barca", este pastor la biserica prezbiteriana Menlo Park,
California. A publicat intens in Christianity Today si contribuie frecvent cu articole la revista Leadership Journal. Cuprins
Multumiri O dragoste mai presus de ratiune Dragostea acorda atentie Dumnezeu atinge ceea ce e de neatins Domnul
celei de a doua sanse Isus, Invatatorul Multumiti pentru ca ne stim iubiti Drumul ocolit Dragostea si harul A fi iubit
inseamna a fi ales La adapostul dragostei lui Dumnezeu Dumnezeu este in cautarea celor care se ascund Dumnezeul
zdrentaros Resurse bibliografice"
Înc? o str?lucitoare, bine provocatoare ?i miezoas? „carte-maslu“, a?a cum nimerit li s-a spus volumelor colective de la
Humanitas care povestesc feeric lumi de alt?dat?, cu (str?)bunici fabulo?i, muzici adolescentine, reverii gastronomice,
c?r?i formatoare, jubila?ii senzoriale, caznele milit?riei, mizeriile ceau?ismului ?i „casele vie?ilor noastre“. De aceast?
dat?, Bucure?tii salva?i în 19 suflete. Ora? livrat cu dulce indolen?? tuturor contrastelor ?i capriciilor edilitare, ora? al
gr?dinilor, birturilor ?i bisericilor, al huzurului, cutremurelor, incendiilor ?i r?zmeri?elor, ora? al noroaielor, criv??ului ?i
vipiei, halucinant amestec de etnii ?i religii, balcanism belaliu ve?nic în plin delir arhitectonic, pe scurt: ora?ul ideal pentru
o „cur? de nep?sare“, cum îl califica Paul Morand în 1935. Recapitulat cu fervoare de bucure?teni, dar ?i adoptat cu
v?dit? empatie de autori n?scu?i la Oradea, Târgovi?te, Timi?oara, Bra?ov sau Sângeorz, ora?ul î?i dezv?luie aici cu
lentori de odalisc? fermecele, fie-n Cotroceni, pe Lipscani, ?tirbei-Vod?, la Ateneu, în Ci?migiu, Obor sau Pia?a Roman?,
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fie c?tre Bellu, Lacul Tei, pe Mântuleasa, la Universitate ori spre uria?ul cavou care a înghi?it zona Uranus. Iubit sau
detestat, condamnat, cau?ionat sau gra?iat cu aceea?i sfânt? exasperare.
Lucrarea de fa?? î?i propune o radiografiere a problematicii autismului, a schimb?rilor care se petrec odat? cu aflarea
ve?tii existen?ei unui copil cu autism în familie, a metodelor de interven?ie recuperativ-terapeutice ?i a tehnicilor de
consiliere a p?rin?ilor.
Noua lucrare a filosofului Ciprian V?lcan nu se prezint? cititorului nici sub o form? inedit?, nici cu un con?inut strict
determinabil, ci cu un set nou de teme mai mult sau mai pu?in actuale din sfera cultural?, pe marginea c?rora autorul
?ese un discurs foarte elegant, p?strându-?i amprenta original? prin sarcasmul nea?teptat de proasp?t ?i de bine
temperat, dar ?i prin dezinvoltura cu care manipuleaz? obiectele intelectului, ob?inând cu o reconfortant? u?urin??
formule originale ?i perspective noi acolo unde eruditul clasic simte imediat impulsul de a concedia orice tentativ? de
abordare, chiar dup? simpla anun?are a subiectului. Autorul ocole?te cu gra?ie formele clasice – cum ar fi sinecdoca ?i
chiasmul –,permi?ându-?i-le doar acolo unde simte nevoia unui contrapunct odihnitor. Nu întâmpl?tor cititorul va fi tentat
s? fac? asocieri cu un discurs muzical, c?ci eseurile ?i reflec?iile din Elogiul bâlbâielii p?streaz? în permanen??
rezonan?a proteic? a unor construc?ii muzicale ?i ritmul ludic al secven?elor de lungimi moderate.
Dragoste pe vremea izol?rii este o altfel de carte. O altfel de poveste. O poveste pe care tu, drag? cititorule, o vei
reconstitui singur pe parcursul lecturii celor 50 de scrisori. Sunt 50 de zile de izolare ?i tot atât de multe scrisori. Câte una
pe zi, trimis? persoanei dragi care este undeva departe, în alt? ?ar?. O poveste de dragoste ?i o poveste de via??. O
rela?ie frumoas?, supus? acum celui mai mare test, al separ?rii for?ate. Fiecare scrisoare dezv?luie o alt? latur?, iar
parcurgerea lor este o c?l?torie emo?ionant? în lumea iubirii. O iubire care acum, datorit? perioadei de izolare, nu mai
exist? decât la distan??, atunci când dorul devine sfâ?ietor ?i trecutul, atât frumos, las? locul prezentului urât. Una dintre
rarele ocazii în care este mai bine s? tr?ie?ti din amintiri. Dar cartea nu este numai o poveste. Citind-o vei descoperi
lucruri pe care le po?i pune în practic? ?i în rela?ia ta. Fiind coach, nu am putut s? nu includ ?i lec?ii de via?? pe care ?i le
ofer cu drag, aspecte care î?i pot fi de folos pentru a avea o rela?ie mai profund? ?i mai fericit?. Sunt lucruri simple, atât
de simple încât avem tendin?a s? le ignor?m, dar asta nu le face mai pu?in importante. Iar fericirea vine în stropi de
lucruri simple, a?a cum scriam în cartea Un b?rbat iube?te mai mult decât o femeie. Am spus mereu c? dragostea este
cel mai frumos lucru care merit? tr?it, indiferent de forma sub care apare ea. Dragoste pe vremea izol?rii este ea îns??i
iubire. Nu po?i scrie o carte f?r? s? o iube?ti. F?r? s? îi iube?ti personajele. ?i f?r? s? î?i iube?ti cititorii. Iar acum te invit s?
descoperi, zi de zi, scrisoare de scrisoare, povestea unei iubiri cu totul speciale.
Bestseller în România ?i Republica Moldova cu peste 50.000 de exemplare vândute Peste 500 mii de împrumuturi în biblioteci Roman tradus
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în ?apte limbi La ?coala din Poiana, profesorul de literatur? român? e învinuit de noile autorit??i de schimbarea portretului lui Stalin cu cel al
lui Eminescu. Dup? un simulacru de proces, Mihai Ulmu, „du?manul poporului“, ajunge în gulag. Maria R?ze?u, fosta lui elev? din anul IV de
liceu, îl ajut? s? evadeze, dar ?i s?-?i dea seama de dragostea lor. O s?pt?mân? le-a trebuit solda?ilor ca s?-i g?seasc?. ?apte zile au fost de
ajuns ca Mihai ?i Maria s? se reg?seasc?. Nestrivit? de calvarul gulag-ului, dragostea r?zbate prin piatr? ca o iarb? cereasc?. R?zbate,
?optindu-ne c? marile iubiri nu încap în temni?? niciunde ?i nicicând. „Nicolae Dabija g?se?te uneltele literare potrivite ca s? poat? schimba
bezna în lumin?. Scenele sunt foarte expresive. Romanul este o carte a îndr?znelii celei mai nobile, a luptei duse contra tuturor nedrept??ilor
lumii. Autorul ne înva?? cum s? înfrunt?m legile for?elor brune sau ro?ii ?i cum s? ne p?str?m demnitatea chiar ?i atunci când suntem
îngenunchea?i.“ – Jean-Paul Gavard-Perret, poet ?i critic literar francez „Prin acest str?lucit debut ca romancier Nicolae Dabija se dovede?te
a fi un scriitor total ?i un model uman. Traducerea acestei c?r?i în limbi de circula?ie interna?ional? l-ar aduce, dup? opinia noastr?, în
apropierea unui binemeritat Premiu Nobel, ceea ce ar fi o mândrie na?ional? ?i o dovad? c? literatura român? nu vine cu firimituri la masa
marilor literaturi ale lumii.“ – Tudor Nedelcea, editor ?i istoric literar român
Totul s-a petrecut atât de repede. Oare n-ar fi putut face nimic ca s? împiedice dezastrul? Într-o frac?iune de secund?, existen?a Jennei Gray
se transform? în co?mar. Singura ei speran?? de a dep??i momentul este s? se îndep?rteze de tot ce-i este familiar ?i s-o ia de la cap?t. Cu o
nevoie disperat? de a se elibera, Jenna se refugiaz? într-o c?su?? uitat? de lume pe coastele ??rii Galilor, dar continu? s? fie bântuit? de
temerile ei, de durere ?i de amintirile unei nop?i cumplite de noiembrie care i-a schimbat via?a pentru totdeauna. Pas cu pas, Jenna
întrez?re?te o ?ans? la fericire în viitorul ei. Dar trecutul o ajunge din urm? ?i consecin?ele pot fi devastatoare... “Terifiant, captivant ?i
sensibil, Te las s? pleci este un roman scris cu m?iestrie, iar intriga e demen?ial?.“ - Paula Hawkins, autoarea bestsellerului Fata din tren
“Un debut senza?ional... o intensitate uimitoare care te prinde ?i nu-?i mai d? drumul. R?sturn?ri de situa?ie care-?i taie r?suflarea.“ - Daily
Mail “Extraordinar!“ - The Independent “O carte cum n-a?i mai citit.“ - S.J. Watson, autorul bestsellerurilor Înainte s? adorm ?i Second Life
“Povestea e foarte conving?toare, mai ales c? autoarea a fost ofi?er de poli?ie. Cu un debut atât de bun ca acesta, ce au pierdut for?ele de
ordine a câ?tigat literatura poli?ist?.“ - Sunday Mirror Te las s? pleci a înregistrat în 2015 cele mai rapide vânz?ri pentru un autor debutant. A
fost selectat pentru Richard ?i Judy Book Club ?i a ob?inut votul publicului pentru cel mai bun roman în selec?ia 2015.
Suflet si virtual ne rascoleste emotiile prin neadevarul dintr-o lume imaginara, in care pericolul izolarii sociale a omului dependent de Internet
este prezent. Fiecare scena are un mesaj deosebit. Sunt personaje de diferite varste, in situatii ale vietii care ii fac vulnerabili in fata avalansei
moderne virtuale... Mesajul este direct, elegant si profund – cunoastere de sine, iubire si adevar suprem, lasate de Dumnezeu ca hrana
spirituala in drumul spre libertate. —Gabriela Petcu, scriitor, jurnalist Suflet si virtual este un roman compex care trateaza subiecte actuale:
virtualul, comunicari defectuoase, singuratatea, dependenta de computer, jocuri electronice, site-uri imorale, presiunea anturajului, cum pot
afecta negativ teoriile si filozofiile gresite despre viata eternitatea oamenilor, crize ale adolescentilor si ale celor de varsta mijlocie,
dependenta de droguri, prostitutie. Este un roman psihologic deoarce sunt prezentate cu minutiozitate trairile personajelor in confruntarea cu
diferite situatii in viata, relatii de familie: parteneri de casatorie, parinti - copiii, unde pot duce relatiile defectuoase intre acestia. Citind
romanul, persoane de toate varstele isi pot identifica luptele sufletesti si pot gasi solutii pentru a iesi din criza, calea spre libertate. Cei care Il
reprezinta cu cinste pe Mantuitorul sunt tocmai aceia a caror viata a fost o ruina in trecut, inima lor arde acum de pasiune pentru smulgerea
sufletelor din intuneric. Prin pilda de viata a eroilor cartii, cititorii pot fi sensibilizati pentru Marea Trimitere a lui Hristos caci crestinismul
autentic inseamna a iesi din comoditatea ta, dintre zidurile bisericii. Da, e posibil sa salvezi sufletele aflate chiar pe marginea prapastiei
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iadului prin iubire perseverenta! LlGIA SEMAN este o cunoscuta scriitoare crestina. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul constiintei,
Tragedie si triumf, Portrete din cioburi (vol. 1 si 2), s-au bucurat de un real succes in randul publicului larg, iar cartea de studiu devotional si
psihoterapie feminina, Domnind peste imprejurarile vietii, este o provocare la autoanaliza si un pas semnificativ spre vindecarea interioara a
multor femei si a numeroaselor cupluri. Ligia si sotul ei, Tibi, vorbesc la conferinte din tara si diaspora, se ocupa de consiliere pentru femei si
familii si coordoneaza conferintele nationale anuale de femei de la Mamaia. De asemenea, conduc Scoala Debora ce formeaza ucenici dupa
modelul biblic. Ligia si Tibi sunt casatoriti de peste 30 de ani si au doua fete, Ruth si Rebeca. „Prin romanul de fata, Ligia Seman poate fi
circumscrisa in galeria scriitorilor creatori de ample fresce sociale ce aduc in prim-plan aspecte de mare gravitate morala, prin intermediul
unor personaje emblematice pentru categorii umane extrem de vulnerabile: adolescenti cu probleme de abuz, de respingere din partea
parintilor, gata de a face concesii anturajului pentru a fi acceptati de acesta, cu un pret incalculabil ulterior, parinti ce se lupta, la randul lor, cu
sechele emotionale nerezolvate din copilarie, sechele ce le greveaza dureros relatiile, inclusiv cu cei din propria familie, traficul de persoane,
prostitutia cu ramificatiile ei oneroase etc. Realismul scriiturii, implicit al viziunii, nu este unul liniar, nici nu degenereaza in scepticism ori
ironie, ci se conjuga intr-un mod sui-generis cu viziunea crestina despre lume si viata, dar una luminata de cea mai curata teologie biblica.” —
Mariana Dvorszik - editor
Îngeri cu aripi arse (,,mesaje de la Dumnezeu,,)Lulu.comMesaje de dincolo de timpConvorbiri cu sinele divinDoina Cotfas
Mai exista iubire adevarata sau doar inimi care percep tentatiile materiale ale societatii de azi? Alcatuit ca un puzzle, din franturi de scrisori si
insemnari de jurnal, romanul "Dincolo de ocean" al autoarei Roxana Vornicu ne pune fata in fata cu o adolescenta care nu mai face diferenta
intre iubire si obsesie, o tanara care are de ales intre marea iubire din Romania si mirajul Americii si un barbat care jongleaza cu inimile
ambelor femei. Cele trei personaje se invart in jurul aceluiasi amor patimas ce pare sa le scape mereu printre degete. Va invinge iubirea?
Sau, dincolo de ocean, furtunile inimii schimba destine? "Iubirea - un cuvant simplu si scurt dar cu reverberatii puternice la nivelul sufletului primeste o enigmatica valoare in romanul de dragoste al autoarei Roxana Vornicu. Cu o sensibilitate si charisma deloc evanescenta, Lidia,
characterul principal, trece prin toate stagiile iubirii, patimii, regretului, si dezamagirii, cautandu-si neincetat sufletul pereche. Mireasma
dragostei, navalind prin scrisul cald si cutremurator, atinge corzile cititorilor facandu-i parte din tragedia vietii si reamintindu-ne ca fiecare
dintre noi, la un moment dat am avut un Corin care sa ne dea aripi... sau poate un Doru care sa ne daruiasca fluturi." Aura Imbarus, PhD,
autoarea cartii "Out of the Transylvania Night" nominalizata pentru premiul Pulitzer. "Dincolo de ocean" este un roman optimist, cu toate ca
incepe in atmosfera sumbra a unei iubiri ratate din start. Este viziunea delicata si luminoasa a unui autor care, intelegand foarte bine ratacirile
unui expat, isi transpune in personajul feminin al cartii, de care este atat de evident atasat, toate sperantele si visele dezradacinarii. O
poveste superba si demna despre oamenii fara patrie. "Zully Mustafa, autoarea cartii Strugurii s-au copt in lipsa ei."
„Nu este nevoie de o persoana perfecta pentru a avea parte de o dragoste perfecta.” „In ciuda optimismului meu cu privire la toate celelalte
aspecte ale vietii, am ajuns sa cred ca, pana la urma, dragostea in aceasta lume are limitele ei. Am ajuns sa cred ca nicio femeie nu va dori
sa se casatoreasca vreodata cu un om atat de imperfect cum eram eu…“ Desi s-a nascut fara maini si fara picioare, Nick Vujicic si-a creat o
viata „ridicol de buna“. Dar dupa cateva intalniri si relatii esuate, la varsta de douazeci de ani a ajuns sa se ingrijoreze ca nu va gasi
niciodata o femeie care sa-l iubeasca si cu care sa devina „una“ in casatorie. In Dragoste fara limite, Nick si Kanae povestesc despre modul
aproape incredibil in care s-au cunoscut, s-au indragostit si apoi s-au luptat pentru a depasi scepticismul celor din jur cu privire la relatia lor.
Ei prezinta cateva experiente din perioada de curtare, a primilor ani de casatorie si ca parinti, care sunt utile oricarui cuplu ce trece prin
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aceste perioade. Mai presus de toate, Dragoste fara limite este dovada clara ca atunci cand Cristos este in centrul unei relatii, dragostea
adevarata triumfa, in pofida oricaror provocari. Nick Vujicic, baiatul care a crescut in Australia, nu putea sa inteleaga de ce a ingaduit
Dumnezeu ca el sa se nasca fara membre si se intreba mereu daca vreodata in viata lui va aparea o femeie. Mai tarziu, cand Nick a inteles
ca Dumnezeu are un scop cu el, viata lui a capatat un nou sens. Insa inima lui a fost franta in urma unei relatii de durata ce s-a soldat cu un
esec. Oare va exista cineva care sa vrea sa se marite cu el? De cealalta parte a lumii, Kanae Miyahara – o fata de origine japonezomexicana – a trait experienta dureroasa a separarii parintilor ei. Kanae a avut cateva relatii bazate pe atractie superficiala, dar ea isi dorea un
partener cu o credinta puternica, un barbat care ar fi un sot si un tata evlavios. Cand Nick si Kanae s-au intalnit intr-un mod uimitor, cei doi siau dat seama ca Dumnezeu, Petitorul desavarsit, a folosit chiar si experientele lor descurajatoare si dureroase pentru a-i pregati unul pentru
celalalt ... pentru dragostea vietii lor. Nick Vujicic este vorbitor motivational, autor si director al Organizatiei nonprofit „Viata fara membre“.
Viata lui a devenit o sursa de inspiratie pentru oameni din intreaga lume, Vujicic vorbind frecvent despre modul in care oamenii pot sa
depaseasca orice bariere in implinirea propriilor visuri. El si sotia lui Kanae locuiesc in sudul Californiei, impreuna cu copiii lor. „Sper ca
povestea noastra sa te incurajeze: povestea putin probabila a unui sarb devenit australian, nascut fara maini si fara picioare, care a cucerit
iubirea unei tinere frumoase de origine japonezo-mexicana. Ne-am gasit unul pe altul, desi am crescut la o distanta de aproximativ
cincisprezece mii de kilometri, în culturi si pe continente complet diferite.”
Codul iubirii este asem?n?tor codului facerii, codului vie?ii, este ca o s?mân?? care încol?e?te în sufletul nostru ?i d? roadele numite d?ruire ?i
împlinire. ”Cartea iubirii”, cu titlul ”Poveste de pe net-3D”, este o poveste de dragoste, n?scut? pe net ?i tr?it? aievea, în torida var? a anului
2001. În carte apar semnele lumii ne?tiute, hazardul, cump?na vie?ii ?i jocul destinelor. Ac?iunea este sub codul iubirii, al runei Pethro, runa
facerii lumii, a hazardului, a jocului destinelor, a iubirii, d?ruirii ?i împlinirii.
Dumnezeu a inten?ionat ca via?a de familie ?i c?s?toria s? fie raiul pe p?mânt. În zilele noastre, pu?ini o mai percep astfel. Oricare v-ar fi
vârsta, statutul marital ori mo?tenirea cultural?, aceast? carte v? va ajuta s? identifica?i sl?biciunile ?i domeniile care au nevoie de
îmbun?t??ire în rela?iile voastre, oferind solu?ii practice pentru a construi o via?? de familie ?i o c?s?torie trainic?.

Te invit într-o c?l?torie dincolo de timp, o conexiune cu Sinele Divin. Citind aceast? carte ce vine cu un mesaj de lumin?
în via?a ta. Vei primi r?spunsuri la întreb?rile precum ce este iubirea, iertarea, cauzele bolilor, a dependen?ei de alcool ?i
de fumat, toate într-un dialog neobi?nuit cu Dumnezeu. Am primit a doua ?ans? ?i m-am întors la via?? dup? experien?a
unui cancer. Via?a mea s-a schimbat radical de atunci. Privesc via?a ca un dar ce trebuie tr?it? responsabil. Am aflat c?
dincolo nu exist? timp, c? el are o alt? percep?ie, ca fiind ve?nicia. Aceast? carte este scris? pentru cei care caut?
schimbarea ?i pentru cei care vor s? afle r?spunsuri dincolo de percep?ia fizic?. Nu m? judeca prea aspru…. Eu sunt doar
pianul unde Universul î?i cânt? partitura. Autorul
Intra?i în hora ideilor ?i a sentimentelor! Aceasta este invita?ia lansat? de volumul de versuri Cântecul, jocul ?i hora
ideilor. Sensibilitate ?i inteligen??, dragoste de cunoa?tere, fascina?ie fa?? de muzic? ?i filosofie - aceste matematici ale
sufletului -, toate r?zbat din cartea poetului Beniamin Apahidean ?i ne îndeamn? s? le recept?m cu inima.
Prima parte din seria OUTLANDER Povestea care a stat la baza serialului OUTLANDER Anul 1945. Claire Randall fosta
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sora medicala se intoarce din razboi ?i pleaca cu sotul intr-o a doua luna de miere. Dar o stanca magica descoperita intrun loc misterios o transforma intr-o calatoare in timp care se treze?te brusc intr-o Scotie macinata de lupta in Anul
Domnului… 1743. Azvarlita intr-un alt secol de forte pe care nu le intelege protagonista trebuie sa infrunte conspiratii ?i
primejdii care ii ameninta viata… ?i ii pun la incercare inima. Destinul i-l scoate in cale pe tanarul razboinic James Frazer
si Claire trebuie sa aleaga intre fidelitate si dorinta intre doi barbati intre doua vieti. „O carte captivanta si emotionanta…
care evoca impresionant tinutul si legendele Scotiei.“ Publishers Weekly „Gabaldon nu doar ca stapaneste arta detaliului
ci are si talentul de a crea personaje memorabile sau de a scrie incredibile scene de sex.“ Locus
Descoper? remediul pentru p?cat printr-o incursiune în Sanctuar ?i planul lui Dumnezeu de a distruge p?catul f?r? a-l
distruge pe om. Vei afla cât valorezi ?i faptul c? Dumnezeu are nevoie de unul exact ca tine.
Al patrulea volum din seria AFTER Tessa ?i Hardin au înfruntat toate provoc?rile, dar oare vor tr?i ferici?i pân? la adânci
b?trâne?i? Pân? acum, via?a i-a luat de multe ori prin surprindere. Leg?tura lor e mai strâns? ca oricând. ?i totu?i, se
pare c? orice nou? încercare le pune în pericol temelia pe care ?i-au construit rela?ia. Tessa în?elege tot zbuciumul lui
Hardin ?i ?tie c? e singura care poate s?-l tempereze când izbucne?te. Îns? cu cât i se dezv?luie mai multe despre
trecutul întunecat al iubitului ei, cu atât acesta îi îndep?rteaz? – pe ea ?i pe ceilal?i – din via?a lui. Tessa nu mai e
convins? c?-l poate salva – nu f?r? a se sacrifica pe sine. Merit? s?-?i piard? identitatea în numele dragostei? Dar Tessa
e hot?rât? s? lupte. Numai c? nu ?tie pentru cine lupt? de fapt – pentru Hardin sau pentru ea îns??i? Seria fanfiction After
a adunat peste 1 miliard de fani online ?i a fascinat cititorii din întreaga lume. Acum afl? ?i tu povestea despre care
vuie?te internetul! "Anna Todd a creat cel mai mare fenomen literar al genera?iei sale." - Cosmopolitan "Tessa ?i Hardin
sunt varianta modern? a cuplului clasic din Mândrie ?i prejudecat? – domnul Darcy ?i Lizzy Bennet." - That’s Normal
„Berlinul este cel mai periculos loc din lume. URSS dore?te s? realizeze o opera?ie asupra acestui punct sensibil, s?
elimine acest ghimpe, acest ulcer.“ Asta declara Nikita Hru?ciov la summitul de la Viena din iunie 1961. Dup? numai
dou? luni, în august 1961, se ridica Zidul care avea s? împart? ora?ul în dou? timp de aproape trei decenii. Bazat? pe
dosarele de curând desecretizate de administra?ia american?, Berlin 1961 este o lectur? fascinant? pentru cei care
doresc s? afle mai multe despre importan?a Zidului Berlinului în confruntarea dintre Est ?i Vest ?i despre principalii actori
de pe scena politic? a lumii care au jucat un rol esen?ial în acele momente cruciale. Cartea aduce o perspectiv? nou?
asupra unui moment de mare cump?n? din timpul R?zboiului Rece, când Kennedy ?i Hru?ciov s-au aflat foarte aproape
de declan?area unui conflict nuclear ce ar fi schimbat iremediabil soarta omenirii.
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