
Tematické okénko: Duchovní

Halík Tomáš - Žít s tajemstvím :
Autor vybral klíčové myšlenky z publikací posledních patnácti let své tvorby a utřídil je do dvou svazků podle
nejzávažnějších témat, jimž věnoval pozornost. V tomto, prvním, díle jsou to především centrální otázky víry,
zrající v neustálém rozhovoru s pochybností a nevírou.

 

Rampa T. Lobsang - Třetí oko
Autobiografické vyprávění tibetského lámy a lékaře, které se stalo světovým bestsellerem.

 

Rampa T. Lobsang - Třetí oko
Autobiografické vyprávění tibetského lámy a lékaře, které se stalo světovým bestsellerem. Autor byl jako dítě
poslán do lámasérie, aby zde studoval lékařství. Později byl vybrán, aby podstoupil zvláštní operaci "otevření
třetího oka", která má stimulovat jeho mimosmyslové vnímání.

 

Sogjal - Tibetská kniha o životě a smrti
 

Clément Catherine - Theova cesta
Čtrnáctiletý Leo žije šťastně v kruhu rodiny, když náhle onemocní nevyléčitelnou nemocí. Svérázná teta dospěje
k názoru, že místo hospitalizace pomůže poznávání světa. Během dlouhého putování, které je skutečnou
odysseou po světových náboženstvích, se Theo seznamuje s náboženskými tradicemi lidstva. Cesta kolem světa
nemocnému Theovi ukáže život v novém světle a pochopit mnohé o toleranci, lásce i sobě samém.

 

Santé Roland - The Magical Crystal :
Pohádkový les skrývá kouzelný drahý kámen, který jednou do roka při ozáření sluncem uvolňuje svou léčivou
energii a dává nahlédnout do křišťálových duhových světů lásky za doprovodu uchvacující hudby a tanců
krásných lesních víl. Jemné zvonkohry, etnické flétny, harfa, piáno, bubínky a mystické zvuky povzbuzují naše
duševní síly!

 

Sharma Robin S. - Tajné dopisy mnicha, který prodal své ferrari
Autor rozvíjí věčné téma hledání štěstí a smyslu života v dobrodružném příběhu o osobitém putování do
neznáma.

 

Lízna František - Šel jsem však vytrvale :
Kniha je deníkovým záznamem známého jezuity Františka Lízny, který se mj. věnuje lidem na okraji společnosti,
ale proslul i jako poutník. Ve svých 66 letech se pěšky vydal ze slovensko-ukrajinské hranice až do krymského
Chersones, spojeného s věrozvěsty Cyrilem a Metodějem.
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Craven Margaret - Slyšel jsem sovu zavolat své jméno
Příběh o hledání lidského štěstí a smyslu života je i pohledem na dvě civilizace, z nichž jedna pozvolna pohlcuje
druhou, nezadržitelně a logicky, neboť takový je řád a vývoj lidské společnosti.

 

Canfield Jack - Slepičí polévka pro duši :
Pes je jediný tvor na této planetě, který vás má radši než sebe. Psi jsou nám věrnými společníky, nejlepšími
přáteli, jsou pro nás také mnohdy těmi nejlepšími učiteli. Tento soubor psích příběhů přináší překvapivé, často
neuvěřitelné zápletky a rozuzlení, ale i laskavá poučení do života vnímavého čtenáře

 

- Sibylla, aneb, Proroctví královny ze Sáby
Z dávné doby se nezachovalo mnoho proroctví, které by se týkaly dnešní doby. Sibyla Kumana, královna ze Sáby,
napsala devět knih, které nazvala „Moudrosti života“. Sybila údajně věrně předpověděla pády mnoha velkých
říší i rodů, stejně tak jako mnohé události I. a II. světové války.

 

Džibrán Hadžar - Prorokův návrat
Od roku 1923, kdy Chalíl Dži?brán vydal své všeobecně uznávané mistrovské dílo Prorok, má lidstvo v jeho
výjimečné knize proslulý pramen odpovědí na nejhlubší otázky života

 

Torkington David - Prorok :
Volné pokračování knihy Poustevník. Druhý z příběhů, jejichž hlavním hrdinou je rybář z Hebrid, poustevník,
prorok a mystik Petr Calvay.

 

Gibran Kahlil - Prorok
Skvost světové duchovní literatury.

 

Werfel Franz - Píseň o Bernadettě
Dokumentární román, který na základě faktů vypravuje o životě Bernadetty Soubirousové, chudobného a
neduživého děvčátka z pyrenejského podhůří. Autor jej napsal r. 1941, krátce poté, co se mu podařilo uprchnout
před hitlerovským nacismem z okupované Francie.

 

Kilham Christopher - Pět Tibeťanů :
 

Schultz Nicholas - Myšlenky z židovské moudrosti
Židovská moudrost, která je zhuštěna v tomto svazku, je představena citáty (moudrými, humornými, satirickými
i podněcujícími k zamyšlení) a příslovími, jež poskytují příležitost lépe chápat židovskou kulturu.
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- Music for mother and baby
 

Sharma Robin S. - Mnich, který prodal své ferrari
Mnich, který prodal své ferrari patří mezi nejznámější klasická díla s duchovní a psychologickou tematikou.
Vypráví příběh o slavném a bohatém právníkovi Julianu Mantlovi, jenž se ocitl na pokraji smrti, když jednoho
dne v přeplněné soudní síni utrpěl infarkt. Jeho fyzický kolaps je provázen krizí duchovní, která jej donutí
hluboce se zamyslet nad neutěšeným stavem svého života a vydat se hledat odpovědi na nejdůležitější otázky
lidského bytí. V naději, že nalezne štěstí a splnění svých snů, vypravuje se Julián Mantle na putování do
nedostupných indických končin obydlených prastarou východní kulturou.

 

Cronin A. J. - Klíče království nebeského
Lidsky jímavý příběh kněze, který vždy stál na straně lidské důstojnosti, úcty k bližnímu a nezištné nadosobní
služby celku.

 

Sharma Robin S. - Kdo bude plakat, až tady nebudeš? :
Žijete plným a smysluplým životem? Využíváte zcela svých možností, svého vnitřního potenciálu? Máte jasno v
tom, co byste chtěli v životě dokázat? Umíte odpouštět? Žijete tak, abyste mohli umřít štastní? Co po sobě
zanecháte, až se odeberete na věčnost? A komu budete chybět - kdo bude plakat, až tady nebudete?

 

Waltari Mika - Jeho království
Historický román o ukřižování Ježíše Krista. Vypravěč je přímým svědkem Ježíšovy smrti, je zasažen hloubkou
jeho poselství a s detektivní posedlostí pátrá po smyslu jeho slov a činů.

 

Olbracht Ivan - Golet v údolí
Tři povídkové prózy (třetí dorůstá formátu románového) z prostředí orthodox. židů v zapadlé podkarpatské
vesnici Polaně. "Zázrak s Julčou" - humorně podbarvený příběh o chudém povozníkovi, považující za Jehovem
způsobený zázrak seslání dvou pražských turistů, kteří mu dají vydělat. "Událost v Mikve" - o znesvěcení rituální
lázně. "O smutných očích Hany Karadžičové" - krásná židovka se provdá za odpadlíka. Když zavržena odchází,
pějí rodiče i celá vesnice strašně pohřební písně, loučíce se s Hanou jako s mrtvou. "Zde je specifická vůně žid.
enklávy přímo monumentalisována v lidový mytus prudké naléhavosti," charakterisuje povídky B. Václavek.

 

Chhaya Mayank - Dalajlama :
Tento autorizovaný životopis napsal indický novinář po poctivém výzkumu a osobních setkáních s dalajlamou. V
rámci své práce autor nabízí důvěrný vhled do asijské politiky, referenčního rámce podstatného pro porozumění
složité situace tibetského duchovního a politického vůdce, jenž strávil plných padesát let v exilu v Indii.

 

- Cestou duhy :
Relaxační program.
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Ošó - Cesta bílého oblaku :
Tibeťané mají jednu meditaci, při níž sedí zcela sami na vrcholu hory a meditují o bílých oblacích, které plynou
oblohou. Pozorují je nepohnutě a spojují se pozvolna s nimi. Sedí na vrcholcích jako bílá oblaka bez myšlenek a
jsou jen prostě zde. Bez odporu, bez boje nic nedosahují, nic neztrácejí. Zažívají jen čisté Bytí, oslavují souzvuk,
extázi, svatost ... Proto nazývám svou cestu Cestou bílého oblaku. A přál bych si, abyste se také stali bílými
oblaky a jen tak pluli po obloze sem a tam, ne k nějakému určitému bodu, nýbrž jen sem a tam, kam právě vane
vítr.

 

Miller Dave - Ayurveda
 

Allmend Peter - Andělské rozmluvy
Vyprávění plné něžné poetiky vnáší průzračné světlo do všech oblastí lidského života.

 

Coelho Paulo - Alchymista :
Moudrý alchymista radí mladému muži, jak skrze viditelné věci dojít k duchovnímu poučení.

 

Coelho Paulo - Alchymista
Moudrý alchymista radí mladému muži, jak skrze viditelné věci dojít k duchovnímu poučení.

 


