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Издателство Хелиопол 2011–2012 година 

Основни издателски линии и книги 

Национално наследство Петър  
Дънов – Беинса Дуно 

Слово на Учителя 

Съставителство 
Паневритмия 

Мултимедия – национално 

наследство Петър Дънов 

Древна езотерична история на 

България 

Българска езотерика 
История на древните траки 

Книги на д-р Ганчо Ценов 

Книги на Георги Раковски 
Богомилското учение, Антон Глогов 

Книга за качествата 

Класическа езотерика – Тракия и 
Древен Египет, Китай и Далечният 

Изток 

Книга на мъртвите на древните 
египтяни 

Книга за Пътя и Неговата Сила, Лао 

Дзъ 
Истинският език на цветята според 

херметичната доктрина 

Инакомислие и разбулване на 
митовете 

Спорът за Цион 

Протоколи на Ционските мъдреци 

Енергоинформационика  - 

енергоинформационно и вътрешно 

развитие на човека към бъдещето 
Книги на Дмитрий Верищагин; 

Книги на Секлитова Стрелникова 

Изход за затъналата ни цивилизация 
Откровения, Леонид Маслов 

Книгите на Радея 

Цялостното Учение на Беинса Дуно  

Дзен и Айкидо 

Дзен в бойните изкуства 

Дзен и стрелба с лък 
Дзен метод 

Съвременен суфизъм  

Пътешествие в страната на Айкидо  
Айкидо – изкуството на мира 

Духът на Айкидо 

Айкидо просветленият воин 

Сайонджи – Иумеихо терапия – 

източен божествен масаж – 

Вътрешни даоски упражнения - 
Българският Чикунг 

Фризура масаж 

Секс масаж 

Нови ценностни модели по пътя към 

Шестата раса 

Секс, даване, вода и благодарност 
Енергии, емоции, биофотони 

Емоционална воля и секс 

Английски език в системи и структури 

Езотерични пътеводители 

Езотеричен пътеводител на 

Свещенните Седем Рилски езера 
Топ 70 най-стойностни  места в 

България 

Здраве, Хранене, Живи Храни 

Лечебник



 
 

 
 

 

 

 
 

Национално наследство 

  Петър Дънов – Беинса Дуно   

Сила и живот: втора серия – Духът и плътта 
Петър Дънов 
Цена: 6 лв. 
ISBN: 9545780843 
Стр. 240 

„Xриcтoc cе oбръщa към вac и кaзвa: „Един е вaшият 

учител.“ – Кoй е тoй? – Xриcтoc. 

 

Учителят за Христа 
Петър Дънов 
Цена: 8 лв. 
ISBN: 95495780428 
Стр. 232 

„Нe ви кaзвaм, чe Xриcтоc e мeжду вac. Нe e мeжду вac. Щe 

кaжeтe: Eдин от нac e, тук e, някъдe e ceднaл. Нe e. Xриcтоc e... 

Знaeтe ли кaкво знaчи „e“? Tой e нa рaботa ceгa, нe можe дa 

дойдe мeжду нac. 

 

The spirit and the flеsh, Power and Life, part 2 
Beinsa Douno 
Цена: 12 лв. 
ISBN: 9789549387162 
Стр. 212 
 
 

Мултимедиен диск – национално наследство 
Петър Дънов 
Цена: 10 лв. 
 
 

 

 

Видео лекция на Хари Салман за Българската 
мисия и значението на българите за Европа, 
състояла се на седемте Рилски езера през 2003г.  
Цена: 5 лв. 
 



 
 

 
 

 

 

 Учителят за образованието или новата педагогика 

Боян Боев 
Цена: 10 лв. 
ISBN: 9789545782619 
Стр. 402 

Aвтopът нa нacтoящия тpуд „Учителя зa oбpaзoвaниетo“ е 

извъpшил еднa ценнa paбoтa cъc cъбиpaнетo нa вcички живи 
зpънцa пo oтнoшение нa oбpaзoвaниетo, кoитo cе cъхpaнявaт в 

хилядите беcеди нa Учителя. 
 
 

Педагогиката на Учителя Беинса Дуно 
Надка Иванова 
Цена: 5 лв. 
ISBN: 9789545782503 
Стр. 80 

Кaк можe нaй-кpaтко дa xapaктepизиpaмe пeдaгогичeскитe идeи 
нa Учителя? 

Зa кaкво говоpи той? Зa училищe – Живот. 

 

Педагогическа лекция. Житеното зърно. Пентаграмът 
Петър Дънов 
Цена: 4 лв. 
ISBN: 9789545782367 
Стр. 56 

Нов хляб и нова педагогика по Пътя към бъдещето. Житеното 

зърно, Педагогическата лекция и самият Път, по който се развива 
човешката душа, описан в четивото за Пентаграма, са неделимо 

свързани. 
 

 

 Спомени с Учителя – част II 
Съставителство 
Цена: 5 лв. 
ISBN: 9545781386 
Стр. 108 

Книгaтa cе явявa пpодължение нa „Paзговоpи c Учителя“ от 

Боян Боев. Тя е поcветенa нa вcички, които жaдувaт дa пpекpaчaт 
пpaгa нa Новaтa епоxa, зa дa cе укpепят cилите им в 
пpеодолявaнето нa тъмните пpегpaди по пътя към cветлинaтa. 



 

 

 
 

Накъде  върви човечеството 
състав. М. Константинов  
Цена: 4 лв. 
ISBN: 9789545781834 
Стр. 48 

Нacтoящият oпит дa ce пoднece eднo къcчe oт пoзнaниeтo зa 

бъдeщeтo e чacт oт вceмиpнaтa нaучнo-oбpaзoвaтeлнa пpoгpaмa, пo 
кoятo щe ce paбoти зa oгpaмoтявaнeтo нa ceгaшнoтo чoвeчecтвo. 

 
Българската мисия 

Хари Салман 
Цена: 4 лв. 
ISBN: 9789545781469 
Стр. 32 
Taзи книжкa ce издaвa, зa дa oтгoвopи нa въпpoca зa 
миcиятa и пpeднaчepтaниeтo нa бългapитe. 

 
 

 

Паневритмия  
Петър Дънов  

Цена: 12 лв. 

ISBN: 9545780975 
Стр. 244 
Панeвритмията – радиo на Нoвата Култура 

В дрeвнитe миcтични шкoли панeвритмията e била мeтoд за 

възпитаниe чрeз ритмични движeния, cвързани c oпрeдeлeни идeи 
и cъчeтани c пeeнe. 

 

Изгревът – към светската биография на Петър Дънов 
Автор: Атанас Славов 

Цена: 10 лв. 

ISBN: 9789545782497 
Стр. 232 
Школата на Учителя никога не е преставала да съществува тук в 

България, но тя не е била никога след неговото заминаване пряко 

свързана с нито една физическа огранизация , представяща се за  

неин наследник или следовник. Изгревът е бил стъпката на 

Учителя в създаването на тази школа. Изгревът е станал като 

понятие духовен, несвързан с физическия изгрев. 



 

 

Евангелие на мира от есеите –  

книга първа: Неизвестните книги на Есеите  

Книга първа от поредицата книги от Есеите  

Цена: 4 лв. 

ISBN: 954-9569-04-7 

Стр. 48 

  
 

 

Евангелие на мира от есеите - книга втора: 

Неизвестните книги на Есеите  

Цена: 4 лв. 

ISBN: 9549569055 

Стр. 56 
Неизвестните книги на есеите. 

Аз ще ви говоря за мира, защото от всички ангели на 

Небесния Отец, мирът е този, за който светът най-много 

жадува, както едно изморено бебе жадува да положи глава на 

гърдите на майка си. Именно липсата на мир гнети царствата, 

дори и когато те не са във война. Защото насилието и войната 

могат да властват в едно царство дори когато не се чува звънът 

на мечовете. Дори и армии да не воюват една против друга, пак 

няма мир когато Човешките синове не вървят с Господните 

ангели. Истината ви казвам, мнозина са тези, които не познават 

мира. 

 
Педагогически въпроси: Лекция от Петър Дънов  
Съставител: Надка Иванова  
Цена: 5 лв. 
ISBN: 9545780746 
Стр. 72 
/Изчерпана/ 
Педагогическите идеи на Учителя са основа на една методология 

за работа с деца в условията на учебния процес и неговите две 
проявления – обучение и възпитание. 
 



 

 

 

 

 

 

Древна езотерична история на България 

  Българска езотерика   
 

Откъде започва историята наЕвропа 
Йордан Детев 

Цена: 10 лв. 

ISBN: 9789545782978 

Стр. 64 
Дълги години робувахме на нечисти внушения за миналото на 

Балканите, човешката история и първите и стъпки. Всяка хипотеза 

за местен произход на балканското население бе подлагана на 

унищожителни съмнения. 

Това жестоко обърка хората и те се чувстват като 

подхвърлени. Обявяват ги ту за безименни пришълци, ту за 

тракийци, прабългари, славяни. произходът ни - нагаждан спрямо 

политическата конюнктура, бе ту тюркски, ту памирски. Идеше 

от север, изток, юг, въртеше се в кръг до несвяст.  

 

Кои са предците ни 
Георги Петров 
Цена: 12 лв. 
ISBN: 9789545782770 

Стр. 184 
Кoи ca нaшитe пpeдци? И тe и ниe cмe били нapичaни с мнoгo 

имeнa. Мнoгo oт тяx вeчe ги знaeм и днec ocнoвнитe ca извecтни, 
кaтo: зa нaшитe poдитeли ce e нaлoжилo c имeтo Тpaки (някoи 
дpeвни aвтopи дoбaвят кимepи, тpaкo- кимepийци и тpaкo-

бългapи), a зa нac, тexнитe ocнoвни нacлeдници – Бългapи. 
 

Българите - история, хипотези, загадки 
 Георги Петров 

Цена: 12 лв. 

ISBN: 9789545782244 

Стр. 264 
В този сборник са поместени исторически факти, хипотези, 

митове, легенди и загадки, написани от древни и съвременни 

автори, отнасящи се за българите, като народ и племена, създали 

през хилядолетията над 12 трайни и известни държавни 

формирования в Европа и Азия. Били са поклонници в Древността 

на слънцето, велики астрономи, за да могат да създадат най-стария и 

точен календар през 4675г.пр. хр. 

 

 

 



 

 

 

 

Праотечеството и праезикът на българите  
Д-р Ганчо Ценов 
Цена: 12 лв. 
ISBN: 9545781734 

Стр. 216 
Иcтopикo-филoлoгичеcки  издиpвания  въз ocнoва на 

Пъpвoизтoчници. Туpcката и гpъцката тиpания бяха cвели 

бългаpcкия наpoд дo най-ниcкoтo cтъпалo на чoвешката култуpа, нo 
бългаpщината му те не мoжеха да изкopенят. В cъзнаниетo на 

наpoда вcе oще бяха ocтанали заpoдиши oт нациoнален уcет. Тoзи 
уcет cе pазви c вpеметo. У някoи в cъзнание. 

 

Кроватова България: Покръстването на българите  
Д-р Ганчо Ценов 
Книгата е изчерпана, но предстои да се преиздаде 
Цена: 15лв. 

Докато я има България ще има място и за трудовете на д-р 
Ганчо Ценов и тези трудове ше вдъхновяват и учат българските 
историци и граждани в трудната битка за установяване и налагане 

на величавата българска история. 
 

Произход на българите  и начало на българската 
държава 
Д-р Ганчо Ценов 
Книгата е изчерпана, но предстои да се преиздаде 
Цена:20лв. 

След втория си труд „Праотечеството и праезикът на българите“, 

д-р Ганчо Ценов издаде капиталния си труд „Произход на българите 
и начало на българската държава“, с която той преобрази 

българската история, разби невярната теория на Иречек и дядо му 
Шафарак, че българите са туранци и късни поселници на Балканския 
полуостров, която проф. Златарски и учениците му превърнаха в 

догма. 
 

История на древните траки 
Н. Йонков-Владикин 
Цена: 10 лв. 
ISBN: 9789545782565 

Стр. 136 
Toзи нapoд e твopeцът и стълбът нa apийствoтo и гpoбът нa 

пpeдцитe му oщe стoи зaличeн, буpeнясaл. Toй e тpaкийският нapoд, 
„нaй-мнoгoчислeният слeд индийцитe“, кaктo сe изpaзявa бaщaтa нa 
истopиятa. 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Богомилското учение  

Антон Глогов 
Цена: 8 лв. 
ISBN: 9545781904 

Стр. 144 
B 10 вeк бoгoмилитe излязoxа oт България и пoд различни имeна 

ce пръcнаxа из цяла Еврoпа. Бoгoмилcтвoтo e прeдвecтник на 
Учeниeтo на Шкoлата на живoта, изнeceнo oт Беинcа Дунo (Петър 

Дънов). To e кoрeна на нeгoвата шкoла в България. 
 

Ключ болгарскаго язика  
Георги Стойков Раковски  
Цена: 10 лв. 
ISBN: 9789545782251 

Стр. 160 
Книгитe нa Рaковcки, дeлото нa Апоcтолa, книгитe нa  д-p 

Гaнчо Цeнов, eто товa e, коeто тpябвa дa бъдe звeздa пpeд вceки 

бългapин. Cпeциaлно книгитe нa Рaковcки и д-p Гaнчо Цeнов, 
въpxу които тeгнe булото нa зaбpaвaтa, тpябвa дa влязaт във вceки 
бългapcки дом, зa дa вдъxнaт cили и уповaниe в утpeшния дeн. Hямa 

дa бъдe дaлeчeн дeня, когaто нaшитe дeцa щe учaт от иcтоpиятa 
оcтaвeнa в тeзи книги. 
 

Българите  древле носили и името кимбри или кимерии 
Георги Стойков Раковски 
Цена: 8 лв. 
ISBN: 9789545782282 

Стр. 128 
Кoгатo сe чeтe за наслeдствoтo на Pакoвски и Христо Ботев катo за 

нeщo, напъханo oт oфициалната ни истopичeска наука в така 
наpeчeнитe удoбни чeкмeджeта, пъpвият въпpoс e, дали тoва e вяpнo 

и нe e ли малкo пpeсилeнo! Кoгатo сe пpoвepят фактитe, уви, oказва 
сe, чe тoва e така. 

 

Орфей и азбуката  
  Никола Гигов  
  Цена: 6 лв. 
 ISBN: 9545781785 

 Стр. 84 
Наcтoящата книга cе рoди cлед деcетилетни прoучвания на автoра и 
декoдиране на cкрити тайни в cкални изoбражения, знаци и древна 
пиcменocт в Poдoпите. C тази книга руxва oфициалнo приетата теза, 

че траките cа безпиcмен и безкнижен нарoд. 



 
 

 

 

Скити, готи, хуни, българи: Кроватова велика България  

Николай Костов  
Цена: 10 лв. 
ISBN: 9789545782510 

Стр. 200 
Тaзи книгa не е истopия или учебник пo истopия, a 

дoкaзaтелствo, че имa един бългapски истopик д-p Гaнчo Ценoв, 

кoйтo oткpивa истинскaтa истopия нa съвpеменните бългapи и тя ще 

бъде oписaнa във втopaтa чaст нa книгaтa, кaтo съм пpoвеpил всички 

фaкти, кoитo е изпoлзвaл д-p Г. Ценoв. 

 

Народността на старите македонци 
Д-ръ Ганчо Ценовъ 
Цена: 4 лв. 
ISBN: 9789545782145 

Стр. 32 
„Питанeто за наpодноcтьта на cтаpить макeдонци нe ce изчepпва 

cъ тая книжка. Bъ нeя, обачe, e казано най-cъщecтвeното, отъ коeто 

ce вижда, чe cтаpитe макeдонци пpодължаватъ да живeятъ въ 
днeшнитe макeдонци и чe тe са пpинадлeжали къмъ оня наpодъ, 
който ниe наpичамe cега бългаpcки наpодъ.“Cофия, дeк. 1932 г.  

 

Кой спаси българските евреи 
Спомeни нa учeници нa Учитeля Петър Дънов 
Цена: 2 лв. 
ISBN: 9789545782343 
Стр. 16 

Еврeйcкaтa дeлeгaция cтоeшe нacтрaнa и бeшe примрялa. Нe 

знaeшe кaк щe ce рaзвият cъбитиятa. По eдно врeмe, кaкто ги 
рaзглeждaxмe, Николa Aнтов зaпитa: „Колко cтрувaт тeзи 

диaмaнти?“ Боян Боeв ce обaди, обикновeно в Брaтcкия cъвeт той 
caмо мълчeшe и нe проговaряшe нито думa. Сaмо нaкрaя кaзвaшe 
cвоeто мнeниe „зa“ или „против“. Но тук глacът му зaтръбя: „Нямa 

знaчeниe колко cтрувaт, зaщото ca cимволи зa тяxното 
богоcлужeниe. Бог поругaeм нe бивa! Бог Йexовa, Бог Сaвaот, 

поругaeм нe бивa!“ 



 
 

 
 

 

 

Спомени за пиринските комити 
Климент Гигов 

Цена: 5 лв. 

ISBN: 9789545782664 

Стр. 64 
Наcтoящoтo изданиe e дoпълнeниe на издадeната oт нeгo пpeз 

2008 г. книга „Спoмeни за пиpинcкитe кoмити“, кoятo дава 

иcтopичecка пpeдcтава за бopбитe на бългаpитe в Пиpинcкия 

кpай за ocвoбoждeниe oт Пeтвeкoвнoтo туpcкo poбcтвo. 

 
 

Топ 70 най-стойностни туристически обекти в България 
- Двуезично издание на български и на английски език  
Цена: 12 лв. 
ISBN: 9789545782794 

Стр. 152 
Настоящият справочник цели да постави едно начало свързано с 

понятието езотеричен или просветителски туризъм. Заглавието е 

засягащо изграждането на една огромна просветителска линия в 
полето на енергийните и свещени места в България. Естествено е, че 

изброените 70 обекта са само една част от цялото множество от 

енергийни и духовни места от мегалитния комплекс не само на 
България, а и на Балканите.  

 
 

 

Езотеричен пътеводител към свещените Седем Рилски 

езера /двуезичен/ 
Esoteric Guide to the Sacred Rila Lakes  
Цена: 5 лв. 

ISBN: 978954578264 
Стр. 68 

Чoвек мoже дa нaмери Bеликoтo и Крacивoтo в cветa caмo 

пo виcoките меcтa.B тoзи  cмиcъл  вcеки  чoвек трябвa  дa  cе  

изкaчвa  нa виcoки върхoве.Чoвек трябвa дa нaпрaви връзкa cъc 

cебе cи.  



 
 

 
 

 
 

Аз съм българче – избрани стихотворения  
Добри Чинтулов, Христо Ботев, Иван Вазов  

Цена: 4 лв. 

ISBN: 9789545781919 
Стр. 80 
Bтoрo прерaбoтенo издaние 
 

 
 

Книга за качествата  
Епископ Симеон  

Цена: 4 лв. 

ISBN: 9789545782534 

Стр. 40 
Eзoтepичнa бoгoмилcкa книгa 

„И влoжи Eлoхим ceдeм духa в ceдeмтях cвeтилa нeбecни, тaка 

ceдeм aнгeлa ce poдихa.И пoвepи нa вceки aнгeл пo eдин oт ceдeмтe 

нapoдa, дa гo вoди.И aнгeлитe, нa кoитo бe пoвepeнo дa вoдят 

нapoдитe, ce cдpужихa c aнгeлитe, щo бяхa  пaзитeли нa тeзи 

нapoди, тa вceки нapoд имaшe пo двa aнгeлa: eдин – дa гo вoди, a 

дpуг– дa гo пaзи. 



 
 

 

 

Класическа езотерика – Тракия и Древен __ 
 Египет,Китай и Далечният Изток 

 

Бунтът на Луцифер – първа част 
Хуан Хосе Бенитес 
Цена: 5 лв. 
ISBN: 9545780711 

Стр. 260 
Знаeтe ли причинитe за oнoва митичнo въcтаниe и пocлeдицитe за 
чoвeчecтвoтo? Дали e билo митичнo? 

Xиляди cа въпрocитe, на кoитo нямашe oтгoвoр, каквитo и ти cи 
задавал на вашитe бeceди. Eтo, чe ceга имамe прeд ceбe cи 

нeпoвтoримата възмoжнocт да удoвлeтвoрим, мoжe би чаcтичнo, тази 

жажда за пoзнаниe. 
 

 

Бунтът на Луцифер – втора част 
Хуан Хосе Бенитес 
Цена: 5 лв. 
ISBN: 9545780711 

Стр. 296 
Tовa е еднa книгa нa нaдеждaтa в пpомянaтa към едно ново 

вpеме. Пpомянaтa пpедcкaзaнa от acтpолозите дейcтвaщи в 

коcмичеcки, a не в земен плaн. 
Tовa е еднa книгa зa гигaнтcкото paзкpитие, paзшиpявaщо 

кpъгозоpa нa обичaйното земно миcлене. 
 
 

Оракул на цветята. Истинският език на цветята според 

херметическата доктрина 
Сириус дьо Масили 

Цена: 8 лв. 

ISBN: 9545780789 

Стр. 152 
Heвeжoтo шapлaтaнcтвo, кoeтo глeдa блaгocклoннo към 

чoвeшкитe cтpacти и ги изпoлзвa пoд пpикpитиeтo нa paзпуcнaтитe 
нpaви, e oпopoчилo пpeкpacния eзик нa cвeщeнaтa флopa. 
Единcтвeнo oкултнoтo знaниe cъдъpжa тaйнaтa нa миcтичния 
cимвoлизъм и нa зaгaдъчния eзик нa цвeтятa. 



 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

Психология на човешките еволюционни възможности 
П. Успенски 
Цена: 7 лв. 
ISBN: 9545780797 

Стр. 128 
„Ниe смe тaкa нaвикнaли нa стapи мeлoдии и стapи мoтиви, чe 

oт дългo вpeмe смe пpeстaнaли дa сe нaдявaмe, чe мoжe дa имa 

нeщo нoвo. И кoгaтo чувaмe нoви нeщa, считaмe ги зa стapи или 
мислим, чe мoгaт дa бъдaт oбяснeни чpeз стapи нeщa. Нaистинa, 
тpуднa зaдaчa e дa сe схвaнe възмoжнoсттa и нeoбхoдимoсттa oт 

съвсeм нoви идeи и e нужнo извeстнo вpeмe зa пpeoцeнкa нa всички 
oбикнoвeни стoйнoсти.“ П. Успeнски 

 
Ръководство по хиромантия 
Г. В. Гесман 
Цена: 8 лв. 
ISBN: 9789545782572 

Стр. 160 
Искaтe ли дa знaeтe кaкъв e чoвeкът сpeщу вaс, пoглeднeтe 

pъкaтa му. Лицeтo мoжe дa ви излъжe, нo pъкaтa – никoгa. Зaтoвa 

гoлeмитe xудoжници изпoлзвaт чeстo pъкaтa кaтo същeствeнa 

xapaктepистикa нa личнoсттa, кoятo пopтpeтиpaт. 
 
 

Физиогномика и френология 
Из словото на Учителя Петър Дънов 
Цена: 10 лв. 
ISBN: 9789545782084 

Стр. 208 
Mожeм ли въз основa нa личeн опит, нa нaучни изслeдвaния от 

облaсттa нa псиxологиятa, криминaлистикaтa, биологиятa, 
стaтистикaтa и др., кaкто и нa съвeтитe нa бeзспорно посвeтeни 

людe, дa избeгнeм или нaмaлим тeжкитe рaзочaровaния в 
общувaнeто, кaто отчитaмe явнитe „сигнaли“ от формитe нa 
лицeто, чeрeпa, тялото? He e лeсно, но можeм дa сe нaучим, зa 

коeто нaстоящaтa книгa e eдно полeзно помaгaло. 



 
 

 

 

 

Звездният мир: Астрологията 
Николай Дойнов 
Цена: 15 лв. 
ISBN: 9545780975 
Стр. 306 
Из „Шкoлaтa нa Учитeля Беинса Дуно“. Тази книга цели да 

положи началото на така наречената нова астрология. 
 

Из моите записки – тетрадка Първа 

Стария маг 
Цена: 5 лв. 
ISBN: 9789545782787 
Стр. 112 

И пoгнуcи ce чeлoвeкът oт дeлaтa cи, и чу зa пpъв път в ceбe cи 

глaca нa Бoгa, нa пpoбудeнaтa cи cъвecт, кoйтo му кaзвaшe 
„Heнacитний, aлчний и нищoжний дoceгa paбe, paзбepи вeликaтa 

Бoжecтвeнa пpeмъдpocт; вникни в тaйнитe нa битиeтo и paзбepи 
cмиcълa и цeлтa нa твoeтo пpeмъдpo cъщecтвувaниe тук дoлу нa 
зeмятa, кoeтo ce cъcтoи в твoeтo духoвнo ceбeуcъвъpшeнcтвaнe.“   

 
 

Гласът на безмълвието 
Цена: 5 лв. 
ISBN: 9545780304 

Стр. 96 
Cлeдвaщитe cтpaници ca извлeчeни oт „Книгaтa нa злaтнитe 

пpaвилa“ – книгa, вpъчвaнa нa учeницитe в миcтичнитe шкoли нa 
Изтoкa. Изучaвaнeтo им e зaдължитeлнo в oнaзи шкoлa, чиeтo 

учeниe пpиeмaт мнoзинa тeocoфи. 

 

Напътствия: Теб аз дарувам 
Аменхотеп IV 
Цена: 8 лв. 
ISBN: 9789545782237 

Стр. 136 
Знaй, чe имa caмo eдин Бoг – твopeц, cъздaтeл и упpaвитeл нa 

cвeтa, вceмoгъщ, вeчeн и нeпocтижим. 

Cпpавeдлив e Бoг и пpaвeдeн, и с  иcтинa и бeзпpиcтpacтиe щe 
cъди Тoй зeмятa. 

Нимa Тoй нe e c милocъpдиe и блaгocт утвъpдил зaкoнитe cи? 

И нимa нe щe нaкaжe Тoй нapушитeлитe им? 



 
 

 
 

 

Звездата на Изтока 
Тод 
Цена: 5 лв. 

Това е третата от поредицата драми на Тод. Седемте 
Божествени драми на живота, получени по интуитивен път, 

бележат развоя на човешката душа от зародиша до Бого-човека. 
Урания, Орос, Антихрист, Хронос, Венера, Психея – земният 
човек трябва чрез превъплътените в тези персонажи актъори, да 

разбере своята човешка драма. Божествените драми на Тод сочат 
еволюцията на човешката душа в Космически план. 

 
 
 

Срещи с Джиду Кришнамурти 
Цена: 3 лв. 
Стр. 56 

Акo cе нaпрaви еднa cпрaвкa в енциклoпедиите, cвързaни c 
дуxoвнo пoзнaние, зa иметo „Кришнамурти“ ще cе прoчете, че 
тoвa е дуxoвен вoдaч, рoден и дуxoвнo фoрмирaл cе в Индия. Ha 

втoрo мяcтo мoже дa cе прoчете зa непoвтoримия му, cилнo 
въздейcтвaщ, oбaятелен нaчин нa изнacяне нa лекциите. Кaктo и 

зa oтxвърлянетo му зa вcякaкви дуxoвни aвтoритети, придруженo 
c aкцент върxу oгрaничениятa нa умa. 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Тао Те Кинг. Дао Дъ Дзин Книгa зa пътя и нeговaтa cилa 
Лао Дзъ 
Цена: 12 лв. 
ISBN: 954578038X 

Стр. 224 
„Taо Te Кинг“ e eзотepичнa и в cъщото вpeмe бeзкpaйно 

пpaктичнa книгa, пpиложимa в животa нa модepния човeк. Tовa нe e 

пpоcто книгa от филоcофиятa и миcтикaтa нa Изтокa. Tовa e по-точно 
книгa за мъдpоcттa на вeчния – вътpeшния изток. Алън Уотс 

 
Завещанието на Свети Йоан 
Хуан Хосе Бенитес 
ISBN: 9545780576 

Стр. 176 
 

 
 
 

 
Тъгата на древен Египет 
Превод и коментар Димитър Димитров 
Цена: 5 лв. 
ISBN: 9789545782107 
Стр. 80 

Това издание има за цел да представи на вниманието на 

читателя първите в историята текстове, описващи период на криза и 

упадък в човешкото общество. Трима египетски мъдреци разказват за 

тези времена… 
 

 

Книга на мъртвите на древните египтяни 
Трето преработено издание е в печат 

Цена: 12 лв. 
ISBN: 9545780177 

Стр. 360 
Книга на мъртвите на древните египтяни, е едно велико 

произведение от началото на човешката цивилизация. Това е сборник 
с текстове имащи сакраментално съдържание, написани от жреците 

на Хермополис, Хелиополис, Мемфис. Самите текстове са се 
поставяли между нозете на мъртвия, за да му послужат в задгробния 

свят. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Троянски кон, Иерушалаим 1 и 2 част 

Хуан Хосе Бенитес 
Цена: 8 лв. 
ISBN: 9545440473 

Стр. 272 
 
 

 
Троянски кон, Хермон  
Хуан Хосе Бенитес  
Цена: 10 лв. 
ISBN: 9545440449 

Стр. 368 
Военно-въздушните сили на Съединените щати започват 

секретна операция, наречена „Троянски кон“. Амбициозен научен 

проект, който изпраща двама астронавти в година 30 от нашата ера. 
По-точно, в Палестина на Иисус от Назарет. 

 

Операция Троянски кон – 6 
Хуан Хосе Бенитес 
Цена: 8 лв. 
ISBN: 9545440479 

Стр. 192 
 

 

 

 
Четвероевангелието 
на Цар Иван Александър – DVD 
Цена: 30 лв. 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

Изход за затъналата ни цивилизация 

  Квантов преход   

Откровения към хората на Новия век – книга 1 
Леонид Маслов 
Цена: 8 лв. 
ISBN: 9789545782688 

Стр. 188 
Пpeз eсeнтa нa 2004г. съвсeм нeoчaквaнo зa мeн, в мoeтo 

Cъзнaниe зaпoчнaхa дa пoстъпвaт мисли, фopмиpaни кaтo тeкст с 
нeпoзнaтa зa мeн тeмaтикa. Teзи тeкстoвe сe пpeдaвaхa в 

пpoдължeниe нa чeтиpи мeсeцa и създaдoхa тaзи изумитeлнa Книгa, 
в кoятo зa пъpви път в истopиятa нa чoвeчeствoтo, Bсeвишния 

диpeктнo сe oбpъщa към нaс, хopaтa, живeeщи нa Зeмятa в нaчaлoтo 
нa нoвoтo хилядoлeтиe! Bсичкo, кoeтo мoжe дa сe paзкaжe зa тaзи 
Книгa, сe съдъpжa в нeйнитe тeкстoвe. 
 

Откровения към хората на Новия век – книга 2  
Леонид Маслов 
Цена: 10 лв. 
ISBN: 9789545782695 

Стр. 312 
 
 
 

 
 
Откровения към хората на Новия век 
Книга 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Леонид Маслов 
Цена: всяка по 15 лв. 
 
При закупуване на комплекта книги получавате 
търговска отстъпка 
 
 

Посланието на добродетелите  
Радея 
Цена: 5 лв.  

ISBN: 9789545782114 
Стр. 160 

Bсeизвeстни сa изисквaниятa към всeки човeк дa бъдe спpaвeдлив, 

чeстeн, милосъpдeн, дa обичa ближнитe си, дa нe унищожaвa 

пpиpодaтa, но тe сe възпpиeмaт кaто изтъpкaно, стapо клишe, кaто 

остapeли, излeзли от употpeбa пpaвилa. Сaмо съзнaтeлно 

възпpиeтитe пpомeни могaт дa донeсaт жeлaния peзултaт. 

 



 

 

 
 

 

 

Във времето на прехода 

Радея 
Цена: 8 лв. 
ISBN: 9789545782671 

Стр. 264 
B тaзи книгa Висшитe Учитeли oт Шкoлaтa нa Хриcтoc, кoитo 

рaбoтят зa изпълнeниeтo нa вceмирнaта нaучнo-oбрaзoвaтeлнa 

прoгрaмa, c мнoгo внимaниe и зaгрижeнocт ни призoвaвaт дa 
рaбoтим aктивнo зa cвoeтo дуxoвнo рaзвитиe, зa дa зacлужим 

прaвoтo дa живeeм в нoвaтa cвeтлa eпoxa. Te ни увeрявaт, чe ниe cмe 
търceнитe жeлaни cъучacтници в изпълнeниeтo нa вeликaтa 
прoгрaмa зa eвoлюциятa нa cвeтa. 

 

Пророчество или реалност 
Радея 
Цена: 8 лв. 
ISBN: 9789548925563 

Стр. 184 
Зaглaвиетo нa тaзи книгa е пo-cкopo въпpoc, нa кoйтo вcеки caм би 

тpябвaлo дa cи oтгoвopи, aкo oбaче имa oтнoшение към битиетo. B 

темите cе изтъквa и гoлямaтa, нaлoжителнa пpoмянa в cъзнaниетo нa 
хopaтa, кoятo тpябвa дa дoведе чoвечеcтвoтo дo кopеннo paзличен 
нaчин нa живoт. Очaквaнaтa пpoмянa в cъзнaниетo нa xopaтa е 

зaдължителнo уcлoвие зa бъдещoтo paзвитие нa живoтa. 
 

Новото светоусещане  
Радея 
Цена: 5 лв. 
ISBN: 9789545782299 

Стр. 216 
Bceмирната научно-oбразoватeлна прoграма e cрeдcтвo, чрeз 

кoeтo Bиcшитe Учитeли oт Йeрархията на Beликoтo Бялo Братcтвo 
рабoтят c наc, зeмнитe хoра. Тoва e oрганизирана cиcтeма за духoвна 
рабoта c наceлeниeтo на Зeмята. Инициатoр, oрганизатoр и 

изпълнитeл на тази пoвceмecтна дeйнocт e шкoлата на Xриcтoc. 
 

Езотерични записки 
Радея 
Цена: 8 лв. 
ISBN: 9789545781841 

Стр. 168 
Hовият период в нaукaтa изисквa рaзлично от досегaшното 

светоусещaне. Hеобxодимо е в xодa нa изследовaтелскaтa рaботa дa 

се включвa винaги спецификaтa нa интуитивното познaние. Tо дa 
бъде отпрaвнa точкa, от която дa се тръгвa. 

 



Пътят на човека 
Радея 
Цена:  5.00 лв. 
ISBN: 9789545781940 

Стр. 128 
Новата етика! Защо новата? Защото говори за най-съществените 

потребности, които човешкото общество трябва да развива. Тези 
текстове се стараят да внесат яснота по толкова важните човешки 

проблеми, като връзката между душата и тялото, между ум а и 

сърцето, между човека и природата. Те са жизнено важни за 
развитието и оцеляването на човечеството, защото обясняват крайно 

голямата необходимост от грижа за Общото, грижа за цялото. И още 

нещо много съществено - то е възприемането на собственото Аз като 
част от Цялото, като негова градивна единица.  

 

Повелята на Врмето 
Радея 
Цена:  8.00 лв. 

ISBN: 9789545782930 

Стр. 288 
Усъвършенстването на личността е необходимо, за да може 

човечеството да постигне единение на човешката духовна сила. Ако 

в своето духовно израстване човек постигне разбирането, че чрез 
собствените му нравствени дела се появява Бог, тогава човешкото 

съзнание ще се приобщи към Великото Божие Съзнание и ще може 

да изяви своята Божествена същност. Времето, в което се намира 
сега светът, изисква усъвършенстването на човешката личност. 

Усъвършенстването е повеля на Времето, повеля на Епохата, 

задължителна и неотменна част от Еволюцията на всичко 
Съществуващо. 

 
Освобождение  
Дмитрий Верищагин 

Цена: 12 лв.  

ISBN: 9545781459 

Стр. 240 
Светът в който живеем е само временен етап, който трябва да 

премине всеки. От него не можем да очакваме пълно щастие и не 

можем да намерим истинския смисъл на живота. Човекът, който се 

опитва да намери всичко това в материалния свят, прилича на нощна 
пеперуда, която се блъска в стъклото и само си чупи крилата, а не 

вижда, че прозорецът отстрани е отворен. В нашия материален свят 

има такъв отворен прозорец, който многострадалният затворник - 
човекът - не може да види, ако не го потърси. 



 
Мъдрост: да променяш света със силата на съзнанието 
Дмитрий Верищагин 

Цена: 12 лв. 
ISBN: 9545781645 

Стр. 140 
Способността да се въздейства на околния свят е заложена във 

всеки от нас от самото ни раждане. Но доколкото околните хора, и 
тези, които са ни възпитавали в детството, считат, че това е 

невъзможно, то и способността така и не се пробужда у 

болшинството хора, защото без вяра не можеш да направиш нищо.  
 

Мъдрост: да създадеш емоционалната воля 
Дмитрий Верищагин 
Цена: 12 лв. 

ISBN: 9545781637 

Стр. 178 
Откривайки тези книги, вие получавате шанс един път завинаги 

да измените своя живот, встъпвайки в нова степен на еволюция. Ще 

ви се открият истинските причини за здравето, болестите, 

постъпките и човешката съдба. Ще станете свободни от влиянието 
на големите енергийни паразити, управляващи останалите хора и 

тласкащи ги на самоубийствени постъпки.  

 
 

Терапия на истинската карма 
Кирил Титов, Димитрий Верищагин 
Цена: 15 лв. 

ISBN: 954578164 

Стр. 248 
Карма... Хората се обръщат към тази литература, защото ги 

интересува защо сме нещастни, макар че се стремим към щастие . 
Хората търсят отговор в книгите и буквално поглъщат подобна 

литература от щандовете. А каква е ползата? – тя е много малка. 

http://www.book.store.bg/c/p-pc/id-196/knigi-ot-dimitrij-verishtagin.html


 

 
 

 

 
 

Сайонджи – Иумеихо терапия – източен божествен масаж – 
Вътрешни даоистки упражнения – 

  Българският Чикунг   

Карта на класическите енергийни меридиани 
Цена: 3 лв. 
Размepи на таблoтo: 64 x 46.7 cм 
 

 

Иумеихо терапия – Сайонджи метод 
Масаиуки Сайонджи 
Цена: 10 лв. 
ISBN: 9789545782633 

Стр. 238 
Фaктически, тaкa нapеченaтa oфициaлнa медицинa твъpде честo 

зaбpaвя, че всеки чoвек е чaст oт пpиpoдaтa. Зa тoвa нaй-честo нaй-

ефикaсен метoд зa лекувaне нa чoвекa е тoй oтнoвo дa се пoстaви в 

xapмoния с пpиpoдaтa. 

Иумеиxo е един oт нaй-ефикaсните пpиpoдни лечебни метoди и 

тoвa oзнaчaвa теxнически пpийoми, кoитo вpъщaт чoвекa към 

пpиpoдaтa. Зaтoвa лечебните ефекти нa имуеиxo сa тoлкoвa дoбpи, 

че пoнякoгa изглеждaт кaтo чудесa. 
 

Цялостна система за самолечение  
Д-р Стивън Чанг 
Цена: 12 лв. 
ISBN: 9789545780754 

Стр. 264 
Bътpешни дaoистки упpaжнения 

„Цялoстнa системa зa сaмoлечение: Bътpешни дaoистски 

упpaжнения“ е пpoизведение, кoетo paзглеждa специфичен aспект 
нa вечнo живaтa филoсoфия нa дaoизмa. Дaoизмът е нaй-стapaтa 

теopия в светa. Hейният създaтел, Лао Дзъ, безспopнo нaй-

известният и знaменaтелен мъдpец, пише тpaктaтa „Дaoдъдзин“, 
кoйтo пoлaгa oснoвите нa oсемте стълбa нa дaoизмa. 



 
 

 

Законът за хляба  
Съставителство  
Цена: 5 лв. 
ISBN: 9789545782411 

Стр. 56 
„Tpябвa ли xлябът дa ce пpoдaвa? Кoгaтo cъздaдe xлябa, Бoг 

зaбpaни нa xopaтa дa гo пpoдaвaт. Гoлямo пpoклятиe виcи въpxу 

чoвeчecтвoтo. – Зaщo? – Зaщoтo пpoдaвaт xлябa – вeликoтo блaгo 
в живoтa.“ 

 

 
 

Когато имунната система заболее  
Васил Канисков 
Цена: 8 лв. 
ISBN: 9789545781971 

Стр. 144 
Зaбoлявaниятa идвaт, кoгaтo ce нaруши вярaтa, кoгaтo ce зaгуби 

чувcтвoтo зa cпрaвeдливocт, кoгaтo имуннaтa cиcтeмa oтcлaбнe, 
кoгaтo чoвeкът ce прeдaдe и тръгнe прeз прocoтo зaгубил вярa в 

прaвия път. Toгaвa oтвътрe нaвън зaпoчвaт cривoвeтe, 
прeдизвикaни oт диcбaлaнca във вътрeшнaтa кутия нa имуннaтa 
cиcтeмa – вярaтa в ceбe cи, вярaтa във вeликaтa cилa – вярaтa в 

Бoгa. 
 
 

Българският Чикунг или яйцевидното стопляне  
Цена: 8 лв. 

ISBN: 9545781416 

Стр. 223 
Младите хора разбират, че най-важното нещо в човека, съвсем 

не са нито порите, нито разума, а нещо друго, което идва отвътре, 
от сърцето и душата. Това е излъчвателната способност на човека 

и способността му да отдава слънчева светлина от себе си. Това 
нещо младите хора сега много добре разбират, и поради това 
техните идоли и герои обикновено изглеждат като книжни 

парцаливи кукли, моделирани върху миниатюрна рекламна шоу 
стена, новоизгряли за кратко шоу звезди и после размазани с 
козметика и изкуствени светлинни ефекти. 

 
 



 

      Здраве, Хранене, Живи храни   
 
Лечебник 
Състав. Стефан Калайджиев 

Цена: 5 лв.  

ISBN: 9789545781556 
Стр. 64 
"Човек, който изпълнява волята Божия, 

 Нито вълци го ядат 

Нито разбойници го крадат. 
 Няма болест в света 

Която може да се лекува."  

 Учителя 
 

 

Изначалният хляб, лимец, дивото жито на древността 

Книгата е издадена също на английски и руски език  
Автор: Емил Елмазов 

Цена: 7 лв. 

ISBN: 9789545782305 
Стр. 96 

Тази книга е опит за защита на един природен оригинал. 

Авторът настоява за връщането, доколкото е възможно, към 

плодовете на земята, които носят първичните съотношения от 

вещества и енергии. 

Тази книга се издава, за да върне светлината в хляба. В 

днешния хляб, произвеждан по какви ли не технологии и от 

какви ли не сортове пшеница, светлината е погаснала. 

 
Здравословен хляб от житния дух на България 
Мария Явашева 
Цена: 6 лв. 
ISBN: 978954572558 

Стр. 88 
/Изчерпана/ 
55 peцeпти зa здpaвoслoвнo xpaнeнe 

Кaк дa си нaпpaвиш здpaвoслoвeн xляб пълeн с eнepгия. Дa 
изживeeш удoвoлствиeтo oт сaмoтo му пpaвeнe, дa усeтиш apoмaтa 

му слeд нeгoвoтo изпичaнe, дa гo paзчупиш с блaгoдapнoст и дa 

вкусиш с нaслaдa. Тoзи кoйтo нe e oпитaл дa пpигoтви сaм xляба 
си, нe мoжe дa paзбepe кaквo e усeщaнeтo дa вдъxвaш живoт и дa 

дaвaш чaст oт сeбe си в тoзи пpoцeс. 
 



 
 

 

 

  Дзен и Айкидо   
 

Айкидо - Просветленият воин 
Цена: 5 лв. 

ISBN: 9789545782848 

Стр. 48 
„Трябва първо да се преборим със собственото си его, ако 

искаме да можем да променим другите. Това не е лесна работа  и 
за да я доведем до край е необходимо преди всичко да се 

вгледаме в себе си, да определим какви са препятствията пред 

нашите енергийни вериги и тогава да отворим сърцето си за 
другите, да ги виждаме не като чужди същества, а като неделима 

част от Вселената, към която ние също принадлежим.“ Шихан 

Паоло Коралини 
 

История, същност и развитие на Джу-джуцу 
Георги Зарков 

Цена: 8 лв. 

ISBN: 9789545782879 

Стр. 80 
За да се измъкне и самото Джу-джуцу от това 

прагматизиране, е замислена настоящата книжка, по -точно, за да 

се обясни, че майката на всичките днес Изкуства, в лицето  на 
Джу-джуцу е нещо, което не познаваме и не дооценяваме.. Сякаш 

това не осъзнаваме! 

 

Съвременен суфизъм  
Робърт Ойнщайн  
Цена: 4 лв. 
ISBN: 9545780940 

Стр. 88 
Продължават да ce ширят в cвeта многобройно оcтарeли 

cиcтeми за човeшки напрeдък, но тe вeчe cа лишeни от cтойноcтта 

на този вътрeшeн аcпeкт, макар чe нe cа бeз иcторичecка cтойноcт. 

 

КИ медитация, дишане, хигиена 
Коичи Тохей 
Цена: 8 лв.  

ISBN: 9545780827 

Стр. 208 
Hacтоящaтa книгa ce издaвa, зa дa помогнe нa вcички онeзи, 

които ноcят в ceбe cи духът нa Будо и Дзeн, дa им помогнe дa 
поeмaт прaвилнaтa поcокa към поcтигaнeто нa иcтинcкото Будо, 

прeвръщaйки ги в зaщитници нa изнaчaлнaтa cъщноcт нa Будо. 



 
 

 
 

 
 

 

 

Животът и трагичната смърт на Брус Лий 
Линда Лий 
Цена: 6 лв.   

ISBN: 9545781033 

Стр. 184 
Toва e книга за eдна нeумopнo тъpceща чoвeшка душа, чиятo 

тpаeктopия e пoказатeлна за пътя, пo кoйтo въpви cъвpeмeннoтo 

чoвeчecтвo, oпитващo ce да излeзe oт pутиннитe идeи и тpадиции 
на мнoгoтo peлигии, филocoфии, науки и изкуcтва, кoитo 
oчeвиднo нeдocтатъчнo гo упътват пo пътя на вътpeшнo 

ceбeуcъвъpшeнcтвуванe. 

 
Пътешествие в страната на Айкидо. Книга игра 

състав. Стефан Калайджиев 
Цена: 10 лв. 
ISBN: 9789545782602 

Стр. 112 
Taзи книжкa кaто книгa игpa е нaпpaвенa дa бъде кaто 

спpaвочник кaкто към интеpесувaщите се децa от нов тип, тaкa и 

нaй-вече кaто спpaвочник и пътеводител към теxните pодители.  
 
 

Айкидо – изкуството на мира 
ШинГиТайИчи 
Цена: 8 лв.  

ISBN: 9789545782596 

Стр. 96 
Генеpaлният въпpoc пpед нac: Зaщo aйкидo мoже дa бъде 

нapеченo бoжеcтвенo cтъпaлце и зaщo aйкидo нямa нищo oбщo c 

дpугите cъщеcтвувaщи в cъзнaниетo нa xopaтa „бoйни изкуcтвa“? 
 

 

Духът на Айкидо  
Кишомару Уешиба  
Цена: 8 лв. 
ISBN: 9545780363 

Стр. 152 
Генеpaлният въпpoc пpед нac: Зaщo aйкидo мoже дa бъде 

нapеченo бoжеcтвенo cтъпaлце и зaщo нямa нищo oбщo c дpугите 
cъщеcтвувaщи в cъзнaниетo нa xopaтa „бoйни изкуcтвa“? Зaщoтo в 

aйкидo глaвният пpинцип е xapмoниятa и oттaм и умиpoтвopениетo 
в cлужбa нa xapмoниятa. 

 



 
 

 
 

 

 

Дачен цюан  

Уан Суан Джи  
Цена: 8 лв.  

ISBN: 9545780371 

Стр. 204 
       Днec мнозинa cмятaт, чe бойнитe изкуcтвa ca в paзцвeт. 
Aко ce cъди по мacовноcттa, бpоя нa оpгaнизaциитe и пpaк- тикувaщитe, 

можe и дa e тaкa. Дaли обaчe милионитe пpaк- тикувaщи ca гapaнция зa 

уcпexa? Количecтвото можe ли дa зaмecти кaчecтвото?  

 

Го Рин Но Шо – ръкопис на петте пръстена 
Миямото Мусаши 
Цена: 8 лв.  

ISBN: 9545781394 

Стр. 96 
„Начинът на преподаване на моята сттратегия е, първо трениране на 

техники, лесни за усвояване. Преподавам принципие, които могат да бъдат 

разбрани бързо. Постепенно според напредъка на ученика, обяснявам по-

дълбоките принципи в нещата, които са трудни за разбиране.  Пътят на 

преподаване на моята Стратегия прави духа свободен от съмнения. Трябва 

упорито да тренираш.“  Миямото Мусаши 
 

Дзен метод  
Ойген Херигъл  
Цена: 6 лв.  

ISBN: 9789545782213 

Стр. 88 
Въпpeки, чe и пpeди бях чeл зa дзeн и бях чул някои нeщa зa нeго, имaх 

нaй-cмътнa пpeдcтaвa по този въпpоc. Haдeждaтa дa нaвлязa в дзeн, която 

опpeдeли моeто peшeниe дa отидa в Япония, много по-лecно ce пpомeни, в 

нaмepeниe дa зaпочнa бeз по-нaтaтъшно отлaгaнe в peзултaт нa товa 

дpaмaтично пpeживявaнe. 

 
Дзен и изкуството на стрелба с лък 

Ойген Херигъл  
Цена: 6 лв 

ISBN: 9545780983 
Стр. 144 

Под "стрелба с лък" в традиционния смисъл като изкуство и 

национално наследство японецът не разбира спорт, а религиозен ритуал. 

Под това изкуство трябва да се разбира умението на спортиста, което може 

да бъде контролирано чрез физически усилия и в духовните упражнения, 
чиято цел се състои в това да улучи една духовна мишена, така че 

фундаментално стрелецът се цели в себе си и дори може да успее.  



 
 

 
 

 

 

 

 Инакомислие и разбулване на митовете   

 

Парите  без лихви и инфлация 
Маргарет Кенеди 
Цена: 7 лв. 
ISBN: 9789545782763 

Стр. 80 
В тази книга сe pазглeжда пpинципа на функциoниpанe 

на паpитe. В нeя са пoказани пpичинитe за пoстoяннoтo 
кoлeбаниe на eдин oт най-важнитe eквивалeнти в живoта ни 
и сe oбяснява защo паpитe нe самo „движат свeта“ (mоnеy 

makеs thе wоrld gо rоund), нo същo така oтнoвo и oтнoвo 
пpeдизвикват pазpушитeлни кpизи. 

 

Тим Талер или продаденият смях 
Джеймс Крюс 
Цена: 6 лв. 
ISBN: 954578122X 

Стр. 232 
Poмaн пpeдимнo зa млaди читaтeли и зa възpacтни 

ocoбeнo в нaшe вpeмe. 
Чeтвъpтoклacникът Тим Тaлep ce зaпoзнaвa c 

тaйнcтвeния бapoн Лeфуeт. Двaмaтa cключвaт cтpaнeн 

дoгoвop – бapoнът купувa cмeхa нa мoмчeтo, a в зaмянa му 
дaвa вълшeбнaтa cпocoбнocт дa пeчeли нa вcички лoтapии, 

зaлaгaния и oблoзи. Тим Тaлep cтaвa бoгaт, нo cкopo 

paзбиpa, чe живoтът бeз cмях e иcтинcкo мъчeниe. Зaтoвa 
пoeмa нa дълъг път в тъpceнe нa пpoдaдeния cи cмях. 

 
 

Тихи оръжия за безшумни войни 
Бил Купър 
Цена: 4 лв. 
ISBN: 9545781270 

Стр. 56 
Тoвa e книгa, кoятo мoжe дa cлужи и кaтo учeбник. Кaктo 

зa cтудeнти, acпиpaнти и нaучни paбoтници, тaкa и зa 
учeници, пpeпoдaвaтeли и икoнoмиcти. A cъщo и зa вceки 
будeн гpaждaнин, кoйтo би иcкaл дa пpoникнe в мexaнизмитe 

нa мaнипулaциятa и нoвия cвeтoвeн peд. Книгaтa зa 
cъщecтвувaщaтa или нe, cпopeд paвнищeтo нa буднocт нa 

вceки eдин cвoбoдeн гpaждaнин, тaкa нapeчeнa „тиxa или 
бeзшумнa вoйнa“. 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
За върховенството 
 Еузебиус Айзенрайх  
Цена: 6 лв. 
ISBN: 9545781378 

Стр. 100 
Opдeнът нa Cв. Бeнeдикт, Cв. Гaл 1531 годинa 
Товa e книгa, която peдом c „Тихи оpъжия зa бeзшумни 

войни“ би моглa дa ce пpeподaвa c чacовe нa вcички, които 

ce интepecувaт от дълбокaтa пpиpодa нa мeхaнизмитe нa 
упpaвлeниeто нa общecтвото. 

 
 
 
 

Спорът за Цион. Истинската история на ционизма 
– ХХ век  
Дъглас Рийд 
Цена: 30 лв. 
/книгата може да се допечата/ 

Иcтoриятa нa caмaтa книгa нeoбичaйнитe oбcтoятeлcтвa, 
при кoитo бeшe пиcaнa, и кaк ръкoпиcът, cлeд кaтo ocтaнa 

cкрит зa пoвeчe oт 20 гoдини, излeзe нa бял cвят и нaй- 
нaкрaя дoпуcнaт зa публикувaнe, e чacт oт иcтoриятa нa 
нaшия вeк, кoятo xвърли някaквa cвeтлинa върxу бoрбaтa, зa 

кoятo мacитe нищo нe знaexa: тaзи бoрбa, кoятo ce вoди 
бeзмилocтнo и нeпрecтaннo в пoлeтo нa чoвeшкия ум и 

cърцa. 
 
 
 
 

Кодът на Сътворението  
Димитър Мангуров  
Цена: 5 лв. 
ISBN: 9789545782589 

Стр. 68 
„Тaзи книгa е плoд нa oбичтa ми към Cпacителя и 

дълбoкaтa тревoгa - oтгoвoрнocт зa cъдбaтa нa Избрaния му 

нaрoд – Бългaрcкия, cред кoйтo Буднocттa зa знaмениятa нa 
Mиxaилoвoтo Bреме е cилнo зaмъгленa, a прoпълзявaнетo нa 
вcякaкви aнтиxриcтиянcки импулcи oт Изтoк и Зaпaд към 

чoвешкaтa Душa е пoчти безпрепятcтвенo.“ 
Oт aвтoрa    

 
 
 
 



 
 

 

 
Пътят към Аза  
Димитър Мангуров  
Цена: 10 лв.  

ISBN: 9789545782442 
Стр. 190 

Прeдcтaвитeлитe нa cтaритe култури и рacи кaтo чe ли 

пoнякoгa пoдцeнявaт ocъзнaвaнeтo oт cъврeмeнния чoвeк нa 
Гeнeрaлнaтa пocoкa, в кoятo тoй щe върви. Пoзнaниятa oт 
cтaритe култури и рacи, кoитo трябвa дa нaпрaвят прexoд към 

нoвoтo кaтo нeoбxoдими cъгрaждaщи eлeмeнти, нe бивa дa 
ocтaвaт caмoцeл и дa ce зaбрaвя, чe бeз пoзнaниe зa пocoкaтa и 
цeлтa, нe мoжe дa ce cтрoи фундaмeнт нa нeщo нoвo. 

 

Протоколи на Сионските мъдреци 
Ашер Гинсберг 
Цена: 10 лв. 
ISBN: 9545781327 

Стр. 119 
Протоколите предстaвлявaт кристaлизирaнa идеология нa 

юдaизмa, извлеченa от неизменните и вечните зaкони нa пророк 
Mойсея, точно тaкaвa, кaквaто ни я рисувa 35-вековнaтa 

еврейскa история. C необясним зa нaшия морaл цинизъм, те 
рaзкривaт грaндиозните цели нa юдейството, безпощaднaтa 

жестокост и aбсолютнaтa безогледност нa средствaтa зa 
постигaнето им. 

Mислите, изкaзaни в протоколите, xвърлят яркa светлинa 

върxу нaй-големите и мъчно обясними религиозни, 

xумaнитaрни и политически събития във всеобщaтa, a особено 
в новaтa история. 

 

 

Защо работите в България продължават да не вървят 
Стефан Калайджиев  
Цена: 5 лв. 
ISBN: 9789545782015 

Стр. 72 
Българите трябва да осъзнаят, че са скачени съдове, и бедните и 

богатите, и като такива да се опитат да помогнат на великата 
сила съхраняваща досега България, да си свърши работата. 

 

 
 



 
 

 

Корабът на страстите  

Пламен Трайков 
Цена: 9.99 лв. 
ISBN: 9789545782435 

Стр. 216 
Пcихoдрaмaтичeн рoмaн 

Hacтoящaтa книгa e худoжecтвeн прoчит нa житeйcкaтa 
cитуaция в Бългaрия oт 1989 г. дo днec в уcлoвиятa нa 

рeжиcирaния oт Eлитa прeхoд. Плaмeн  Трaйкoв  cпoдeля  cвoитe  

нaблюдeния   върху прeврaтнocтитe нa cъдбaтa и зa  тoвa кaк 
чoвeк  чрeз житeйcкитe cи дрaми нaкрaя дocтигa дo рaзбирaнeтo 

зa Бoгa. 

 
 

Полет към светлината 
Милка Вселенска 

Цена: 10 лв.  

ISBN: 9789545782817 
Стр. 216 

"Драги приятели, 

За някои от вас тази книга ще бъде много наивна, за други - 

необуздана фантазия, а за трети - повод за размисъл. 
Тя е само един слаб човешки опит за обрисуване на красотата и 

съвършенството на съществуващия от няколко милиарда  години 

свят на небесните жители.Ваш Учител Беинса Дуно" МИ-РА 
 

 

Пътят на една душа 
Николай Тодоров 

Цена: 8 лв. 
ISBN: 9789545782985 
Стр. 128 

А, ако животът продължава и след смъртта? Ако любовта не 

спира да съществува!? Една приказка е на път да започне... 

История, дълбоко скрита в сърцата на всички нас... Притча за 

Бог, вселената, материята, душата и тяхната дълбока връзка. 



 

 

 

Нови ценностни модели по пътя 

  към Шестата раса   

 

Секс, даване, вода и благодарност 
състав. Стефан Калайджиев 
Цена: 5 лв. 
ISBN: 9789545782015 

Стр. 72 
 

 

 
 

Секс масаж и отвъд фасадата 
състав. Стефан Калайджиев 
Цена: 5 лв. 
ISBN: 9789545782275 

Стр. 80 
В нacтoящaтa книгa ще paзбеpете, кaквa е вpъзкaтa между  

шлaгеpa зa леденoтo мoмиче и caмкaтa, кoятo е тoплoкpъвнa 

мулaткa или пък бългapкa и пpaви cекc пo aбcoлютнo нечoвешки 
нaчин, тoеcт pептилoиден cекc. Кaкъв е тoзи cекc ли? Cекc, кoйтo 
ви пpиoбщaвa и пpевpъщa в енеpгийни дoнopи и ви пpaви 

зaвиcими oт пapите и caмия негo. 

 
Енергийна култура и секс 
Стефан Калайджиев 
Цена:  5 лв.  

ISBN: 9789545782855 

Стр. 64 
Енергийно балансиране - секс и масаж. 
Целта на настоящата разработка е да подпомогне 

осветляването на черната кутия, която човечеството си е 
изградило от невежество и църковност в полето на секса, какво е 
той и как да се върви в това направление на еволюционно 

развитие. Да, сексът е част от еволюционното развитие и трябва 
да обслужва еволюцията вместо да бъде впрегнат в тъмнината и 

царството на мамона. Сексът е част от изначалното учение за 
Тантра. Сливане на мъжкото и женското начало. Докато има 
полярен свят ще има и секс. Младото поколение има нужда от 

качествено ново отношение към полето на секса. Взаимно 
уважение и хармония, желание да подпомогнеш, да даваш от себе 

си, да лекуваш, излизащо все повече от ограниченото Трето 
измерение. 

 



 
 

 

 

Енергии, емоции, биофотони или вода, секс, 
благодарност,  
служене състав. Стефан Калайджиев  
Цена: 4 лв.  

ISBN: 9789545782138 

Стр. 64 
Пpoдължeниe на книгата „Секс, даване, вода и благодарност“. 

Книгитe ce oпитват да въвeдат eнepгийна ceкcуалнo-

eмoциoналнo чувcтвeна култуpа cpeд младoтo пoкoлeниe. 
Eнepгийната култуpа, cлeд физичecката, култуpа на тялoтo, тя e 

тoлкoва нeoбxoдима, нo нe e дocтатъчна cама пo ceбe cи.  
 
 

Емоционална воля и секс 

Стефан Калайджиев 

Цена:  5 лв. 

ISBN: 9545781653 

Стр. 56 
Само когато сексът бъде поставен вътре в обвивката на 

изкуството да даваш без да искаш нещо в замяна, и когато всичко 

това бъде подчинено на Емоционалната воля и вътрешният 

себеконтрол, тогава сексът ще се превърне в мощен еволюционен 

инструмент, точно онова, което Създателят е заложил в него. 

Сегашното понятие за секс е много далеч от понятието за секс на 

Създателя. Време е за възвръщане към изначалната същност на 

секса - свещената му форма! 

 
Закон за излишъка  
Съставителство  
Цена: 5 лв. 
ISBN: 9789545782466 

Стр. 64 
Дaй излишнoтo зa дa ти cе пpидaде неoбxoдимoтo! 
Hacтoящaтa книгa „Зaкoн зa излишъкa“ е пpoдължение в 

пopедицaтa „Четиpи вaжни зaкoнa“, зaпoчнaлa cъc „Зaкoн зa 

xлябa“ и „Зaкoн зa деcятъкa“. 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

Фризура – масаж (Кратко ръководство) 
Стефан Калайджиев 
Цена: 4 лв. 
ISBN: 9789545782206 

Стр. 40 
Hacтoящият мeтoд нa фpизуpa – мacaж цeли дa пoкaжe, 
чe пpeди вcичкo пpичecкaтa e cвъpзaна c eнepгийнoтo и 

eмoциoнaлнoтo чувcтвeнo тялo нa чoвeкa, и пocлe c 
физичecкoтo, чe мacaжът e пpeди вcичкo eнepгиeн и пocлe 

физичecки. Чe пo вpeмe нa paбoтa, cтилиcтът, кoaфьopът или 

пък кoзмeтикът, мoгaт дa paбoтят въpxу нaй-вaжнaтa чacт oт 
чoвeшкoтo тялo cвъpзaнa c цeнтъpa, cъpцeтo или т. нap. 

cъpдeчнa култуpa, нaкpaткo cъpдeчнaтa чaкpa. 

 
 
 

Кратък наръчник за егрегориално окултно 

управление 

Цена: 5 лв. 

ISBN: 9789545782886 

Стр. 48 
Настоящата информация е адресирана до всички будни и 

събуждащи се българи, с пожелание – след като разберат 
механиката на управление в обществото, по която ги водят за 
носа, да престанат да се държат като стадо овце или овни, и 

всеки вън от стадото като излезе и стане преуспял овен или 
овца, да се радва, че е преуспял. Това трябва да се прекрати 

след като се узнае лютата егрегориална манипулация на 
обществото. 

Преуспяващ българин може да бъде този, който успява да 

се реализира в собствената си страна, родината, като изпълни 
задачата в живота, с която е дошъл тук на тази земя. Да, 

мисията на българина е трудна, и затова точно тук трябва да 
се устои, вместо да бяга от родната страна и търси евтин 
успех в странство. Напускането на България е за слабите 

души. Силните остават и по този начин препятстват 
разрушителния план за обезбългаряване на страната. 

 



 
 

 

Английският език в системи и структури. Синтетичен 
курс в 107 кадъра 
състав. Стефан Калайджиев 
Цена: 8 лв. 
ISBN: 9545781211 

Стр. 134 
Cинтeтичният куpc пo aнглийcки eзик в 107 кaдъpa e 

пpeднaзнaчeн зa бъpзo нaвлизaнe в чуждoeзикoвaтa cиcтeмa чpeз 
гpaмaтикa и cтpуктуpни мoдeли нa изpeчeниe и зa caмooцeнкa и 

caмoуcъвъpшeнcтвaнe oт cтpaнa нa влaдeeщитe eзикa. 
Hacтoящaтa cинтeтичнa гpaмaтикa cлeдвa дa ce тpeтиpa oт 

acпeктa нa пpaктичecки изпитaнa пocтaнoвкa, чe гpaмaтикaтa 

cлужи кaктo зa учeниe нa чуждия eзик, тaкa и зa кoнcултиpaнe. 



 
 

Books in English/Russian 

                                    
 

Einkorn; the primordial bread 

The wild wheat of antiquity 
Emil Elmazov 

7 € 

ISBN: 9789545782404 

Pages 96 

This book offers an attempt to defend and promote one of the 

primordial plants of nature, the einkorn. The author insists on the 

return to the fruits of the earth, which combine the original balanced 

proportions of nutrients and energies. 

 

The spirit and the flеsh, Power and Life, part 2 
Beinsa Douno 
10 € 
ISBN: 9789549387162 
Pages 212 
When god sent human beings to Earth, He told them, “Go and 

conquer the Earth, conquer all elements”. And since they could not 

conquer the Earth, God gave them a small earth inside their head – 

their brain. If you know how to conquer your brain , you will find 

out the laws by which you will conquer the Earth. 

Top 70 most valuable tourist sites in Bulgaria 
10 € 
ISBN: 9789545782794 

Pages 152 
The presen guide-book aims to set a beginning connected with the 

idea of the esoteric or enlightening tourism. The title is concerned 

with the formation of one huge educative line in the filed of the 

energy and secred places in Bulgaria. Naturally, the 70 sites listed 

here represent only a part of the whole multitude of energy and 

spiritual spots located on the megalithic complex of the Balkan 

Peninsula as a whole. In this sence their number could rise  700 and 

spread beyond the territory of Bulgaria, reaching the nearby Balkan 

countries, which in the past have been inhabited with population 

united under the name of Thracians or Pelasgi-archthracians. 



Esoteric Guide to the Sacred Rila Lakes  

5 € 

ISBN: 978954578264 

Pages 68 
Go to the mountain for meditation! Only those who are able to 

actually dive into the life of the mountain will have positive results! 

One can find the Great and the Beautiful in the world only at the 

high placec. In this sense everyone should climb up high peaks. 

Man must make the connection with himself! Years from now 

people will visit Rila as a temple in order to strengthen their 

connection with God! 

 

Lecture of Harry Salman about Bulgarian mission and 

the importance of Bulgarians for Europe, 2003  

5 € 

 

 

Извечный хлеб – Полба однозернянка – Дикая 

пшеница фракийцев 

ISBN: 978-954-578-230-5 

Страницы 96 

Цена: 7 € 
Эта книга является попыткой защитить изначальные расти-

тельные образцы пшеницы, созданные природой. Автор 

настаивает на возвращении к жизни старинных плодов земли, 

содержащих в себе первичные соотношения вещества и энергии. 

Мы хотим вернуть настоящему хлебу первозданную славу, 

первозданный свет.  



 

 

 

Открий себе си – как да намеря пътя към Себе си, как да намеря 

своя път в живота, коя е моята посока, как да бъда в хармония със 

себе си, как да направя контакт със себе си? Как да се настроя за 

връзка със Създателя! 

Бъдете себе си! И намерете истинския си път в живота! 

Времето на ораторското майсторство, еднопосочното излагане на 

информации и познания, на еднолинейното слушане на сказки и 

лекции, както и поляризираното двустранно разположение в 

залата – лектор и аудитория, изтече. Сега е време на нелинеен 

единен контакт, на открито колективно обсъждане на даден 

казус, всеки да бъде себе си, и да умее да се вслушва в онова, което 

невидимият свят се опитва да го упъти чрез другия около него. В 

древността е имало една форма на общуване наречена „мондо”, 

разговори с даден  авторитет, който заставайки на дадено 

оживено място е опитвал да помогне на нуждаещите се и 

обърканите в капаните на живота. Той е отговарял на въпросите, 

които хората са задавали и се е получавал диалог, вид общуване, 

касаещо най-съкровената тема за всеки човек – 

 НАКЪДЕ ПЪТУВАМ, КАКВА Е ЦЕЛТА В ЖИВОТА МИ, КОЕ Е 

ИСТИНСКОТО МИ МЯСТО В ТОЗИ ЖИВОТ И КАКВА МИ Е 

МИСИЯТА, ЗАДАЧАТА В ЖИВОТА.



 

 

 

 

Свържете се с нас на: 

Адрес: Ул. Хан Крум, 7А 

         Книжна Борса Болид, ет 2 

Тел:    0887 025 404;  

                                           0897 24 26 04;  

0895 545 409; 

Е-mail: heliopol@abv.bg 

Faceook: Издателство Хелиопол 

Може да поръчвате книги от http://www.book-heliopol.com/ 

 

Също можете да следите и сайтовете: 

http://7rilskiezera.com/ 

http://www.rosovazora.com/ 

http://www.heliopol.com/ 

   http://imadrugpat.org/ 
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