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КАТАЛОГ НА ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ
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

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.
светлинa върxу нaй-големите и мъчно обясними религиозни,
xумaнитaрни и политически събития във всеобщaтa, a особено
в новaтa история.

ПРИКАЗКА ЗА МЕДЕНАТА ПИТА ОТ ЛИМЕЦ С БИЛКИ

Съставител

Издадена съвместно с Розова зора – Тракия
ISBN: 978-619-7237-03-0

Книга издадена съвмествно с издателство Розова Зора, адресирана до слънчевите деца на България, книга подпомагаща
осъзнаването на проблема за здравето и храненето. Съдържа
приказката: Медената пита, приказката за славея и розата, няколко рецепти с лимец и една оздравителна практика за деца
и възрастни.

НАРЪ ЧНИК
НА ЛИМЕЦА

НАРЪ ЧНИК
НА ЛИМЕЦА
Книга издадена съвместно с Розова зора - Тракия
Цена: 5 лв.; ISBN: 978-619-7237-10-8; стр. 24
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ЗДРАВЕ, ХРАНЕНЕ, ЖИВИ ХРАНИ И ЛЕЧЕНИЕ
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.

САМОЛЕЧЕНИЕ - БЕЗСЛУЗЕСТА ДИЕТА
Арнолд Ерет
книга изд. съвместно с Розова зора - Тракия,
Цена: 15 лв.; ISBN: 978-6197237-01-6; стр. 232

ИУМЕИХО ТЕРАПИЯ – САЙОНДЖИ МЕТОД
Масаиуки Сайонджи
Цена: 15 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.
ИГОР

ОСТЕОХОНДРОЗА
Игор Данилов
ОС ТЕОХОНДРОЗА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
ПАЦИЕНТИ
Отстраняване на проблеми
в прешлените
на гръбначния стълб
БЕЗ ОПЕРАЦИЯ

Цена: 19.99 лв; стр. 400

Гръбначният стълб е една от най-загадъчните структури, а настоящата книга е пълна с мъдрости и тайни за тези, които умеят
да четат. Знаейки тайните и овладявайки съответните практики, може да се постигнат удивителни резултати, да се избегнат
много болести и така да положим основите на нашето здраве.
Остеохондрозата е едно сложно заболяване. Едно от проявленията й, това е дегенеративно-дистрофическо увреждане на
гръбначния стълб. Мнението за необратимостта на този процес
е погрешно.
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КАТАЛОГ НА ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ
КАРТА НА КЛАСИЧЕСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ
МЕРИДИАНИ
Цена: 3 лв.
Размepи на таблoтo: 64 x 46.7 cм

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.
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ЗДРАВЕ, ХРАНЕНЕ, ЖИВИ ХРАНИ И ЛЕЧЕНИЕ
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.
дaoизмa.
ТАЙНИТЕ НА ЗДРАВЕТО НА ХУАШАНСКИЯ МАНАСТИР

Цена: 8 лв.; ISBN: 978 954 578 303 6; стр. 102

Лечебната система на Хуашанската школа дао е една от най-ярките в Китай през многовековното му съществуване. Доскоро тя
бе неизвестна или по-точно неразгадана за всички нас. Днес вече
я имаме благодарение на единствения неин представител и наследник – Бян Чжичжун. От историческите хроники научаваме,
че школата възниква в школата Шан (1066г. до н. е.), а е твърде възможно това да е станало по-рано. Според една китайска
легенда някакъв човек-Бог Пен Цзу, известен днес с името Цян
Цзян и живял през епохата Шан, достигнал възраст 800 години.
Очевидно именно той се явява основател на даоския метод за дълголетия и е първият, който на практика демонстрирал неговият
ефект.

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ХРАНА - ЕДИНСТВЕНАТА
ХРАНА, ХРАНАТА НА НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ

Никола Георгиев,
ISBN:978-954-578-407-1, стр.240, цена 30 лв

Пътят на усъвършенстване на човека започва именно от тук.
Човечеството има нужда от една ефективна алтернатива. Такава, която не е просто приблизителна, а алтернатива, която е
цялостна. Алтернатива която ще даде един нов тласък на живота ни.

ХРАНЕНЕ, ДИШАНЕ И СЕКСУАЛНА КУЛТУРА

съставител Стефан Калайджиев,

ISBN: 978-954-578-397-5, стр.192, цена 15 лв
Формулата за правилен начин на живот би могла да се определи като «Природосъобразен живот, правилно хранене, правилно дишане и правилна работа с енергиите». В настоящето
съставителство трите теми се разглеждат заедно, а не поотделно. В светлината на Новата култура и най-вече Учението на
Беинса Дуно.
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