Pachet „Viața la frontiera cunoașterii” (Ediția a 2-a),
„Transformări planetare și perspective” (Ediția a 3-a),
„Pământul se trezește” (Ediția a 2-a), „Integrarea sufletului”
(Ediția 1 revizuită și adăugită) și „Istoria reală a Pământului”
(Ediția 1 revizuită)

Editura Proxima Mundi

Pachet ce conține cele mai recente ediții ale lucrărilor de mai jos.
311,00 lei
Preț

Descriere
Viața
la frontiera cunoașterii
Transformări planetare și perspective
Pământul se trezește
Integrarea sufletului
Istoria reală a Pământului
Video
Pachet
Copyright

Viața la Frontiera Cunoașterii:
Creștere personală și dezvoltare spirituală
Ediția a 2-a
de Sal Rachele

* numele autorului este de origine italiană și se citește exact așa cum se scrie:
[ra-‘ke-le] – accent pe a doua silabă.

Pachet Fondatorii -

347pagini utile, format mare 16,5 x 23,5 cm,
având numeroase scheme și diagrame
Traducere și reproducere diagrame: George Acu
Ilustrația coperții: „Spirala evolutivă”, de Celeste Korsholm
Dată apariție Ediția 1: 9 septembrie 2011; Ediția a 2-a: 16 iunie 2018
ISBN Ediția a 2-a: 978-606-94421-0-4

Transformări Planetare și Perspective:
Mesaje de la Fondatori
Ediția a 3-a
de Sal Rachele

(Titlul Ediției 1 a fost „Transformări planetare 2012-2030: Mesaje de la Fondatori”)

Ediție care păstrează revizuirea masivă (sistematizarea noiunilor noi) și adăugirile ediției
anterioare (ilustrații etc.), făcute la inițiativa și sub îngrijirea lui George Acu
352 pagini utile, format mare 16,5 x 23,5 cm
Traducere: George Acu
Date apariție: Ed.1 - 15 martie 2011; Ed.a 2-a revizuită și adăugită - 21 martie 2018;
Ediția a 3-a: 15 septembrie 2022
ISBN Ediția a 3-a: 978-606-95169-6-6

Pământul Se Trezește: Profeții 2012-2030
Ediția a 2-a, revizuită și adăugită, 2021
de Sal Rachele și Fondatorii

Conține grafice care nu se află în ediția originală în limba engleză.
Ediție revizuită și adăugită la inițiativa și sub îngrijirea lui George Acu.
327 pagini utile, format mare 23,5 x 16,5 cm
Traducere: George Acu
ISBN 978-606-94421-7-3

Integrarea Sufletului

Ediția 1 revizuită și adăugită 2019
de Sal Rachele, Fondatorii, Arcturienii 7D, Leah
* numele autorului este de origine italiană și se citește exact așa cum se scrie:
[ra-‘ke-le] – accent pe a doua silabă.

Ediție revizuită și adăugită la inițiativa și sub îngrijirea lui George Acu.
Conține ilustrații și informații care nu se află în ediția originală în limba engleză.
Noțiunile noi au fost sistematizate.
295 pagini utile, format mare 16,5 x 23,5 cm
Traducere: George Acu
Dată apariție Ediția 1: 20 decembrie 2013; Ediția 1 revizuită și adăugită: 26 septembrie 2019
ISBN 978-606-94421-4-2

Istoria Reală a Pământului

Ediția 1 revizuită 2018
de Sal Rachele
în colaborare cu Fondatorii, Arcturienii 7D, Leah, Sananda, Isis și Thoth

Ediție revizuită la inițiativa și sub îngrijirea lui George Acu
309 pagini utile, format mare 16,5 x 23,5 cm
Traducere: George Acu
Dată apariție Ediția 1: 9 septembrie 2015; Ediția 1 revizuită: 13 august 2018
ISBN 978-606-94421-1-1

Dat fiind că cele 5 lucrări de mai jos alcătuiesc un tot unitar, iar în fiecare dintre ele sunt recomandate și
celelalte patru, puteți achiziționa setul complet cu un singur clic. Cele 5 cărți reprezintă peste 1.600 de pagini
de cultură generală spirituală, scrise într-o manieră sintetică, cu simplitate și claritate.

Pachet
„Viața la frontiera
cunoașterii”
Ediția a 2-a

+

„Transformări planetare
și perspective”
Ed.3 rev. și ad.

+

„Pământul se
trezește: Profeții
2012-2030”
Ed.2 rev. și ad.

+

„Integrarea sufletului”
Ed.1 rev. și ad.

+

„Istoria reală
a Pământului”
Ed.1 revizuită

333,00 lei (reducere 6%)
311,00 lei

Vă rugăm să țineți cont de legislația în vigoare. Pentru orice alte întrebuințări ale informației în
afară de recenzii, este necesar să aveți permisiunea prealabilă scrisă a Editurii Proxima Mundi.
Extrase din Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe:
CAPITOLUL VI
Limitele exercitării dreptului de autor
(...)
Art. 35
(1) Sunt permise, fără consimțământul autorului și fără plata vreunei remunerații, următoarele utilizări ale unei
opere aduse anterior la cunoștința publică, cu condiția ca acestea să fie conforme bunelor uzanțe, să nu
contravină exploatării normale a operei și să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare:
(...)
b) utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de
exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului;
(...)
(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea
către public, fără un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic:
(...)
c) de scurte fragmente ale operelor, în cadrul informațiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai în
măsura justificată de scopul informării;
(...)
(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) și la alin. (2) trebuie să se menționeze sursa și
numele autorului, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil;
(...)
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Art. 187
(1) Încălcarea drepturilor recunoscute și protejate prin prezenta lege atrage răspunderea civilă,
contravențională sau penală, după caz, potrivit legii. Dispozițiile procedurale sunt cele prevăzute în prezenta
lege, care se completează cu cele de drept comun.
Art. 194
Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă punerea la dispoziția
publicului, inclusiv prin internet ori prin alte rețele de calculatoare, fără drept, a operelor sau a produselor
purtătoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricanților de baze de date sau a copiilor
acestora, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc sau în orice moment ales în
mod individual.
Art. 196
(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă următoarele fapte
comise fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege:
a) reproducerea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;
Art. 197
(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fapta persoanei
care își însușește, fără drept, în întregime sau în parte, opera unui alt autor și o prezintă ca o creație
intelectuală proprie.
Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se înțelege realizarea, integrală sau parțială, a uneia ori a mai multor
copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv
realizarea oricărei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere, precum și stocarea permanentă ori
temporară a acesteia cu mijloace electronice.

