Böcker från Nova Förlag
Barnuppfostran & sagor
Högtider med barn / Den keltiska drakmyten .............. 80 kr/st
Fira årets högtider med barnen / Parsifal och Gral /
Barnet och sagan / Men vem gjorde Gud? .......... 70 kr/st
Pedagogiskt paket (alla 6 titlar) .................................. 340 kr
Tretton till nitton år / Sagor (om sagoarbete) .............. 90 kr/st
Kung Arthur och hans riddare ................................... 140 kr
Friedel Lenz, Russische Märchen (ryska sagor) .................. 185 kr

Katalog
hösten 2016

Livsfrågor & esoterik
Människan och hennes ängel / De sju planeterna .... 80 kr/st
Reinkarnation och karma / Rytmer i människan
och i kosmos / Berättelsen om Antikrist ......... 70 kr/st
Esoteriskt paket (första 4 titlar) ................................... 240 kr
Änglar / Nära-dödenupplevelser (intervjuer mm) ... 90 kr/st

Böcker av Marko Pogacnik
Naturandar och elementarväsen ............................... 160 kr
Gudinnans återkomst ............................................... 150 kr
Läkedom för jorden .................................................. 140 kr
Pogacnik-paket (alla tre böcker) ................................ 380 kr
Schule der Geomantie (tyska, 460 s) .................................195 kr

Naturande-serien – innehållsrik, snyggt inbunden
Naturandar och vad de säger (band 1) ..................... 150 kr
Nya samtal med naturandar (band 2) ....................... 140 kr
Mer samtal med naturandar (band 3) ....................... 140 kr
Samtal med träd (band 4), med 33 trädandar .............. 160 kr
Naturande-paket (alla fyra band i serien) .................... 480 kr

Självhjälp & utveckling
Livskriser / Ensamhet / Hem och familj som
andligt arbetsfält / Människor med varandra ......... 70 kr/st
Biografiarbete (med bl.a. Bernard Lievegoed) ............................... 90 kr
Vänner och älskande / Vägen till mystiken ......................... 90 kr/st

Lär dig meditera (Ica bokförlag) ....................................................... 115 kr
Meditation i vardagen (Forum) ........................................... 140 kr

Ita Wegman och antroposofin

Dr. Ita Wegman (1876–1943) lämnade
väsentliga bidrag till utvecklingen av såväl
den antroposofiska medicinen som den
läkepedagogiska rörelsen i Europa. Hon
var Rudolf Steiners närmaste medarbetare
under hans sista levnadsår, men hon hade
även motståndare. Ita Wegmans biograf
berättar här om hennes mångsidiga och
händelserika liv. 160 sidor, många foton.
Pris 160 kr

nyhet

Order: Sätt in pengarna på vårt bankgiro 5040–0126 och
ange titlarna i meddelanderutan eller i ett separat mail,
så skickar vi böckerna med posten!
Alternativt konto: 9150 435 117–9 (SkandiaBanken)
Porto inom Sverige ingår i priserna.
Grupprabatt: 10% vid köp för minst 1000 kr (ej bokpaket)
Beskrivningar, fler bokpaket m.m. finns på hemsidan.
Nova Förlag
www.novaforlag.nu
info@novaforlag.nu tel. 046–12 12 48

Novas chef söker kvinnlig partner
Jag finns på Facebook (Harry Larsen Rice) men har även en
kontaktsida på Novas webbplats. Söker en något yngre kvinna,
gärna varmhjärtad, lagom intelligent och med lite stil.
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