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Curs de meditatie Dec 13
2020 Poate fi dificil pentru
mintea hiperactivă a secolului
XXI să se relaxeze într-o
experienţă a liniştii şi a
conştiinţei de sine.
carti-romantice-carti-online-editura-litera

Recunoscând acest lucru,
respectatul mistic Osho a
dezvoltat noi tehnici de
meditaţie pentru a aborda
provocările minţii moderne.
Curs de meditaţie
demonstrează aceste tehnici
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într-o formă uşor de utilizat. În
fiecare zi, puteţi învăţa un nou
aspect al vieţii meditative,
urmat de o meditaţie simplă,
practică şi de un exerciţiu de
conştientizare. După fiecare
experienţă, veţi reflecta la
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citatul zilei sau veţi folosi
spaţiul disponibil pentru a face
însemnări. Pe tot parcursul
cursului, Osho împărtăşeşte din
gândurile sale unice despre
dragoste, furie, relaxare şi nu
numai pentru a vă conduce
spre un spaţiu al acceptării
interioare, al bucuriei şi al
mindfulnessului. Curs de
meditaţie ne arată cum putem
recupera natura meditativă cu
care fiecare dintre noi am venit
pe lume, dar pe care am
pierdut-o pe traseu, în timp ce
am fost iniţiaţi în traiul în
societate. De la începătorii
dornici să găsească liniştea, la
meditatori mai experimentaţi
care vor să îşi îmbunătăţească
practica, ghidul de meditaţie al
lui Osho poate învăţa pe oricine
carti-romantice-carti-online-editura-litera

să se separe de minte pentru o
transformare a conştiinţei care
produce o nouă înţelegere a
ceea ce înseamnă să fii alert şi
să răspunzi în faţa
întâmplărilor vieţii.
Amelia von Vamp și Balul
Groazei Jul 20 2021 Bun venit
în Nocturnia, tărâmul
întunericului, ai cărui locuitori
se tem grozav de zâne,
unicorni... ba chiar și de
sclipici! Fă cunoștință cu
Amelia și cu Pepi, dovleacul ei
de companie, și pregătește-te
să participi la plictisitorul Bal
al Groazei pe care familia von
Vamp îl organizează în fiecare
an. Când Pepi e răpit de fiul
regelui din Nocturnia, Amelia
trebuie să pună la cale un plan
imediat de salvare! Dar
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lucrurile pe tărâmul
întunericului se dovedesc a fi
altfel decât par... Descoperă
delicioasa aventură sinistră a
Ameliei! Și nu te teme, nu
mușcă nimeni! „O carte care
debordează de imaginație... și
te face să râzi în hohote.”
Sunday Express
OSHO - Acum Si Aici Jan 14
2021 Învăţăturile lui Osho, unul
dintre cei mai cunoscuţi lideri
spirituali ai secolului XX,
răstoarnă tiparele clasice de
gândire, provocându- ne la o
permanentă punere sub semnul
întrebării a certitudinilor şi la
un proces de conştientizare de
sine. Cărţile din seria „OSHO“
prezintă viziunea acestuia
privind cele mai importante
probleme pe care şi le pun
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oamenii interesaţi de ştiinţa
transformării de sine şi de o
spiritualitate adaptată la
provocările cotidiene ale vieţii
contemporane. „Vieţile noastre
sunt fundamentate pe frica de
moarte. Frica de moarte a
creat societatea, naţiunea,
familia şi prietenii. Frica de
moarte ne‐a făcut să alergăm
după bani şi ne‐a făcut dornici
să ajungem în poziţii mai înalte.
Şi cel mai surprinzător lucru
este că toţi zeii şi toate
templele noastre au fost
ridicate tot din frică de moarte.
Şi nimic nu este mai fals decât
moartea. Toate sistemele de
viaţă pe care le‐am creat au
devenit false din cauza
credinţei noastre că moartea e
adevărată. De unde să ştim că
carti-romantice-carti-online-editura-litera

nu există moarte? Până nu
ajungem să cunoaştem asta,
nici frica noastră de moarte nu
va dispărea. Până când nu
cunoaştem falsitatea morţii,
vieţile noastre vor rămâne
false. Atâta vreme cât există
frică de moarte, nu poate să
existe viaţă autentică. Atâta
vreme cât tremurăm de frica
morţii, nu putem să ne adunăm
puterile ca să ne trăim viaţa.
Poţi să trăieşti doar atunci
când umbra morţii a dispărut
pentru totdeauna.“
Decision Making in Social
Sciences: Between Traditions
and Innovations Aug 01 2022
This book explores several
branches of the social sciences
and their perspectives
regarding their relations with
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decision-making processes:
computer science, education,
linguistics, sociology, and
management. The decisionmaking process in social
contexts is based on the
analysis of sound alternatives
using evaluative criteria.
Therefore, this process is one
that can be rational or
irrational, and can be based on
knowledge and/or beliefs. A
decision-making process
always produces a final
decision, which may or may not
imply prompt action, and
increases the chances of
choosing the best possible
alternative. The book is divided
into four main parts. The
concepts covered in the first
part, on computer science,
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explore how the rise of
algorithms and the growth in
computing power over the
years can influence decisionmaking processes. In the
second part, some traditional
and innovative ideas and
methods used in education are
presented: compulsory
schooling, inclusive schools,
higher education, etc. In turn,
the third part focuses on
linguistics aspects, and
examines how progress is
manifested in language. The
fourth part, on sociology,
explores how society can be
influenced by social norms,
human interactions, culture,
and religion. Management,
regarded as a science of the
decision-making process, is
carti-romantice-carti-online-editura-litera

explored in the last part of this
book. Selected organizations’
strategies, objectives and
resources are presented, e.g.,
human resources, financial
resources, and technological
resources. The book gathers
and presents, in a concise
format, a broad range of
aspects regarding the decisionmaking process in social
contexts, making it a valuable
and unique resource for the
scientific community.
Enciclopedia asistenței sociale
Oct 11 2020 Elaborată de un
colectiv de cadre universitare,
specialişti din sistemul de
asistenţă socială sau din
sectoare complementare,
Enciclopedia asistenţei sociale
este prima lucrare de acest gen
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apărută în România. Cei peste
două sute de termeni selectaţi –
concepte, teorii, tehnici
utilizate, organizaţii şi valori
ale profesiei de asistent social –
sunt analizaţi în detaliu,
pornind de la aspectele
etimologice şi încheind cu rolul
său aplicaţiile pe care le au în
ariile corespunzătoare.
Tematicile au fost abordate
ţinându-se cont atât de
contextul şi principalele
orientări în domeniu la nivel
internaţional, cât şi de situaţia
din plan naţional, cu referiri
permanente la condiţiile,
legislaţia, politicile sociale
aplicate şi istoricul profesiei.
Diversitatea datelor furnizate
recomandă lucrarea ca
instrument de lucru
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indispensabil pentru studenţii
şi profesorii de la facultăţile de
profil, dar şi pentru angajaţii
din cadrul instituţiilor de
asistenţă socială, organizaţiilor
filantropice sau
nonguvernamentale.
Prima Mea Carte Despre
Animale Sep 29 2019 URŞI
POLARI, PINGUINI, LEI,
girafe, cai de mare, broaşte,
fluturi... şi multe altele. Aceste
pagini amplu ilustrate îi
prezintă tânărului cititor peste
30 de animale şi viaţa lor în
sălbăticie. ÎN INTERIOR VEI
găsi: • Peste 200 de fotografii
incredibile cu animale •
Întrebări pentru a încuraja
creativitatea şi interactivitatea
• O hartă a lumii care îi
familiarizează pe copii cu
carti-romantice-carti-online-editura-litera

geografia • Sfaturi pentru
părinţi, care prelungesc
conţinutul cărţii dincolo de
aceste pagini • Şi multe altele!
OSHO - Puterea Iubirii Mar 04
2020 Învăţăturile lui Osho, unul
dintre cei mai cunoscuţi lideri
spirituali ai secolului XX,
răstoarnă tiparele clasice de
gândire, provocându- ne la o
permanentă punere sub semnul
întrebării a certitudinilor şi la
un proces de conştientizare de
sine. Cărţile din seria „OSHO“
prezintă viziunea acestuia
privind cele mai importante
probleme pe care şi le pun
oamenii interesaţi de ştiinţa
transformării de sine şi de o
spiritualitate adaptată la
provocările cotidiene ale vieţii
contemporane. „Iubirea nu este
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ceea ce se înțelege în mod
obișnuit prin cuvântul «iubire».
Nu este doar o atracție
biologică între un bărbat și o
femeie. E și asta, dar numai la
început. Și chiar și atunci, dacă
privești în profunzime, vei
vedea că nu e cu adevărat o
atracție între un bărbat și o
femeie; e o atracție între energi
masculină și cea feminină. Nu e
o atracție între A și B; sunt
implicate mistere mult mai
profunde, chiar și în relațiile de
dragoste obișnuite. De aceea
nimeni nu poate defini iubirea.
S‐au încercat mii de definiții și
toate au eșuat. Iubirea rămâne
de nedefinit, greu de prins,
alunecoasă. Ai vrea să ai putere
asupra iubirii, dar așa ceva
este imposibil; iubirea e mult
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mai mare decât tine. Nu poți s‐
o posezi, nu poți decât să fii
posedat de ea; de aceea
oamenii care vor să posede
iubirea nu ajung s‐o cunoască
vreodată câtuși de puțin.“
National Geographic - Cum
vorbesc câinii Nov 23 2021
Pisicile ne spun cum se simt
prin modul în care se uită la
noi, după cum dau din coadă și
după cum vorbesc – folosind
propriul vocabular de
mieunături, sforăieli și chiar
țipete! În acest ghid îți sunt
prezentate peste 55 de posturi
feline diferite, cu explicarea
detaliată a înțelesului lor. Află
de ce pisoiului tău îi place să se
cațere cât mai sus, ce înseamnă
când se întoarce cu burta în
sus în fața ta, ce spune fiecare
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poziție a cozii despre pisica ta
și mult mai multe lucruri!
Rezolvă testele din secțiunea
interactivă, în care expertul în
feline îți prezintă scenariul, iar
tu stabilești ce înseamnă
acesta. Cartea este plină de
informații despre pisici,
incluzând numeroase surse
care vor ajuta oamenii să
înțeleagă mai bine
comportamentul acestor
uimitoare animale de
companie.
Osho. Maturitatea.
Responsabilitatea de a fi tu
însuți Sep 21 2021 Învăţăturile
lui Osho, unul dintre cei mai
cunoscuţi lideri spirituali ai
secolului XX, răstoarnă tiparele
clasice de gândire,
provocândune la o permanentă
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punere sub semnul întrebării a
certitudinilor și la un proces de
conștientizare de sine. Cărţile
din seria „OSHO“ prezintă
viziunea acestuia privind cele
mai importante probleme pe
care și le pun oamenii
interesaţi de știinţa
transformării de sine și de o
spiritualitate adaptată la
provocările cotidiene ale vieţii
contemporane. „Maturitatea nu
are nimic de a face cu
experienţa de viaţă. Are
legătură cu călătoria lăuntrică,
cu experienţele interiorului. Cu
cât omul pătrunde mai adânc în
sine, cu atât e mai matur. Când
a ajuns în centrul fiinţei sale, e
pe deplin matur. Dar în acel
moment persoana dispare și
rămâne numai prezenţa. Pentru
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mine, maturitatea este un alt
nume al realizării; omul a ajuns
la împlinirea potenţialului său.“
OSHO
Elemente ale mitologiei
politice prezente în
contextul campaniei
electorale online pentru
alegerea primarului
Municipiului București din
anul 2020 Jan 26 2022
Subiectul prezenței
elementelor mitologice în
contextul campaniei electorale
online pentru alegerea
primarului Municipiului
București din anul 2020
constituie o temă concentrată
la nivelul domeniului
sociologiei electorale prin care
sunt evidențiate efectele
mecanismelor ce stau la baza
carti-romantice-carti-online-editura-litera

acțiunilor de marketing politic
întreprinse de actorii politici
implicați în rândul
electoratului. Principala
motivație în abordarea acestui
subiect se află în strânsă
legătură atât cu explorarea
mediului virtual în timpul unei
campanii profund caracterizate
de schimbări însemnate pe
scena politică autohtonă, cât și
cu analizarea profilurilor
candidaților principali. Scopul,
prin urmare, a fost de a
surprinde măsura prezenței
elementelor mitologice în
conținutul media diseminat în
spațiul online de către Nicușor
Dan și Gabriela Firea. Astfel,
contextul politic, social și
sanitar în care a fost încadrată
România, de-a lungul unui an
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diferit față de precedenții, și
complexitatea sferei
instrumentării miturilor politice
prin diverse tehnici de
campanie au reprezentat pilonii
de rezistență în baza cărora
această temă a putut fi
abordată în rândurile tezei. Cu
alte cuvinte, corpul lucrării
prezintă în linii clare dinamica
paginilor oficiale de Facebook
ale celor doi pretendenți prin
prisma diseminării unui set de
imagini, clipuri și sloganuri
electorale reprezentative ce au
venit în ajutorul sporirii
vizibilității mesajelor în rândul
alegătorilor. De asemenea,
tratarea subiectului denotă o
caracteristică aparte, respectiv
invocarea rolului miturilor
politice în cristalizarea
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imaginilor candidaților
Gabriela Firea și Nicușor Dan.
Astfel, ne propunem să testăm
încadrarea celor doi în
tipologia realizată de Raoul
Girardet: Gabriela Firea fiind
reprezentativă pentru
instrumentalizarea în campania
electorală a mitului unității, iar
Nicușor Dan pentru cel al
salvatorului.
VERBELE PSIHOLOGICE:
SIMILITUDINI VS.
DIVERGENŢE ÎN CONTEXT
ROMANIC. ‛A (SE) MIRA’ ÎN
ROMÂNĂ, FRANCEZĂ ŞI
SPANIOLĂ Nov 11 2020
Verbele psihologice:
similitudini vs divergențe în
context romanic. ‘A (se) mira᾿
în română, franceză și spaniolă
reprezintă o cercetare
carti-romantice-carti-online-editura-litera

comparativă, în arie romanică,
realizată de pe poziţiile
gramaticii cognitiv-funcţionale.
Lucrarea este structurată în
două părţi propriu-zise. Prima
parte tratează – pornind de la
exemple atestate în pagini de
limba română actuală – o serie
de aspecte (fundamental)
teoretice cu relevanţă în
descrierea sintacticosemantico-pragmatică a
subclasei verbelor psihologice,
în acord cu perspectiva
asumată în studiile de
gramatică cognitiv-funcţională.
Partea a doua constituie
nucleul cercetării noastre
comparative, aceasta fiind
dedicată prezentării în detaliu
a principalelor cadre actanţiale
(tiparele activ-tranzitiv şi pasiv
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reflexiv) aferente verbelor de
mirare considerate în limbile
română, franceză şi spaniolă.
În contextul asumării acestui
obiectiv, suportul investigaţiei
noastre a fost furnizat de
numeroase exemple atestate
online în pagini actuale de
limba română, franceză şi
spaniolă, în felul acesta
informaţia lexicografică fiind
coroborată în mod esenţial cu
datele furnizate de urmărirea
comportamentului în plan
discursiv al unui verb sau al
altuia. Gradul de îndeplinire a
acestor obiective este relevat
sintetic în partea a treia a
lucrării, consacrată prezentării
concluziilor cărţii prin prisma
obiectivelor asumate.
(Autoarea)
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O istorie literara a vinului in
Romania Aug 28 2019 O
istorie literara a vinului in
Romania este o cercetare a
modului complex in care
literatura noastra a reflectat
transformarile culturii vinului,
ca si (in subsidiar) ale culturii
potatorice in intregul ei. Ea
pune in evidenta, cu forta de
necontestat a dovezilor
materiale, faptul ca literatura
are capacitatea de a inregistra,
cateodata cu uluitoare
sensibilitate, metamorfozele
civilizatiei materiale. Totodata,
cartea de fata reprezinta si o
propunere de istorica tematica
a literaturii romane, luand ca
etalon felul in care textul
literar relationeaza cu unul
dintre obiectele definitorii ale
carti-romantice-carti-online-editura-litera

identitatii romanesti: vinul.
Razvan Voncu (n. 1969), critic
si istoric literar, este
conferentiar universitar doctor
la Departamentul de Studii
Literare al Facultatii de Litere,
din cadrul Universitatii din
Bucuresti. Preda istoria
literaturii romane si
balcanologie. Este autorul a 16
carti, dintre care mentionam
Secvente literare
contemporane (2001-2002, ed.
a II-a, 2010), Orizonturi
medievale (2003), Despre
Preda (2003), Eseuri critice
(2006), Fragmente de noapte
(2008), Un deceniu de
literatura romana (2009), Zece
studii literare (2010),
Labirintul marturisirii (2012). A
colaborat, din 1989 si pana in
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prezent, la majoritatea
revistelor literare de prestigiu
din tara: Luceafarul, Viata
romaneasca, Tribuna, Apostrof,
Contemporanul, Cultura,
Caiete critice, Literatorul,
Poesis. Incepand din 2010,
sustine rubrica de „Cronica
editiilor“ in revista Romania
literara. A primit mai multe
premii literare si jurnalistice,
intre care Premiul „Titu
Maiorescu“ pentru critica
literara al Academiei Romane
(2003). A fost tradus in
franceza, engleza si sarba.
Secretele longevității. Ghid
de terapie naturistă Jun 26
2019 A trăi mult, în sănătate și
fericire, a fost preocuparea
dintotdeauna a omenirii.
Antropologi, biologi și medici sDownloaded from panoptic.cloud on
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au străduit de mii de ani să
găsească cele mai bune căi
pentru a le asigura semenilor
noștri o viață cât mai lungă.
Sintetizând o asemenea
experiență în domeniul
medicinei complementare și
adăugându-i rezultatele
cercetărilor gerontologice
proprii, Fanică-Voinea Ene,
renumit specialist în sfera
terapiilor naturiste, prezintă în
această lucrare metode și
procedee practice, la îndemâna
fiecăruia dintre noi, pentru a
ne prelungi viața. Astfel, veți
găsi în lucrare recomandări
originale și de mare folos
privind alimentația sănătoasă,
măsurile pe care trebuie să le
luăm pentru încetinirea
proceselor oxidative și, implicit,
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a îmbătrânirii organismului,
fortificarea sistemului imunitar,
echilibrarea metabolismului,
respectarea cronobiologiei
umane, întoarcerea la natură,
toate acestea constituind
repere majore ale stilului de
viață pentru a deveni longevivi.
Secretul Secretelor Oct 30
2019 Descris de Sunday Times
drept unul dintre cei „1 000 de
creatori ai secolului XX“, Osho
a spus despre opera lui că ajută
la crearea condițiilor pentru
apariția unui tip nou de ființă
umană. Osho este cunoscut
pentru contribuţia lui
revoluţionară la ştiinţa
transformării de sine, cu o
abordare a meditaţiei ce
recunoaşte ritmul accelerat al
vieţii contemporane.
11/24

Meditaţiile active OSHO sunt
concepute ca mai întâi să
elibereze stresul acumulat al
minţii şi al trupului, astfel încât
să devină mai uşor să
experimentezi starea de linişte
şi de relaxare lipsită de gânduri
în viaţa obişnuită. „De aceea
iubesc eu cuvântul tao. Tao
înseamnă calea, fără nici o
țintă. Calea și atât. În urmă cu
douăzeci și cinci de secole, Lao
Tsi a avut curajul să le spună
oamenilor că nu există țintă și
că nu mergem nicăieri. Pur și
simplu ne vom afla mereu aici,
așa că trebuie să ne petrecem
timpul întrun mod cât mai
frumos, mai vesel și mai plin de
iubire. El și-a numit filosofia
tao, iar tao înseamnă pur și
simplu calea. Iar calea e
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frumoasă, calea e plină de flori.
[…] Așa că anulează toate
biletele rezervate! Nu ai unde
să pleci; e minunat să fii pur și
simplu aici. Închide ochii ca să
vezi realitatea lui aici. Atunci și
acolo sunt doar ficțiuni. Aici și
acum sunt singurele realități.“
10th Conference on British
and American Studies Crossing Boundaries Oct 03
2022 This book consists of a
collection of papers on specific
issues centred around three
broad areas of scholarly
interest: native language
analysis, foreign language
acquisition and training, and
cultural and literary studies. It
provides a concise snapshot of
the multiplicity of vantage
points from which language,
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literature and culture-related
phenomena can be studied and
accounted for. The unifying
principle behind the variety of
issues and approaches
illustrated here is the
overarching notion of
Englishness treated as an
object of intellectual inquiry
(with a focus on the Englishspeaking communities, their
cultures, English-based creole
languages) and as a repository
of methodological blueprints
applicable in explorations of
other languages and cultures.
The authors of the articles
included in this volume are
academics and junior
researchers who, on the
occasion of the 10th
Conference on British and
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American Studies, convened to
share their ideas and pave the
way for further work in
intersecting research areas
subsumed under linguistics,
sociolinguistics, and cultural
studies.
Compendium of Forage
Technical Terms in English,
French and Romanian Jun 30
2022 This compendium is an
inventory of English, French
and Romanian technical terms
used in the field of forages
(crop residue, grasses,
herbaceous legumes, silage,
and tree legumes). It contains
terms related to plant biology
(chemical properties,
development, diseases, growth,
metabolism, reproduction, and
structure), plant physiology
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(circadian rhythm, dormancy,
environmental stress, hormone
functions, movement, nutrition,
photomorphogenesis,
photoperiodism,
photosynthesis, respiration,
seed germination, stomata
function and transpiration, and
tropism), and plant cultivation
(biochemistry, breeding,
engineering, production, and
propagation). It will appeal to
agriculturists, animal breeders,
professors, researchers,
students, and translators from
English-, French-, and
Romanian-speaking nations,
active in their own countries or
abroad.
OSHO - Cuvinte Ale Unui
Om Fara Cuvinte Oct 23 2021
Învăţăturile lui Osho, unul
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dintre cei mai cunoscuţi lideri
spirituali ai secolului XX,
răstoarnă tiparele clasice de
gândire, provocându- ne la o
permanentă punere sub semnul
întrebării a certitudinilor și la
un proces de conștientizare de
sine. Cărţile din seria „OSHO“
prezintă viziunea acestuia
privind cele mai importante
probleme pe care și le pun
oamenii interesaţi de știinţa
transformării de sine și de o
spiritualitate adaptată la
provocările cotidiene ale vieţii
contemporane. „Adevărata
întrebare este «Cine sunt?» Și
singurul mod de a ști asta este
să taci, să fii alert, să fii
conștient – urmărește-ți
gândurile și lasă-le să dispară.
Într-o zi vei constata că totul a
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devenit tăcere, că nu se aude
nici măcar murmurul unui
gând. Totul s-a oprit, de parcă
timpul s-ar fi oprit. Și, dintrodată, te trezești dintr-un vis
foarte lung, dintr-un coșmar.“
SUFIXELE ÎN LIMBA
ROMÂNĂ ACTUALĂ.
FORMAȚII RECENTE Dec 25
2021 Lucrarea prezintă o sursă
bogată de material lexical nou
atestat, din diverse stiluri și
registre, interesant atât pentru
cei care studiază morfologia
derivațională și vocabularul,
cât și pentru alți lingviști
interesați de dinamica și
evoluția limbii române.
The Landscape of
Lexicography Mar 28 2022
This book consists of a series of
papers that look at three
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different aspects of the
landscape as seen in
dictionaries from across
Europe. Multilingual diachronic
case studies into
lexicographical descriptions of
flora, landscape features and
colours concentrate on three
supposedly simple words:
daisies (Bellis perenis L.), hills
and the colour red. The work is
part of the ongoing LandLex
initiative, originally developed
as part of the COST ENeL European Network for eLexicography - action. The
group brings together
researchers in lexicography
and lexicology from across
Europe and is dedicated to
studying multilingual and
diachronic issues in language.
carti-romantice-carti-online-editura-litera

It aims to valorise the wealth of
European language diversity as
found in dictionaries by
developing and testing new
digital annotation tools and a
historical morphological
dictionary prototype. Funded
by the Horizon 2020
Framework Programme of the
European Union
OSHO - Compasiunea Aug 21
2021 Învăţăturile lui Osho, unul
dintre cei mai cunoscuţi lideri
spirituali ai secolului XX,
răstoarnă tiparele clasice de
gândire, provocându- ne la o
permanentă punere sub semnul
întrebării a certitudinilor şi la
un proces de conştientizare de
sine. Cărţile din seria „OSHO“
prezintă viziunea acestuia
privind cele mai importante
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probleme pe care şi le pun
oamenii interesaţi de ştiinţa
transformării de sine şi de o
spiritualitate adaptată la
provocările cotidiene ale vieţii
contemporane. „Unul dintre
fundamentele compasiunii este
acela de a‐i face pe ceilalți să
fie demni, de a-i face să devină
conștienți de faptul că ceea ce
ți s‐a întâmplat ție li se poate
întâmpla și lor; că nimeni nu
este o cauză pierdută, că
nimeni nu este lipsit de valoare
și că iluminarea nu e ceva ce
merităm sau nu, e în însăși
natura noastră
Dinamica vocabularului limbii
române : mic dicţionar de
cuvinte recent atestate Apr 28
2022 Lucrarea cuprinde o serie
de cuvinte neînregistrate până
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acum în alte dicționare, din
diverse registre (transpuse
online): din presă, cărți, site-uri
de specialitate, site-uri de
vânzări, bloguri, forumuri etc.
Pentru fiecare cuvânt sunt date
exemple atestate (cu trimiterea
exactă), precum și informații
despre flexiune, etimologie și,
în unele cazuri, pronunție.
Datorită faptului că multe
biblioteci din țară au început să
digitizeze diverse publicații și
să le posteze pe internet,
căutarea cuvintelor cu Google a
scos la iveală și o serie de
cuvinte „nerecente”,
majoritatea de la sfârșitul
secolului al XIX-lea și din prima
jumătate a secolului al XX-lea,
înregistrate în presa vremii sau
în diverse cărți (cca 280 de
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cuvinte). Pentru majoritatea
dintre acestea am găsit și
atestări în texte recente.
Dicționarul de față se
adresează mai ales lingviștilor
și studenților, dar poate
constitui o lectură interesantă
și pentru publicul larg,
preocupat de vocabularul limbii
române și de dinamica
acestuia. Blanca Croitor
OSHO - Frica Feb 12 2021
Învăţăturile lui Osho, unul
dintre cei mai cunoscuţi lideri
spirituali ai secolului XX,
răstoarnă tiparele clasice de
gândire, provocându- ne la o
permanentă punere sub semnul
întrebării a certitudinilor şi la
un proces de conştientizare de
sine. Cărţile din seria „OSHO“
prezintă viziunea acestuia
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privind cele mai importante
probleme pe care şi le pun
oamenii interesaţi de ştiinţa
transformării de sine şi de o
spiritualitate adaptată la
provocările cotidiene ale vieţii
contemporane. „Bucuria este
antidotul pentru frică. Frica
apare dacă nu te bucuri de
viaţă. Dacă te bucuri de viaţă,
frica dispare. Aşa că încearcă
să fii pozitiv şi să se bucuri mai
mult, să râzi mai mult, să cânţi
şi să dansezi mai mult.“ OSHO
OSHO - Increderea Apr 04
2020 Învăţăturile lui Osho, unul
dintre cei mai cunoscuţi lideri
spirituali ai secolului XX,
răstoarnă tiparele clasice de
gândire, provocându- ne la o
permanentă punere sub semnul
întrebării a certitudinilor și la
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un proces de conștientizare de
sine. Cărţile din seria „OSHO“
prezintă viziunea acestuia
privind cele mai importante
probleme pe care și le pun
oamenii interesaţi de știinţa
transformării de sine și de o
spiritualitate adaptată la
provocările cotidiene ale vieţii
contemporane. „Încrederea
este posibilă numai dacă mai
întâi ai încredere în tine. Dacă
ai încredere în tine, poți să ai
încredere în oameni, poți să ai
încredere în existență. Dar,
dacă n-ai încredere în tine, nu
poți să ai încredere în nimeni.
Când există iubire, nu există
frică. Când nu iubești, te
îndoiești; când nu cunoști o
persoană, te îndoiești mai mult
– dacă e un străin, te îndoiești
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și mai mult. Oricând există
frică, există îndoială. În
adâncul sufletului, îndoiala e
frică. Dacă mergi și mai adânc,
îndoiala e moarte, fiindcă ți‐e
frică de moarte.“
OSHO - Trupul Muritor Si
Lumina Spiritului May 18 2021
Învataturile lui Osho, unul
dintre cei mai cunoscuti lideri
spirituali ai secolului XX,
rastoarna tiparele clasice de
gândire, provocându-ne la o
permanenta punere sub semnul
întrebarii a certitu dinilor si la
un proces de constientizare de
sine. Cărțile din seria „OSHO“
prezintă viziunea acestuia
privind cele mai importante
probleme pe care și le pun
oamenii interesați de știința
transformarii de sine si de o
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spiritualitate adaptata la
provocarile cotidiene ale vietii
contemporane. „Omul nu e
doar o lampa facută din lut; în
el se mai află și o flacără de
lumina care se ridică în
permanență către soare. Numai
corpul lui e facut din lut,
sufletul lui e acea flacară. [...]
Risipește fumul din mintea ta și
vezi flacăra conștiinței. Ridicați
privirile dincolo de ceea ce este
muritor în tine și recunoaște
ceea ce este nemuritor. Nu
există nimic mai prețios decât
recunoașterea aceasta, căci
odată cu ea animalul din tine
va muri și se va naște
dumnezeirea.
Dictionaries. An
International Encyclopedia
of Lexicography Feb 24 2022
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The basis for this additional
volume are the three volumes
of the handbooks Dictionaries.
An International Encyclopedia
of Lexicography (HSK 5.1–5.3),
published between 1989 and
1991. An updating has been
perceived as an important
desideratum for a considerable
time. In the present
Supplementary Volume the
premises and subjects of HSK
5.1–5.3 are complemented by
new articles that take account
of the practice-internal and
theoretical developments of the
last 15 years. Special attention
has been given to the following
topics: the status and function
of lexicographic reference
works, the history of
lexicography, the theory of
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lexicography, lexicographic
processes, lexicographic
training and lexicographic
institutions, new
metalexicographic methods,
electronic and, especially,
computer-assisted
lexicography.
OSHO - Apa a disparut, luna
a disparut Apr 16 2021
Învataturile lui Osho, unul
dintre cei mai cunoscuti lideri
spirituali ai secolului XX,
rastoarna tiparele clasice de
gândire, pro vo cându-ne la o
permanenta punere sub semnul
întrebarii a certitudinilor si la
un proces de constientizare de
sine. Cartile din seria „OSHO“
prezinta viziunea acestuia
privind cele mai importante
probleme pe care si le pun
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oamenii interesati de stiinta
transformarii de sine si de o
spiritualitate adaptata la
provocarile cotidiene ale vietii
contemporane. „Adeptii zen
spun ca un om iluminat traieste
la fel ca un om obisnuit – pe
dinafara nu e nici o diferenta.
Manânca atunci când îi este
foame, doarme când este obosit
– nu e nici o diferenta pe
dinafara. Doar natura fiintei,
calitatea fiintei s-a schimbat.
Acum mintea lui e deschisa. El
poate sa se uite afara, dar
ramâne înauntru. Poate sa se
miste în lume, dar lumea nu se
misca în el. El ramâne în lume,
dar lumea nu mai face parte
din fiinta lui. Poate sa faca
orice este nevoie, dar nu se
ataseaza. Nu ca ar fi detasat –
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nu, nu e nici atasat, nici
detasat. Lumea a devenit un
vis, lumea a devenit un joc. Nu
mai este reala, nu mai este
substantiala. Zen spune ca
mintea obisnuita este mintea
iluminata – cu o singura
diferenta; mintea e deschisa,
usa e deschisa, omul e atent,
treaz. Somnul a disparut. Nu
mai esti hipnotizat, nu mai esti
drogat. Esti ager.“
OSHO - Cartea Chakrelor
Aug 09 2020 Învăţăturile lui
Osho, unul dintre cei mai
cunoscuţi lideri spirituali ai
secolului XX, răstoarnă tiparele
clasice de gândire, provocândune la o permanentă punere sub
semnul întrebării a
certitudinilor şi la un proces de
conştientizare de sine. Cărţile
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din seria „OS HO” prezintă
viziunea acestuia privind cele
mai importante probleme pe
care şi le pun oamenii
interesaţi de ştiinţa
transformării de sine şi de o
spiritualitate adaptată la
provocările cotidiene ale vieţii
contemporane. „Primele trei
chakre au legătură cu
mâncarea, cu banii, cu puterea,
cu dominarea, cu sexul. Cea de‐
a patra este chakra anahata –
chakra inimii, lotusul inimii,
chakra iubirii. Iubirea este
puntea dintre animalic şi divin.
Al cincilea centru este
vishuddha, al şaselea este ajna,
al şaptelea este sahasrara. Iar
odată ce ai ajuns la cel de‐al
şaptelea centru, sahasrara, ai
ajuns la samadhi: ai ajuns
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acasă. Nu trebuie să negi
vreunele dintre chakre, căci o
chakră care a fost negată nu‐ţi
va permite niciodată să devii
complet iar cel care nu e
complet nu poate să fie sfânt.
Tot ceea ce aveţi trebuie folosit
– nimic nu e lipsit de utilitate.
Nu aruncaţi niciodată nimic,
altminteri vă veţi căi într‐o zi.
Totul trebuie folosit. Adânciţi‐
vă înţelegerea, deveniţi mai
atenţi; deveniţi mai conştienţi
şi începeţi să priviţi în
profunzimea fiinţei voastre
lăuntrice; căutaţi să descoperiţi
lucrurile ascunse acolo şi să le
aduceţi la o armonie mai înaltă
– asta e tot.”
OSHO - Arta Atentiei Depline in
Lumea Moderna Dec 01 2019
Învăţăturile lui Osho, unul
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dintre cei mai cunoscuţi lideri
spirituali ai secolului XX,
răstoarnă tiparele clasice de
gândire, provocându- ne la o
permanentă punere sub semnul
întrebării a certitudinilor şi la
un proces de conştientizare de
sine. Cărţile din seria „OSHO“
prezintă viziunea acestuia
privind cele mai importante
probleme pe care şi le pun
oamenii interesaţi de ştiinţa
transformării de sine şi de o
spiritualitate adaptată la
provocările cotidiene ale vieţii
contemporane. „Aminteşte-ţi,
fii atent şi alert. Dacă eşti alert,
dacă acţiunile tale sunt tot mai
conştiente, orice ai face va fi
făcut într-o stare de trezie.
Toate eforturile societăţii sunt
menite să te facă un robot, să
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te facă să acţionezi ca un robot,
să te facă un mecanism perfect,
eficient.“
Regim naturist de slăbire Sep
09 2020 Pornind de la
rezultatele unor cercetări și
experimente îndelungate în
domeniul alimentației, FănicăVoinea Ene, renumit specialist
în medicină complementară, ne
demonstrează că numai o dietă
naturistă ne poate conduce
spre o pierdere în greutate
lesnicioasă, cu puține frustrări
și fără să ne afecteze
sănătatea, fiindcă ea
presupune consumul
alimentelor integrale, așa cum
se găsesc ele pe planeta
aceasta de milioane de ani, și
care au suferit puține
prelucrări termice sau chimice.
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Este o dietă bazată pe
respectarea unor reguli
specifice: meniul zilnic trebuie
să conțină numai alimente cu
calorii negative, trebuie să se
consume doar ape minerale
alcaline plate și alimente
alcaline; se pune accent pe
consumul de grăsimi
nesaturate, carbohidrați cu
indice glicemic scăzut, nu
trebuie să se utilizeze
nutrimente glucido-lipidice și
nici asocieri de glucide cu
lipide la aceeași masă...
11th Conference on British and
American Studies Nov 04 2022
The present volume includes a
selection of twenty-nine papers
by academics, and senior and
junior researchers who came
together within the framework
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of the 11th Conference on
British and American Studies.
Structured into three sections,
the contributions included here
display a wide array of topics
and methodologies illustrating
a variety of scholarly pursuits
and approaches. These, in their
turn, reflect the issues which
constitute the complex nature
of language and culture, and
their mutual relationship. The
authors’ interests encompass
aspects related to the
structural and rhetorical
organization of languages
approached both individually
and cross-linguistically; first
and second language
acquisition; issues of
translation and rendering
considered from linguistic and
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cultural perspectives; and the
cultural construction of
meaning and identity as
reflected in literature and art.
Teaching Foreign Languages
Feb 01 2020 Teaching Foreign
Languages: Languages for
Special Purposes is a collection
of essays which will appeal to
teachers of modern languages
no matter the level of
instruction. The essays deal
with three main approaches of
the teaching of languages for
special purposes in Europe,
Asia and Africa: theoretical
linguistics (lexis: French
vocabulary; and semantics:
French copulative verbs);
descriptive linguistics
(compared linguistics: English
– Romanian, English – Serbian,
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French – Romanian, French –
Serbian, and German –
Macedonian); and applied
linguistics (language
acquisition: English in Romania
and Spanish in Serbia;
language education: Arabic in
Italy, English in BosniaHerzegovina, Croatia, Iran,
Malaysia, Russia, Serbia, and
the United Arab Emirates;
German in Serbia;
lexicography: English, French,
Romanian, Ruthenian and
Serbian; stylistics: English,
French and Spanish; and
translation: English, Italian and
Romanian).
OSHO - Scrisori De Dragoste
Catre Viata Jul 08 2020
Învăţăturile lui Osho, unul
dintre cei mai cunoscuţi lideri
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spirituali ai secolului XX,
răstoarnă tiparele clasice de
gândire, provocându-ne la o
permanentă punere sub semnul
întrebării a certitudinilor şi la
un proces de conştientizare de
sine. Cărţile din seria „OSHO“
prezintă viziunea acestuia
privind cele mai importante
probleme pe care şi le pun
oamenii interesaţi de ştiinţa
transformării de sine şi de o
spiritualitate adaptată la
provocările cotidiene ale vieţii
contemporane. „Trăiește
fiecare clipă. Indiferent ce
sarcină îți iese în cale, du‐o la
îndeplinire. Nu lăsa nimic pe
mâine. Obiceiul amânării e
sinucigaș. Unde se află acest
mâine, în fond? Ceea ce există
este astăzi. Ceea ce există este
carti-romantice-carti-online-editura-litera

acum. Asta trebuie trăit.
Momentul trebuie trăit. Numai
momentul e real. Cel care
devine capabil să trăiască
momentul ajunge la veșnicie.
Momentul trăit devine veșnic.
Netrăit, nici măcar veșnicia nu
e decât momentană.“
Mapping Cultural Identities
and Intersections May 30
2022 This volume investigates
identity discourses and selfconstructions/de-constructions
in various texts through
imagological readings of films,
narratives, and art works,
examining different layers of
cultural identities, on the one
hand, and measuring the
literary reception of ethnic
identity constitution to reveal
both the self and hetero
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images, on the other. The book
features theoretical and
analytical approaches with
insights borrowed from
multiple disciplines, and mainly
focuses on the application of
imagological perspectives in
the fields of literature and
translation, and specifically in
literary works “carried over”
from one culture to another. It
will be of interest for scholars
and researchers working in the
fields of literature, translation,
cultural studies, and
imagology, as well as for
students studying in these
fields.
Bibliographic Guide to Soviet
and East European Studies,
1992 May 06 2020
Limba română – modernitate
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și continuitate în cercetarea
lingvistică Jun 06 2020
Volumul, reunind comunicările
de la această ediție aparte, se
deschide cu două texte tot
aparte, ce omagiază doi
profesori cărora comunitatea
academică din facultatea
noastră le datorează foarte
mult, atât instituțional, cât și
profesional și uman: Ioana
Valentina Murăruș și Emil
Ionescu. Prin acest volum, care
le este așadar dedicat în semn
de recunoștință și prețuire,
dorim să le mulțumim cu toții,
colegi și discipoli. La cele patru
secțiuni cuprinse în mod
obișnuit în actele colocviului se
adaugă de această dată o
secțiune nouă, care conține o
selecție de texte ale
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comunicărilor de la atelierul
despre standardizare. Dintre
subiectele tratate în secțiunea
de gramatică și fonetică,
amintim: coordonarea
asimetrică (Mihaela TănaseDogaru și Mădălina Tăbăcitu),
construcția partitivă (Ionuț
Pomian), problemele ce țin de
grafia flectivelor la
împrumuturile recente (Șerban
Hartular), contextele în care
apare adverbul apoi (Mădălina
Botez Stănescu), utilizările
speciale ale prepozițiilor în
româna regională (Isabela
Nedelcu), posibile analize ale
substantivelor definite generice
(Andreea Mastu), anafora
abstractă (Ruxandra Ivan) etc.
OSHO - Viata. Iubire. Ras
Mar 16 2021 Învăţăturile lui
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Osho, unul dintre cei mai
cunoscuţi lideri spirituali ai
secolului XX, răstoarnă tiparele
clasice de gândire, provocândune la o permanentă punere sub
semnul întrebării a
certitudinilor şi la un proces de
conştientizare de sine. Cărţile
din seria „OSHO“ prezintă
viziunea acestuia privind cele
mai importante probleme pe
care şi le pun oamenii
interesaţi de ştiinţa
transformării de sine şi de o
spiritualitate adaptată la
provocările cotidiene ale vieţii
contemporane. „Dacă am putea
umple întreg pământul cu râs,
cu dans şi cântec [...], dacă am
putea face din pământ un
carnaval al bucuriei, un festival
de lumini, am aduce pentru
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prima dată pe pământ un
sentiment al religiozităţii
adevărate.“ OSHO AU MAI
APĂRUT: • Osho pentru fiecare
zi • Trupul muritor şi lumina
spiritului • Meditaţii pentru
oamenii ocupaţi
Prima mea carte despre
cosmos Jan 02 2020 Pătrunde
în MINUNATA LUME A
COSMOSULUI cu acest ghid
frumos ilustrat, care te
călăuzeşte prin sistemul nostru
solar şi dincolo de el.
Explorează cele 13 planete
mari şi pitice, Soarele şi
sateliţii naturali ai planetelor,
galaxii îndepărtate, comete,
asteroizi, meteori şi multe
altele.
Prima Mea Carte Despre
Insecte Jul 28 2019 Fotografii
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minunate ilustrează pagini
amuzante, familiarizându-i pe
cei mici cu zeci de insecte și
gâze, de la albine și fluturi la
libelule și greieri. În interior
vei găsi: • Peste 200 de
fotografii incredibile •
Explicații adaptate vârstei
despre rolul fiecărei insecte în
mediul său • Întrebări care
încurajează învățarea
interactivă • Sfaturi pentru
părinți pentru a extinde
activitățile dincolo de paginile
acestei cărți
Amelia von Vamp și hoțul de
amintiri Jun 18 2021 Amelia
așteaptă cu MARE nerăbdare
petrecerea de noaptea ei de
naștere. Numai că invitații – și
toate făpturile din Nocturnia –
încep să se poarte foarte ciudat
23/24

și par să nu mai țină minte
nimic, nici măcar că au fost
chemați la petrecerea Ameliei!
Să le fi fost ștearsă memoria?
Dar de ce? Amelia trebuie să
afle adevărul și să-și salveze
părinții și prietenii înainte ca
ea însăși să uite cine este.
Economic Strategies in
Times of Crises Sep 02 2022
This book is the result of the
selection and processing of the
ideas underlying historical
events. All conflicts are
carefully prepared and nobody
goes to battle without a welldefined strategy. So-called
spontaneous events are
planned years before, and
nothing is left to chance.
Everything is amplified
according to a logic which is
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verified by human nature, by
education or the lack thereof. It
is critical to concentrate forces
to create a new federal state.
In order to ensure the survival
of the works of those who
wrote the history of the last
2000 years, we need unity and
not disarray. After a third
conflagration, the great powers
may still unite, but under
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completely different
interconnecting circumstances.
Through detailed analysis of
the factors influencing major
historical and economic events,
we can realise that our planet
is affected by numerous
unbalances, including those of
a spiritual, ecological,
economic, and demographic
nature, which may result in
unexpected turns in the
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development of human beings.
The survival of the European
population is currently in
danger, with many factors
which place human
developments at risk. As such,
this book looks into the trends
and issues that, when
addressed, can result in the
socio-economic and ecological
re-balancing of our planet.
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