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E D I C E

„Včera jsem byl chytrý.
Nakladatelství Madal Bal vzniklo v roce 1994. Od té doby
se věnuje zejména publikování knižních a hudebních
titulů Sri Chinmoye. Práce s tak bohatým zdrojem
životní moudrosti a hluboké pozitivní filozofie je pro nás
radostným a naplňujícím koníčkem. Věříme, že alespoň
část této radosti se přenese i na Vás – knihkupce, čtenáře
a posluchače.

Proto jsem chtěl
změnit svět.
Dnes jsem moudrý –
proto měním sám sebe.“
—Sri Chinmoy

Knížky vnitřní radosti
Hlavní edice Knížky vnitřní radosti přináší čtivé
koláže esejů, příběhů, odpovědí na otázky či
inspirujících úvah a aforismů, které nabízejí praktické
způsoby dosažení šťastného a naplňujícího života,
založeného na objevení naší vlastní hlubší podstaty.
Sri Chinmoyovo pojetí duchovnosti je založeno na
individuálním a přirozeném vnímání dobra uvnitř
každého člověka a svou univerzálností tak oslovuje
nejen tradiční čtenáře duchovní literatury.

K L A S I K A

V

N OV É M

Meditace
+ CD Flétna k meditaci
Doplněné a ilustrované vydání praktické a jasně srozumitelné knihy pro začátečníky i p okročilé. Obsahuje řadu
koncentračních a meditačních cvičení a dále odpovědi na
mnoho otázek o meditaci.
Nabízíme také v kompletu s CD meditační hudby, která
nejen vytvoří příjemnou atmosféru při čtení, ale pomůže
ztišit mysl při jednotlivých meditačních cvičeních.

Sri Chinmoy
Sri Chinmoy (1931–2007) se narodil v tehdejším Východním Bengálsku a od roku
1964 žil v New Yorku. Plodný a mnohostranný život této výjimečné osobnosti,
který zahrnuje oblasti hudby, literatury, výtvarného umění či sportu, ale také
řadu kulturních a humanitárních projektů, má společný základ: pevnou víru
v neomezený potenciál, který se ukrývá uvnitř každého člověka, a přesvědčení,
že právě odhalení a rozvíjení tohoto vnitřního potenciálu je klíčem ke zlepšení
světa okolo nás.
Více najdete na srichinmoy.cz
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samostatná kniha

komplet kniha + CD

304 stran, váz.
Cena 249 Kč

304 stran, váz. / CD 46 minut
Cena 379 Kč

Obj.č. 450520

Obj.č. 450100

ISBN 978-80-86581-97-2

ISBN 978-80-86581-63-7
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N OV I N K A
A K T UÁ L N Í

T É M A

„Naslouchej přírodě.

Mluví jen pro tvé dobro.

V YŠ LO N E DÁV N O
S

O M A L OVÁ N K A M I

Naslouchej přírodě
Život v harmonii s planetou Zemí
Tento výběr z textů, přednášek a odpovědí Sri Chinmoye zachycuje jeho pohled na kořeny
současného kritického stavu životního prostředí, naznačuje, co může udělat každý z nás,
a nabízí poselství naděje, jednoty a soucitu.
Sri Chinmoy vedl více než třicet let mírové meditace na půdě OSN, jejichž prostřednictvím sdílel
své přesvědčení, že řešení těch nejzásadnějších otázek lidstva začíná uvnitř nás samých.
„[Sri Chinmoy] zdůrazňuje potřebu hlubokého duchovního spojení s přírodou, jíž jsme součástí
a na níž jsme závislí. ...Věnujme pozornost slovům tohoto duchovního učitele dříve, než bude
pozdě,“ říká ve své předmluvě ke knize známá primatoložka Jane Goodallová.
160 stran, váz.
Cena 199 Kč
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Obj. č. 450537
ISBN 978-80-88324-28-7

Barvy života
Skrytý význam barev a zvířat
Jako cestovatelé na této planetě Zemi jsme obklopeni nádhernými barvami přírody a krásou
stvoření. Každá barva, každá rostlina, každý z nás, zkrátka vše, co nás obklopuje, s sebou nese
hlubší, vnitřní význam. „Barvy života“ přináší vzácný vhled do tajů ukrytých pod povrchem
života okolo nás.
V knize najdete symbolický význam 54 odstínů barev a také 32 zvířat, doplněných krásnými
omalovánkami. Ty vám dají nejen příležitost uvolnit se od každodenního napětí, ale také
vyzkoušet nové barevné kombinace, které nyní dostanou hlubší rozměr.
120 stran, flexo
Cena 249 Kč

Obj. č. 450529
ISBN 978-80-88324-13-3
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N Á Š
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Medituj na...
48 obrazových karet
Sada 48 praktických karet pro rozvíjení
pozitivních vlastností. Meditujte na
jednotlivé obrazy a získejte mír, radost,
lásku, naději, úspěch, pevné zdraví
a mnoho dalších vlastností. S aforismy
a texty k jednotlivým tématům na zadní
straně.
48+2 karet v pevné krabičce
125 × 85mm
Cena 179 Kč
Obj. č. 450259
ISBN 978-80-86581-81-1

48 cvičení k meditaci
Dobrodružství života
V této moderní „duchovní příručce“ mluví
její autor Sri Chinmoy jednoduchým,
srozumitelným jazykem o umění duchovního
života uprostřed dnešní společnosti. Kniha
nabízí opěrné body v aktuálních tématech jako
úsilí o dosažení míruplného světa či harmonie
mezi náboženstvími, dotýká se oblasti čaker
či okultních sil a nabízí úvod k modernímu
životnímu stylu se zaměřením na meditaci,
zdravou stravu, sport a duchovní přístup
k rodině i zaměstnání.
144 stran, flexo
Cena 199 Kč

Výběr 48 cvičení z Velké knihy meditačních
cvičení Sri Chinmoye, tentokrát
v oblíbeném formátu samostatných karet
85 × 125 mm.
Témata:
Zlepšení koncentrace • Dechová cvičení •
Vizualizace • Vedené meditace • Meditace
na duchovní vlastnosti • Meditační cvičení
pro sportovce, umělce či hudebníky •
Meditační cvičení pro každodenní život
48+2 karet v pevné krabičce
Cena 179 Kč
Obj. č. 450257
ISBN 978-80-86581-79-8

Obj. č. 450513
ISBN 978-80-86581-83-5
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N Á Š
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Sport a meditace

Obj. č. 450512

Vnitřní dimenze sportu

ISBN 978-80-86581-78-1

„Věčný“ kalendář Nový den, nová příležitost
Inspirující aforismus Sri Chinmoye na každý den v roce, nyní v podobě stolního kalendáře se
stovkami krásných fotografií. Neobsahuje letopočet ani názvy dní v týdnu, může tedy sloužit
neomezeně dlouho!
370 stran
Cena 399 Kč

Ačkoli dnešní vrcholoví sportovci možná již
dosáhli současných fyzických hranic lidského těla,
duchovní bohatství ukryté hlouběji uvnitř zůstává
dosud nedotčené a nevyužité. Duchovní učitel
a sportovec Sri Chinmoy nám v této nevšední knize
odhaluje vnitřní dimenzi sportu – dimenzi, kterou
do svého současného fyzického a mentálního
tréninku může zařadit každý, od profesionálních
sportovců po začátečníky a amatéry. Právě tento
nový rozměr nám umožňuje zlepšit fyzický výkon,
ale také proměnit radost, kterou nám sport přináší,
v hluboké a trvalé uspokojení.
Obj. č. 450508
ISBN 978-80-86581-74-3

198 stran, váz.
Cena 299 Kč

O zlaté labuti
Tyto příběhy o dobru, lásce a odpuštění napsal jejich
autor Sri Chinmoy ze srdce a pro srdce. Některé z nich
vypráví o postavách, které žily v dávné Indii před
stovkami a tisíci let, jiné jsou vsazeny do prostředí
pohádkového či naopak zcela současného, každý z nich
se však mohl stát kdekoli a kdykoli. Ukazují, že síla
čistého srdce, soucitu a odpuštění dokázala odpradávna
vítězit nad hněvem, závistí i chamtivostí – a že to dokáže
stejně tak i dnes.
144 stran, váz.
Cena 229 Kč

Obj. č. 450507

V knize se o svá vnitřní tajemství a duchovní náhled na trénink a závodění dělí špičkoví
sportovci jako Carl Lewis, Taťána Lebeděvová, Tegla Loroupe, Bill Pearl nebo Paul Tergat.

„

ISBN 978-80-86581-71-2

„

Věřte mi, radost, která přichází z překonávání vlastních hranic, je ten nejneuvěřitelnější
pocit na světě. Zažil jsem ho mnohokrát. A rád jsem se díval, jak ho zažívali ostatní.“
— Carl Lewis, devítinásobný olympijský vítěz

Postupem času jsem si uvědomila, že pokud jste fyzicky silní, můžete udělat tisíce skoků
a všechny mohou být technicky dokonalé. Nicméně pokud do nich nedáte duši, budou
zbytečné…“
— Taťána Lebeděvová, trojnásobná mistryně světa v trojskoku

„

Pevně věřím tomu, že člověk není posuzován jen podle vnějších výkonů, ale také podle
vnitřních dosažení. Dokončit špatně se vyvíjející závod a přijmout jeho výsledek může
být velkým dosažením. Sport není celý život. Špatný výkon je vždy novou výzvou.“

S mnoha bohatými ilustracemi…
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— Paul Tergat, elitní běžec na dlouhé tratě
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Velká kniha meditačních cvičení
227 cvičení pro začátečníky i pokročilé.
Je-li pro vás koncentrace a meditace něco docela
nového, otvírá se před vámi dobrodružství objevování
nepřeberného bohatství vnitřního světa. Jakmile začneme
objevovat krásu tiché mysli a širokého, mírem naplněného
srdce, nejen každý den, ale i každá chvilka ztišení nebo
meditace nám bude přinášet více a více radosti, naplnění
a poznání. Meditace tak začne velmi brzy obohacovat
náš každodenní život, a nakonec nás může dovést
až k uvědomění si naší nejhlubší podstaty, té zářivé,
všeprostupující a všepřesahující skutečnosti, které dle
svého vnímání říkáme Bůh, Nejvyšší, Pravda či Láska.
Témata:
Zlepšení koncentrace • Dechová cvičení •
Vizualizace • Vedené meditace • Meditace na
duchovní vlastnosti • Meditační cvičení pro
sportovce, umělce či hudebníky • Meditační cvičení
pro každodenní život
220 stran, váz. kroužková
Cena 299 Kč

Jak zvítězit na bojišti života
Kniha spojuje starodávnou moudrost s moderním pohledem a ukazuje nám,
jak vést naplňující duchovní život v dnešním světě. Přináší povzbuzení
k tomu, abychom hluboko ve svém srdci objevili mír a světlo a negativní
zážitky ve svém životě přeměnili na ozařující zkušenosti.
256 stran, brož.
Cena 199 Kč

Křídla radosti

Obj.č. 450215
ISBN 978-80-86581-51-4

P R O DÁ N O P Ř E S 10 0 0 0 V Ý T I S K Ů

Tato čtenáři velice oblíbená knížka přináší téměř zázračně prosté klíče
k pravé a trvalé radosti v našem vnitřním i vnějším životě. Najdete v ní řadu
praktických rad, doprovázených příběhy a inspirujícími aforismy. Krásný dárek
a blízký společník pro každý den.
187 stran, váz.
Cena 179 Kč

Obj.č. 450095
ISBN 80-86581-26-8

Zahrada duše
Výjimečná sbírka inspirujících příběhů, povídek, básní a aforismů zachycující nadčasovou moudrost Východu. Ukazuje cestu k objevení pokladů našeho
vlastního srdce.

Obj. č. 450509
ISBN 978-80-86581-75-0

264 stran, váz.
Cena 249 Kč

Drahokamy štěstí
Drahokamy štěstí jsou pokladnice moudrosti a radosti – sbírka krátkých
a hlubokých úvah, praktických cvičení a inspirujících aforismů. Kapitoly
zaměřené na témata jako mír, nadšení, upřímnost či naděje vytváří pestrou
tapisérii, v níž jsou vetkána pravá tajemství šťastného, naplněného života.
226 stran, brož.
Cena 179 Kč

Cesta hrdiny

Obj. č. 450500
ISBN 978-80-86581-64-4

Obj.č. 450026
ISBN 978-80-86581-44-6

Everest aspirace
Na stránkách této knihy promlouvá autor hlasem toho, kdo hledá Boha, ale
zároveň i toho, kdo Boha nalezl, a vede tak srdce aspirujícího čtenáře k vrcholkům poznání sebe samého, k dosažení jednoty s jeho vlastním Zdrojem.
176 stran, brož.
Cena 159 Kč

Obj.č. 450037
ISBN 80-86581-08-X

Zahrada srdce
„Buď šťastný! Buď šťastný ráno s tím, co máš.
Buď šťastný večer s tím, čím jsi.“

Láska

Každý z aforismů v této sbírce je jako rozeznělý himálajský zvon, který
ozvěnou přináší čtenáři moudrost dávných, věčných pravd, prodchnutou
hlubokým pochopením moderního světa.
132 stran, váz.
Cena 199 Kč
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Obj.č. 450214
ISBN 978-80-86581-42-2

Láska rozšiřuje naše srdce. Dávat lásku jiné lidské bytosti, světu či Bohu
je největším darem života. Odpovědi na otázky o manželství, rodině a přátelích, o lásce k božskému v nás a další.
92 stran, brož.
Cena 99 Kč

Obj.č. 450304
ISBN 978-80-86581-59-0
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Má životní cesta za duší

E D I C E

Každý den nám přináší novou příležitost najít v sobě více radosti, jistoty, lásky
a soucitu, ale také odvahy a odhodlání učinit vždy další krok vpřed... Sbírka
meditací na 365 dní v roce.
400 stran, brož.
Cena 229 Kč

Obj.č. 450502
ISBN 978-80-86581-66-8

„Věčná otázka člověka:
‚Kdo je Bůh?‘
Boží okamžitá odpověď:
‚Mé dítě, kdo jiný je Bůh,

Přirozeně fascinující, často inspirující, a přece neuchopitelné a zahalené tajemstvím jsou naše sny. Svými prorockými poselstvími mají schopnost nabízet
nám hlubokou vnitřní moudrost a vizi. Tato sbírka odpovědí Sri Chinmoye nás
provází matoucím labyrintem. Učí nás, jak porozumět významu některých snů
a jak získat určitou kontrolu nad druhy snů, které máme.

N Á Š

T I P

ISBN 978-80-86581-52-1

Moudrost Sri Chinmoye

Úvod do dávného umění meditace, vystihující principy duchovního hledání od
filozofických základů až po jednoduché koncentrační a meditační techniky.
Obj.č. 450033
ISBN 80-902486-9-1

Nadčasová slova velkých duchovních učitelů všech dob jsou od nepaměti
zaznamenávána v písmech, z nichž se stala klasická, všeobecně známá
a opatrovaná díla. Příklad Krista září v Novém Zákoně, cestu Buddhy
ztělesňuje Dhammapada, Bhagavadgíta odhaluje nesmrtelné pravdy Sri
Krišny a světlo Sri Rámakrišny zachycuje Evangelium Sri Rámakrišny. Tento
obsáhlý výběr přináší podstatu učení Sri Chinmoye.
370 stran, brož.
Cena 299 Kč

Obj.č. 450039
ISBN 80-86581-16-0

Dětské srdce, dětské sny

Jóga a duchovní život

V této knize nabízí Sri Chinmoy praktické rady na téma, které není jen snem
idealisty, ale životním krédem starostlivého rodiče: jak vychovávat své dítě tak,
aby vyrůstalo s láskou k Bohu a se sebedávajícím srdcem pro všechny.

Obnovené vydání klasické knihy Sri Chinmoye o podstatě filozofie Jógy,
východního mysticismu a moderní podobě duchovního života uprostřed
západní společnosti. Obsahuje odpovědi na řadu otázek.

152 stran, brož.
Cena 139 Kč

200 stran, váz.
Cena 199 Kč

Obj.č. 450096
ISBN 80-86581-25-X

Sbírka duchovní poezie, která zachycuje odvěké poselství zřeců: právě tak, jako
člověk hledá Boha, hledá Bůh člověka, který Jej dokáže přijmout a nakonec
učinit ve svém životě skutečností.
195 stran, brož.
Cena 199 Kč

Obj.č. 450503
ISBN 978-80-86581-67-5

Samádhi a siddhi

Pták v kleci, pták na svobodě
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—Sri Chinmoy

Obj.č. 450221

Tiché učení
64 stran, brož.
Cena 99 Kč

Edice Taje duchovnosti se zaměřuje na tituly, které se
dotýkají hlubších oblastí duchovního života či specifických
témat, jako je princip karmy a reinkarnace, astrologie,
kundalini a systém čaker a další. Nově jsme také zařadili
tituly, které se věnují významným
duchovním tradicím lidstva.

ne-li ty?‘“

Na křídlech stříbrných snů

131 stran, váz.
Cena 149 Kč

Taje duchovnosti

Obj.č. 450036
ISBN 80-86581-07-1

Tato kniha představuje jeden z mála autentických popisů vnitřního vesmíru – vesmíru mimo čas a prostor, mimo veškeré vnímání mysli. Není to
filozofická nebo teoretická kniha, ale jasné a podrobné zachycení duchovní
skutečnosti, vnímané jogínem, který v ní trvale přebývá.
158 stran, váz.
Cena 199 Kč

Obj.č. 450501
ISBN 978-80-86581-61-3
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D O P O R U Č U J E M E

V YŠ LO N E DÁV N O
DVO J J A Z YČ N Ě

Meditace, potrava pro duši
Vůbec první kniha Sri Chinmoye, která vyšla na Západě – v roce 1970.
Denně krmíme tělo, ne však duši. Proto v životě často nenacházíme opravdové, hluboké
a nepomíjející naplněni. Tyto krátké meditace na každý den v roce nabízejí návod, jak duši nasytit
a náš vnitřní život učinit významným a vnější život plodným. Stejně jako dávné mantry ukrývají
hloubku, kterou svému čtenáři odhalují postupně, s každým dalším přečtením.
V knize vedle českého překladu najdete i anglický originál, abyste nepřišli o mantrickou poetiku jazyka,
v němž Sri Chinmoy aforismy napsal.
400 stran, vázaná
Cena 279 Kč
Obj. č. 450527
ISBN 978-80-88324-08-9

Andělé a víly
Sbírka aforismů a odpovědí na řadu otázek nabízí autentický pohled do světa andělů a víl.
O andělech a vílách bylo napsáno mnohé. Jsou to bytosti, které nás fascinují a odedávna upoutávají
naši pozornost. V tomto výběru z rozhovorů autor objasňuje roli andělů i víl jako poslů spojujících
nás lidi s čímsi vyšším, pro nás zatím nepoznaným. Pro Sri Chinmoye je tento svět stejně viditelný,
jako je pro nás viditelný náš lidský svět, a popisuje jej se samozřejmostí a přirozeností, která nás
může udivovat. Odpovědi na otázky se v knize prolínají s aforismy a krásnými ilustracemi.
132 stran, vázaná
Cena 229 Kč
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Obj. č. 450514
ISBN 978-80-86581-85-9

15

Védy, Upanišady a Bhagavadgíta
Kniha přináší komentáře Sri Chinmoye ke starověkým písmům, která
jsou základem hinduistické duchovní tradice – k Védám, Upanišadám
a Bhagavadgítě. Pojetí Sri Chinmoye je prosté a praktické, přitom však
nabízí hloubku a bohatou poetiku.
212 stran, váz.
Cena 349 Kč

Astrologie, nadpřirozeno a svět Za
Odpovědi na téma okultismu, astrologie, jasnovidectví, nadpřirozených sil,
života na jiných planetách a dalších jevů.
160 stran, váz.
Cena 199 Kč

Obj.č. 450504
ISBN 978-80-88324-01-0

Obj.č. 450228
ISBN 978-80-86581-54-5

Bůh je…
Kundalini: Matka Síla
Realizovaný duchovní mistr získává plnou vládu nad energií kundalini
a okultními silami. Právě s takovou autenticitou v této knize Sri Chinmoy
objasňuje techniky probuzení kundalini a čaker. Varuje před možným
nebezpečím, radí, jak se vyhnout úskalím, a hovoří o některých okultních
silách, které přijdou s otevřením čaker.
128 stran, váz.
Cena 179 Kč

Obj.č. 450505
ISBN 978-80-86581-60-6

Co všechno nás napadne, když slyšíme slovo „Bůh“? Tento výběr z více než
tisíce knih Sri Chinmoye pomáhá člověku uvědomit si snad největší tajemství
života: ta dokonalá, zdánlivě nepostižitelná skutečnost, kterou vědomě či nevědomě potřebujeme a které říkáme Bůh, je cosi nesmírně blízkého a přirozeného – je to věčná a neoddělitelná součást naší vlastní bytosti.
230 stran, brož.
Cena 199 Kč

Obj.č. 450030
ISBN 80-902486-2-4

Světlo Východu pro mysl Západu
Kniha esejí, vybraných z univerzitních přednášek Sri Chinmoye, nabízí
hluboký průřez autorovou filozofií duchovního života uprostřed současného světa. Mantrický charakter textů v sobě skrývá návod, jak vstoupit do
vnitřního světa meditace.
312 stran, brož.
Cena 199 Kč

Smrt a znovuzrození

Obj.č. 450034
ISBN 80-902486-8-3

Obnovené vydání knihy, která přináší jistotu a útěchu každému, kdo se
ocitl tváří v tvář smrti svých blízkých či obavám z naší vlastní smrtelnosti.
160 stran, váz.
Cena 199 Kč

Obj.č. 450222
ISBN 978-80-86581-53-8

Siddhárta se stává Buddhou
Kdo přesně byl Buddha? Deset krátkých her zachycuje epizody z Buddhova
života od jeho mládí v královském paláci, přes jeho duchovní probuzení
a cestu k osvícení až po dramatický odchod z pozemské scény.
96 stran, brož.
Cena 99 Kč

Mistr a žák
Od nepaměti předávají duchovní učitelé svým zasvěceným žákům
nejvyšší Poznání, jež zůstává většině lidí ukryto…
175 stran, brož.
Cena 139 Kč

Obj.č. 450038
ISBN 80-86581-11-X

ISBN 80-86581-29-2

Syn
Příběh Ježíše Krista, Syna Božího. V této nevšední hře o životě Ježíše Krista
můžeme zakusit jeho lásku, soucit, odpuštění a hlavní poselství „Staň se
Vůle Tvá“. Kniha probouzí ještě větší vděčnost za Božího Syna a jeho dar
aspirujícímu a trpícímu lidstvu.
71 stran, brož.
Cena 99 Kč
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Obj.č. 450098

Obj.č. 450008
ISBN 80-86581-30-6
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Kouzlo okamžiku
Nejmladší, ale o to oblíbenější je naše dárková
edice. V ní je přístupnou formou krátkých aforismů
zachycena esence životní filozofie veselé mysli,
čistého srdce a obětavého, dynamického života,
která dokáže vnést světlo a nový význam do
každého našeho dne. Najdete zde i další drobnosti,
které potěší Vás i Vaše blízké.

E D I C E
N E J N OV Ě J Š Í

„Každý den

S É R I E

V YŠ LO N E DÁV N O

je jen jedna věc,
kterou se máme naučit:

Naděje

jak být upřímně šťastní.“

Sada 55 aforismů pro život plný radosti
a optimismu. Nechte se každý den
inspirovat novou nadějí a novými
příležitostmi.

—Sri Chinmoy

Cena 99 Kč /
s dřevěným stojánkem 149 Kč

S P O L E Č N Í K

N A

C E S T Y

N OV I N K A

Obj.č. 450530 / ISBN 978-80-88324-14-0
Obj.č. 450531 / ISBN 978-80-88324-15-7
(se stojánkem)

Kapesní moudrost duše
Moudrost aforismů v této knížce je – stejně jako
naše duše – prostá a hluboká. Duše, ono „Já“,
které je stále uvnitř nás a nemění se s věkem,
k nám promlouvá tiše. Její světlo nicméně
prosvítá za našimi každodenními činnostmi,
myšlenkami a pocity, podobně jako kaligrafické
kresby „ptáčků duše“ měkce prosvítají za slovy
Sri Chinmoye v této knížce.
Básně jsou příležitostí pozastavit se, vnímat
svou duši a vnést její moudrost do našeho
každodenního života. Má pro nás zářivé
a srozumitelné poselství, které je i přes svou
jemnost schopné zcela proměnit náš život.

V YŠ LO N E DÁV N O

Andělé, poslové radosti
Nahlédněte do světa andělů a schovejte
se pod jejich ochranná křídla. Andělské
aforismy jsou doplněné krásnými
ilustracemi.
Cena 99 Kč
Obj.č. 450528 / ISBN 978-80-88324-09-6

272 stran, vázaná
Cena 229 Kč
Obj. č. 450532
ISBN 978-80-88324-20-1

V YŠ LO N E DÁV N O

Dokážu to!
Tato sada tematických kartiček přináší
inspiraci k naplňování snů a dosahování
cílů. Krabička obsahuje 55 aforismů.
Cena 99 Kč /
s dřevěným stojánkem 149 Kč
Obj.č. 450535 / ISBN 978-80-88324-18-8
Obj.č. 450536 / ISBN 978-80-88324-19-5
(se stojánkem)
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I N S P I R U J Í C Í

N E J N OV Ě J Š Í

DÁ R E K

S É R I E

Kapky moudrosti srdce
1. díl
Knižní výběr ze stejnojmenné série dárkových
karet (série I.–III.). Moudrost srdce, které cítí svou
jednotu s celým stvořením, je podobná kapkám
ranní rosy – právě tak průzračná, sladká a osvěžující svou jednoduchostí. Tato sbírka aforismů
Sri Chinmoye je jako pohár, z nějž každá kapka
dokáže prosvětlit náš den a přinést do našeho
života více radosti, lásky a naplnění.
Obj.č. 450302
ISBN 978-80-86581-58-3

Tady a teď
Série 55 inspirujících aforismů pro
naplňující prožití každého okamžiku.
Cena 99 Kč /
s dřevěným stojánkem 135 Kč
Obj.č. 450525 / ISBN 978-80-88324-03-4
Obj.č. 450526 / ISBN 978-80-88324-04-1
(se stojánkem)

175 stran, váz.
Cena 199 Kč

Kapky moudrosti srdce
2. díl
Knižní výběr ze stejnojmenné série dárkových
karet (série IV.–VI.). Slova Sri Chinmoye, předního
duchovního učitele naší doby, lehce a umně
na malé ploše předávají poselství. Obyčejná
a moudrá, originální i překvapivá. Všechna mají
za cíl naplnit naše srdce kapku po kapce inspirací,
radostí, moudrostí a klidem.
175 stran, váz.
Cena 199 Kč

Obj.č. 450522
ISBN 978-80-86581-99-6

Kapky míru
Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run
je nejdelší štafetový běh na světě, který
od svého vzniku v roce 1987 navštívil
více než 150 zemí světa. Mírové aforismy
Sri Chinmoye jsou doplněné fotografiemi
ze zemí, které Mírový běh navštívil.
Cena 99 Kč
Obj.č. 450523 / ISBN 978-80-88324-00-3

NÁ Š T I P

Na věku nezáleží
Sada 55 inspirujících aforismů pro
povzbuzení, naději a neutuchající nadšení.
Cena 99 Kč /
s dřevěným stojánkem 135 Kč
Obj.č. 450515 / ISBN 978-80-86581-86-6
Obj.č. 450516 / ISBN 978-80-86581-87-3
(se stojánkem)
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NÁŠ TIP

O B L Í B E N Á

Kapky
moudrosti srdce VII.

Nikdy se nevzdávej

K L A S I K A

Již sedmá v sérii sad 55 dárkových
karet s inspirujícími aforismy
a meditativními obrazy pro vás
i vaše přátele.

55 aforismů pro odhodlání, vytrvalost
a nezlomnou vůli. Přinášejí inspiraci
k objevení neomezeného vnitřního potenciálu,
který se nachází uvnitř každého z nás.

Cena 99 Kč /
s dřevěným stojánkem 149 Kč

Cena 99 Kč /
s dřevěným stojánkem 135 Kč

Obj.č. 450533 / ISBN 978-80-88324-23-2
Obj.č. 450534 / ISBN 978-80-88324-24-9
(se stojánkem)

Obj.č. 450510 / ISBN 978-80-86581-76-7
Obj.č. 450524 / ISBN 978-80-88324-02-7
(se stojánkem)

N E J P R O DÁVA N Ě J Š Í

Možno zakoupit
s dřevěným stojánkem

Buď šťastný
55 aforismů o radosti a síle úsměvu, přinášející inspiraci k nalezení
hlubšího zdroje štěstí. Vycházejí u příležitosti Mezinárodního dne
štěstí OSN (20. březen).

Obj.č. 450511 / ISBN 978-80-86581-82-8
Obj.č. 450521 / ISBN 978-80-86581-98-9
(se stojánkem)

DŘÍVĚJŠÍ SADY V SÉRII…

Kapky moudrosti srdce
Série sad 55 dárkových karet s inspirujícími aforismy pro vás i vaše přátele.
Cena

Cena 99 Kč /
s dřevěným stojánkem 135 Kč
prodejní stojánek na 5 balení
kterýchkoli kartiček K ZAPŮJČENÍ ZDARMA
Obj. č. 450000s / 145 × 115 × 285 mm

Plexi stojánek na vzorky kterýchkoli kartiček
rozdávané zdarma
K BEZPLATNÉMU ZAPŮJČENÍ
(uveďte prosím do objednávky)
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79 Kč nebo s dřevěným stojánkem 115 Kč

První sada.
Obj.č. 450200 / ISBN 80-86581-20-0
Obj.č. 450519 / ISBN 978-80-86581-94-1
(se stojánkem)

Čtvrtá sada.
Obj.č. 450227 / ISBN 978-80-86581-55-2

Druhá sada.
Obj.č. 450202 / ISBN 80-86581-38-1

Třetí sada.
Obj.č. 450205 / ISBN 978-80-86581-48-4

Pátá sada.

Šestá sada.

Obj.č. 450256 / ISBN 978-80-86581-80-4

Obj.č. 450517 / ISBN 978-80-86581-88-0
Obj.č. 450518 / ISBN 978-80-86581-89-7
(se stojánkem)
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NÁŠ TIP
I N S P I R AC E

V Ž DY

N A

O Č Í C H

magnety na lednici

Obj. č. 450707

Obj. č. 450701

Obj. č. 450703

Obj. č. 450700

Obj. č. 450702

Obj. č. 450719

Oblíbené aforismy jako magnety na lednici.
Cena 39 Kč/ks
Obj. č. 450727

(magnetická fólie, rozměr

9 × 7 cm)

Prodejní stojánek

Obj. č. 450699 / 100 × 180 × 310 mm

K ZAPŮJČENÍ ZDARMA
Obj. č. 450720

Obj. č. 450726

Obj. č. 450728

Obj. č. 450717

Obj. č. 450725

Obj. č. 450714

Obj. č. 450712

Obj. č. 450716

24

Obj. č. 450713

Obj. č. 450715

Obj. č. 450718

Obj. č. 450705

Obj. č. 450704

Obj. č. 450706
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NÁŠ TIP
V

KOVOV É M

P R OV E D E N Í

kovové magnety na lednici
Cena

49 Kč/ks

(rozměr 9 × 7 cm)

Obj. č. 450855 ∅ 5cm čirá
Obj. č. 450860 ∅ 8,5cm čirá

Obj. č. 450854 ∅ 5cm čirá
Obj. č. 450859 ∅ 8,5cm čirá

Obj. č. 043616 ∅ 5cm čirá
Obj. č. 043617 ∅ 8,5cm čirá

energizující
s t a t i c k á n á le p k a

Obj. č. 450530

radost

energizující
s t a t i c k á n á le p k a

t
láska
je sladký
dotek krásy.

Art of Sri Chinmoy

SRI CHINMOY

∅ 4 cm

∅ 4 cm

harmonizuje
energizuje

VODU

Obj. č. 450731

pr ůhledn á
pro OpakovanÉ
Pou žití

  

Obj. č. 450861
∅ 4cm čirá statická
Obj. č. 450861 „Radost“

Vyrobeno
v ČR.

knihy.madalbal.cz

Harmonie

Madal Bal

Madal Bal

Návod: Nalepte na suchý,
odmaštěný, hladký povrch při
teplotě nad 10°C.

Návod: Nalepte na suchý,
odmaštěný, hladký povrch při
teplotě nad 10°C.

Tyto nálepky jsou vytvořené
pro energizaci, harmonizaci
a očistu vody, kterou denně
pijeme. Do jisté míry
harmonizují i předměty jiné.
Nálepka přilne na sklenici,
plastovou lahev, mobil či jakýkoliv
hladký povrch. Protože nepoužívá
lepidlo, nepoškodí povrch
předmětu. Dá se i odlepit, omýt,
osušit a znovu několikrát použít.

Tyto nálepky jsou vytvořené
pro energizaci, harmonizaci
a očistu vody, kterou denně
pijeme. Do jisté míry
harmonizují i předměty jiné.
Nálepka přilne na sklenici,
plastovou lahev, mobil či jakýkoliv
hladký povrch. Protože nepoužívá
lepidlo, nepoškodí povrch
předmětu. Dá se i odlepit, omýt,
osušit a znovu několikrát použít.

mají nesmírnou sílu.

Slova a umĕní

Obj. č. 450723

Obj. č. 450722

Obj. č. 450851 ∅ 5cm bílá
Obj. č. 450856 ∅ 8,5cm čirá

mají nesmírnou sílu.

H A R M O N I Z U J Í C Í . . .

Slova a umĕní

Obj. č. 450721

Harmonie

Obj. č. 450732



Nálepky 450861 (radost) a 450862 (láska) používají
statickou fólii bez lepidla, takže jsou snadno odnímatelné
a nepoškozují povrch předmětu.
knihy.madalbal.cz

Obj. č. 450733

Obj. č. 450862
∅ 4cm čirá statická
Vyrobeno
v ČR.

Obj. č. 450852 ∅ 5cm čirá
Obj. č. 450857 ∅ 8,5cm čirá

ve skle
i plastu

pr ůhledn á
pro OpakovanÉ
Pou žití

Obj. č. 450862 „Láska“

Obj. č. 450853 ∅ 5cm bílá
Obj. č. 450858 ∅ 8,5cm čirá

VODU

ve skle
i plastu

  

Obj. č. 450729

harmonizuje
energizuje

NÁ Š T I P

samolepky s aforismem
Samolepka s inspirativním citátem na skleničky,
mobilní telefony, jako dekorace či k rozlišení předmětů.
Cena 39 Kč/ks (∅ 5 cm)
Cena 59 Kč/ks (∅ 8,5 cm)
čirá nebo bílá fólie, samolepící nebo statická
(podle motivu)
Obj. č. 450724
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DÁ R KOVÁ

N A B Í D K A

Dárkové karty a přání

dárková série Jharna-Kala
Kratičké „meditace“ v edici Jharna-Kala (z bengálského džarna kala,
„fontánové umění“) pomohou rozvíjet pozitivní vlastnosti či najít
v těžkých chvílích ztracenou půdu pod nohama.
Cena všech titulů

99 Kč (rozsah 56–110 stran)

Několik velikostí, celá řada motivů.
Cena malé 25 Kč (65 x 90 mm, s obálkou),
velké 39 Kč (120 x 120 mm, s obálkou)

Medituj na…

Představ si

Láska, radost, štěstí

Harmonie

Přátelství

Slunce, měsíc, hvězdy

Narozeniny

Ranní úsvit

Příležitost

Soucítění

Povzbuzení

Chrám mého srdce

Obj. č. 450003 / ISBN 80-86581-13-6

Obj. č. 450261 / ISBN 978-80-86581-92-7

Obj. č. 450260 / ISBN 978-80-86581-93-4

Knižní záložky
Několik motivů, lesklé lamino.
Cena

39 Kč

Obj. č. 450212 / ISBN 80-86581-34-9

Dopisní papíry
Ozdobné papíry A4, 120g, 4 motivy.
Cena

Obj. č. 450210 / ISBN 80-86581-31-4

Obj. č. 450090 / ISBN 80-86581-21-7

Obj. č. 450211 / ISBN 80-86581-32-2

Obj. č. 450091 / ISBN 80-86581-22-5

Obj. č. 450092 / ISBN 80-86581-23-3

5 Kč/ks

Úplnou nabídku tohoto sortimentu
najdete na e-shopu

zijdobre.madalbal.cz

Obj. č. 450213 / ISBN 80-86581-33-0
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Obj. č. 450093 / ISBN 80-86581-24-1

Obj. č. 450004 / ISBN 80-86581-15-2

29

H U D B A

Cesty poznání
Cest k poznání je právě tolik, kolik je hledajících nejvyšší
Pravdy. Duchovní učitelé, světci a mudrci minulosti
i současnosti mohou vést naše kroky a ozářit naši cestu, je
však na každém z nás, aby nalezl tu svou.
Do této edice zařazujeme tituly dalších autorů, kteří se věnují
zajímavým tématům nebo vyprávějí o vlastních zkušenostech
na své cestě ke Světlu.

E D I C E

„Je jen jedna
dokonalá cesta,
a ta cesta je před tebou,
stále před tebou.“

„Ticho
je zdrojem všeho.
Je zdrojem hudby
a je hudbou samotnou.“
—Sri Chinmoy

Hudební tituly na CD
Vyberte si ze široké nabídky hudebních titulů,
rozdělených do dvou skupin: „Meditační hudba“
nabízí nahrávky, na nichž hraje či zpívá Sri Chinmoy
v hlubokém meditativním stavu. Edice „Pro příjemnou
atmosféru“ pak přináší poslechovou, relaxační
a ambientní hudbu dalších interpretů.
Ukázky hudby si můžete poslechnout
na stránkách zijdobre.madalbal.cz.

—Sri Chinmoy
M E D I TAČ N Í

N Á Š

H U D B A

T I P

SRI CHINMOY: Music from Within

Ájurvéda: Dávná moudrost,
moderní život.

Meditativní hudba Sri Chinmoye v provedení různých
nástrojů.
Cena

Autorka: Kumudini Shoba

279 Kč

Obj. č. 450070

Tato kniha nám dovoluje nahlédnout do starodávného
indického systému lékařství a ukazuje nám, jak jsou
tyto principy pro dnešní lidstvo právě tak důležité, jako
byly důležité před tisíci lety. Dozvíte se, jak zjistit svou
konstituci, a pochopíte, jak žít v harmonii se svou vlastní
přirozeností.

SRI CHINMOY: AUM Ocean Meditation

95 stran, váz.
Cena 199 Kč
Obj. č. 450550
ISBN 978-80-86581-70-5

Tato nahrávka mantry Aum v kombinaci se zvukem oceánu a improvizací
flétny na pozadí je vhodná pro meditační a relaxační cvičení. Má uklidňující
účinek a přináší posluchači opravdový pocit harmonie.
Cena

P Ř I P R AV U J E M E …

Obj. č. 450226

SRI CHINMOY: Flute-Music for Meditation

Zdraví člověka, Boží bohatství / Rozsáhlý výběr textů Sri Chinmoye

Měkké a uklidňující tóny flétny vám pomohou ztišit mysl a nechat se naplnit hlubokým pocitem míru, ticha a harmonie.

vztahujících se ke zdraví, stravě a životosprávě, jak z filozofického, tak i praktického
pohledu.

Cena

Nové sady motivačních karet / Tentokrát na téma Láska, Vděčnost aj.
Připravujeme také obrazovou

vegetariánskou kuchařku!

279 Kč

Obj. č. 450001

SRI CHINMOY: Flute-Music for Meditation 2
Druhý díl oblíbené meditativní hry Sri Chinmoye na příčnou flétnu. Flétnista
Paul Horn o jeho hudbě řekl: „Sri Chinmoy sám je hudbou… Je to nesmírně léčivé, určitý zážitek hluboko v mém srdci, který se nedá popsat slovy.“
Cena

30

279 Kč

279 Kč

Obj. č. 450025
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Ukázky hudby na zijdobre.madalbal.cz

SRI CHINMOY: Songs from the Upanishads I.
N Á Š

T I P

Mantry z Upanišad zhudebněné Sri Chinmoyem.
Cena

SRI CHINMOY: Live in Cologne

279 Kč

Obj. č. 450171

Peace: God‘s Beauty In His Oneness-Home

Nahrávka prvního koncertu Sri Chinmoye v Kolíně
nad Rýnem v roce 1984. Obsahuje řadu nástrojů
a závěrečné věnování autora.
Od roku 1984 vystoupil Sri Chinmoy na dalších více
než 700 koncertech po celém světě.
Cena

SRI CHINMOY: Songs from the Upanishads II.
Mantry z Upanišad zhudebněné Sri Chinmoyem.
Cena

Obj.č. 450062

Živá nahrávka koncertu pro světovou harmonii v jedné z nejznámějších
koncertních síní v Londýně z října 2003. Echo flétna, vína, havajská kytara,
violoncello, harmonium, sitar, klavír, „magické rukavice“.

279 Kč

P R O

P Ř Í J E M N O U

AT M O S F É R U

V této části najdete hudební tituly studentů Sri Chinmoye…

Obj. č. 450071

SRI CHINMOY: Music of the Aspiration-Heart

AGNIKANA‘S GROUP:

My Gratitude-Heart

Meditativní hra na indickou flétnu probouzí a otevírá srdce posluchače
a pozvolna jej unáší do vznešeného ticha a rozlehlosti lidské duše.
Cena

279 Kč

Nejnovější, již šestá nahrávka české dívčí skupiny,
tentokrát převážně klavírní. Jemná, uklidňující
hudba, která se dotkne srdce. Za doprovodu kytary,
flétny, klarinetu, harmonia, santuru a metalofonu.

Obj. č. 450042

SRI CHINMOY: Symphony for Meditation

Cena

Obj. č. 450054

SRI CHINMOY: Esraj: My Heart-Song

AGNIKANA‘S GROUP: Bhagaban

Známý indický nástroj esrádž, o jehož ušlechtilém zvuku se říká, že se
dokáže dotknout samotné lidské duše.

První vydané CD si získalo oblibu posluchačů velmi zdařilým výběrem
písní.

Cena

279 Kč

Obj. č. 450068

Cena

199 Kč

SRI CHINMOY: Heart-Flower-Jubilee

AGNIKANA‘S GROUP: Live in Concert

Sri Chinmoy hraje na 12 různých nástrojů.

Živá nahrávka z koncertu v Nitře na Slovensku.

Cena

32

279 Kč

249 Kč

Obj. č. 450311

Hluboký zvuk gongu, rozlehlé tóny flétny, vznešenost esrádže a další nástroje na pozadí mocných manter AUM, SUPREME a SHANTI.
Cena

Obj. č. 450176

279 Kč

Sri Chinmoy: Royal Albert Hall

Cena

279 Kč

279 Kč

Obj. č. 450043

Cena

149 Kč

Obj. č. 450064

Obj. č. 450248
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AGNIKANA‘S GROUP: Dream, Always Dream

N Á Š

Třetí CD dívčí skupiny převážně z České republiky. S novými nástroji: santurem a houslemi.
Cena

249 Kč

Songs of the Soul

Obj. č. 450235

The Music of Sri Chinmoy

Unikátní projekt několika desítek hudebníků
z celého světa navazuje na tradici „Mírových
koncertů“ Sri Chinmoye. Toto je již třetí kompilace
nejlepších hudebních vystoupení.

AGNIKANA‘S GROUP: Premaloker
Toto CD s názvem „V zahradě světla a lásky“ přenáší posluchače do duchovního srdce, kde může objevit poklad ticha, míru a lásky.
Cena

249 Kč

Cena

Obj. č. 450241

279 Kč

Obj. č. 450245

BLUE FLOWER: Petals of my Dreaming Heart

THE SRI CHINMOY BHAJAN SINGERS: Ranjana Sangit

Jedinečná hudba této srbsko-černohorské dívčí vokálně-instrumentální
skupiny naplňuje posluchače zážitkem klidu, světla a jistoty.

Další album skupiny, charakteristické čistými hlasy a jiskřivým zvukem
východních a západních nástrojů.

Cena

279 Kč

Obj. č. 450179

Cena

279 Kč

Obj. č. 450173

ALAP JETZER: Boundless

THE SRI CHINMOY Bhajan Singers Sing

Instrumentální hudba švýcarského hudebníka. K řadě nástrojů přibyla irská
harfa, tambura, esrádž, sitar, kytara a různé perkuse.

Měkké, pomalé melodie se střídají s rytmickými a radostnými a zachycují
tak rozmanitost indické duchovnosti, vyjádřené formou tradičních krátkých
písní, tzv. bhajans.

Cena

279 Kč

Obj. č. 450077

Cena

279 Kč

Obj. č. 450018

ALAP JETZER: Millenia

THE SRI CHINMOY BHAJAN SINGERS: Mother Teresa

Multiinstrumentalista na dalším CD dynamické meditativní hudby – tentokrát svých vlastních skladeb.

Sri Chinmoy a skupina Sri Chinmoy Bhajan Singers byli hosty Matky Terezy
v domě Misionářek lásky v Bronxu v NY. Bhajan Singers během návštěvy zpívaly písně, které Sri Chinmoy složil pro Krista a pro Matku Terezu.

Cena

279 Kč

Obj. č. 450078

Cena

199 Kč

Obj. č. 450305

ALAP JETZER: Live Flute

MANDU & VISUDDHI: Purity Dawns

Instrumentální meditativní hudba, hraná na nejrůznější flétny, z nichž
mnohé si vyrobil sám hudebník.

Povznášející a kouzelný zvuk čínských houslí (erhu) a harfy v podání rakouských manželů Trummerových.

Cena

279 Kč

Obj. č. 450046

THE SRI CHINMOY BHAJAN SINGERS: Bhajan Mandala
Překrásná a povznášející hudba. Santur, harmonium, sarod, housle, flétna,
zvonky a zpěv mnohočlenné mezinárodní dívčí skupiny.
Cena

34

T I P

279 Kč

Obj. č. 450069

Cena

349 Kč

Obj. č. 450249

SAMIR & SANGHAMITRA CHATTERJEE: Guru Pranam
The Eternal Songs of Sri Chinmoy

Samir Chatterjee je mistrovský hráč na tabla, který koncertuje po celém
světě. Na tomto CD ho můžeme slyšet s jeho manželkou, Sanghamitrou
Chatterjee, která hraje na harmonium a zpívá.
Cena

279 Kč

Obj. č. 450306
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MOUNTAIN SILENCE: Every Time You Love

TEMPLE-SONG-HEARTS: Temple-Song-Hearts XII

Dívčí vokálně-instrumentální soubor ze Švýcarska, Německa a Rakouska.
Zpívají písně Sri Chinmoye v doprovodu houslí, cella, harmonia a kytary.
Soubor měl řadu úspěšných koncertů po celé Evropě.

Dívčí instrumentální a vokální sbor, založený v roce 1988, s členkami z Velké
Británie, Francie, Rakouska a Srbska. CD plné živých aranžmá písní Sri Chinmoye v doprovodu klavíru, flétny, klarinetu, cella a lesního rohu.

Cena

279 Kč

Obj. č. 450048

Cena

Obj. č. 450178

MOUNTAIN SILENCE: Bahudin Pare

TEMPLE-SONG-HEARTS: Temple-Song-Hearts XIII

Nejnovější CD této mezinárodní dívčí skupiny.

Již třinácté CD této mezinárodní skupiny.

Cena

279 Kč

Obj. č. 450103

Cena

279 Kč

Obj. č. 450238

MOUNTAIN SILENCE: The Kingdom of Heaven

ANANDA: In the Heart-Sky

Písně o Ježíši Kristovi v aranžmá mezinárodní dívčí skupiny, která často
vystupuje v kostelích a klášterech po celé Evropě.

Britská skupina představuje meditační hudbu za doprovodu kytary, harmonia, mandolíny, tabel, houslí, kláves a bubnů.

Cena

279 Kč

Obj. č. 450303

Cena

279 Kč

Obj. č. 450246

SANGIT SURABHI: Heart-Tapestry

BARTIKA’S GROUP: One

Kanadská vokální a instrumentální skupina vydala svoje první album, plné
dynamické i jemné meditační a relaxační hudby. Uslyšíte harfu, housle, flétnu či tabla.

Nevšední interpretace skladeb Sri Chinmoye v podání dívčí instrumentální
a vokální skupiny Bartika‘s Group (Anglie/Německo). Moderní pojetí s elektrickými kytarami, bubny, saxofonem a dalšími nástroji.

Cena

279 Kč

Obj. č. 450307

Cena

279 Kč

Obj. č. 450244

SHINDHU: Sacred Dawn

ADESH: Joy of Sitar

Jedno z nejnovějších alb Shindhu. Absolventka Královské akademie hudby
Udasina tentokrát sestavila mezinárodní soubor: Finsko, Slovensko, Anglie, Nový Zéland, Španělsko, USA, Itálie a Indie. Jemná, posvátná hudba.

Adesh Widmer z Curychu studoval klasickou hru na sitar u velkých učitelů
tohoto nástroje na Srí Lance. Jeho koncerty přinášejí strhující vnitřní i vnější zážitek posluchačům po celé Evropě.

Cena

279 Kč

Obj. č. 450075

Cena

279 Kč

Obj. č. 450047

SHINDHU: Songs Heavenly

TAPAN MODAK & SANTANU: Songs of Sri Chinmoy

Každá z písní na tomto CD přivádí posluchače do světa krásy, míru, světla
a radosti. Harmonium, kytara, zvonky, cello a zpěv.

Opravdový dotyk a hloubku dává skladbám Sri Chinmoye tato dvojice.Tapan
Modak je mistrovský hráč na tabla, zpěv Santanu.

Cena

279 Kč

Obj. č. 450074

Cena

279 Kč

Obj. č. 450308

SHINDHU: Shindhu 8

GANDHARVA: Heaven and Earth

Francouzsko-anglická vokálně-instrumentální dívčí skupina. Duchovní
hudba nás dokáže přenést hluboko dovnitř, do Nekonečna.

Existuje místo ve vesmíru, kde přebývá absolutní harmonie, krása a dokonalost… Oblíbené harmonizující a relaxační improvizace na čínské erhu,
harfu, violoncello a klavír.

Cena

279 Kč

Obj. č. 450044

Cena

36

279 Kč

349 Kč

Obj. č. 450174
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DOPLŇKY A DEKORACE

ARTHADA & FRIENDS: Nirvana
Skupina rakouských hudebníků, jejichž aranžmá skladeb Sri Chinmoye
dokáží zachytit prožitky vnitřního ticha, radosti i volání duše.
Cena

279 Kč

Obj. č. 450089

„Má oduševnělá
inspirace rozjasňuje
mou mysl.“
—Sri Chinmoy

ARTHADA & FRIENDS: Cosmic Dream

Drobnosti pro Váš
lepší den

I N S P I R U J Í C Í

DÁ R E K

Nově jsme do nabídky zařadili plechové dekorační cedulky
s citátem a korkové nápojové podtácky. Inspirující myšlenka
se tak může stát stylovým doplňkem domova.
A také milým dárkem!

Zpěv bohatě doprovázený zvukem sitaru, tampury, sarangi, harmonia,
fléten, erhu, klarinetu, kytary, cella a perkusemi. Poslech vhodný k relaxaci
i meditaci.
Cena

279 Kč

Obj. č. 450058

ARTHADA & FRIENDS: Love, Devotion, Surrender
Na této nahrávce se k mužskému souboru přidává i 13 dívčích hlasů, které
přinášejí aspekt jemnosti a čistoty. Všichni hudebníci se řadu let věnují
meditaci a józe.
Cena

279 Kč

Obj. č. 450177

PAVAKA: The Melodies of Sri Chinmoy Vol.1
Hudební skupina z Kanady, která vznikla v roce 2005. Od té doby koncertovali v Severní Americe, Evropě a v Rusku. Písním Sri Chinmoye dává tato
skupina západní nádech.
Cena

279 Kč

Obj. č. 450223

Cena 129 Kč
Rozměr 13 × 36 cm
Obj.č. 450754

PAVAKA: The Melodies of Sri Chinmoy Vol.2

Cena 169 Kč
Rozměr 33 × 25 cm
Obj.č. 450760

Cena 169 Kč
Rozměr 33 × 25 cm

Druhé CD této skupiny – dynamická a živá aranžmá melodií Sri Chinmoye.
Cena

279 Kč

Obj.č. 450762

Obj. č. 450224

Cena 169 Kč
Rozměr 33 × 25 cm

Ukázky hudby na zijdobre.madalbal.cz

Obj.č. 450760

Cena 129 Kč
Rozměr 13 × 36 cm
Obj.č. 450753

Cena 129 Kč
Rozměr 13 × 36 cm
Obj.č. 450761
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plechové cedulky
Aforismus vytištěný na kovové tabulce
k zavěšení na stěnu.
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Cena 169 Kč
Rozměr 25 × 33 cm

„Jedině loď
pravého přátelství
dokáže přestát
všechny bouře.“

„Kamkoli jdeš,
nes si s sebou štěstí.“

„You follow
your heart‘s
love…“

Obj. č. 450404

Obj. č. 450402

Obj. č. 450421

Cena 169 Kč
Rozměr 33 × 25 cm
Obj.č. 450755

Obj.č. 450759

Cena 169 Kč
Rozměr 25 × 33 cm
Obj.č. 450758

plechové cedulky
Aforismus vytištěný na kovové tabulce
k zavěšení na stěnu.

„Je jen jedna chvíle,
kdy být šťastný,
a ta chvíle je teď.“
Obj. č. 450403

Cena 169 Kč
Rozměr 33 × 25 cm
Obj.č. 450751

korkové podtácky
Oblíbené aforismy dodají pozitivní
energii Vašemu jídelnímu stolu.
Cena 49 Kč/ks
Obj. č. 45

„Hodná“ nákupní taška
Ekologické a designové tašky
s aforismem vám budou přinášet
inspiraci při každém použití.
Vyrobené jsou z recyklovaných
PET lahví, unesou toho opravdu
hodně a při pravidelném používání
výrazně omezí spotřebu igelitových
tašek. Navíc vypadají krásně!
Zabalené v pouzdru na zip jsou
také skvělým dárkem.

N OV I N K A
Š E T R N Á

I N S P I R AC E

50 × 42 cm
Cena 179 Kč

Rozměr 93 × 93 mm

0 8 01

„Wherever you go,
carry happiness
with you.“

Obj. č. 450802

Obj. č. 450422

Nech se vést

askou
a
as
skou
skou
lsvého
srdce.

„Nech se vést
láskou svého srdce.
Štěstí tvého života
půjde za tebou.“
Obj. č. 450401

Štěstí tvého života
půjde za tebou.
SRI CHINMOY

Obj. č. 450803

Obj. č. 450806

Pravá

laska

je rozlehlejší
než vesmír.
SRI CHINMOY

Obj. č. 450804

40

Obj. č. 450805
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N OV I N K A
Š E T R N Ý

A

P R A K T I C K Ý

„Hodný“ batůžek

Dřevěná gravírovaná propiska

Ekologický a designový batůžek s aforismem může
být vždy po ruce – sbalený do kapsičky je miniaturní
a neváží nic. Je vyrobený z recyklovaných PET lahví,
a tak dává při používání i dobrý pocit. Vyberte si
z pěti motivů s motivačním aforismem.

Dřevěná propiska s inspirujícím citátem je krásný
dárek pro druhé, ale i pro nás samotné. Díky
přírodnímu materiálu je příjemná do ruky,
obsahuje velkokapacitní náplň, je vyrobená
v Německu a gravírovaná u nás :)

34 × 41 cm
Cena 159 Kč

více než 10 různých motivů
délka 14 cm
modrá náplň
Cena 149 Kč

„Jedině loď
pravého přátelství
dokáže přestát
všechny bouře.“

N OV I N K A
P Ř Í R O D N Í

D Ř E VO

Obj. č. 450408

Dřevěná gravírovaná krabička
Vyberte si z pěti motivů krabiček na propisku –
a dárek rázem bude ještě výjimečnější.

„Je jen jedna chvíle,
kdy být šťastný,
a ta chvíle je teď.“

Cena

99 Kč

Obj. č. 450407

„Nech se vést
láskou svého srdce.
Štěstí tvého života
půjde za tebou.“
Obj. č. 450405

„Kamkoli jdeš,
nes si s sebou štěstí.“
Obj. č. 450406

„Only a true
friendship-ship
can weather each
and every storm.“
Obj. č. 450423

Celý sortiment na zijdobre.madalbal.cz
Prodejní stojánek
200 × 200 × 43 mm
K ZAPŮJČENÍ ZDARMA
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C I ZO J A Z YČ N É T I T U LY

Celý sortiment na zijdobre.madalbal.cz

Dřevěná gravírovaná srdce
Malé dřevěné srdíčko s dírkou ve tvaru srdce
a gravírovaným milým vzkazem. Poslouží jako
drobnost k dárku, ale i jako samostatný dárek.

„Nesnaž se změnit svět. Neuspěješ.
Snaž se svět milovat.

V anglickém
originálu
Na přání čtenářů začínáme postupně
zařazovat do nabídky knihy Sri Chinmoye
v anglickém originálu. Více informací
o nich najdete na stránkách

Hle, svět je změněn – změněn navždy.“
—Sri Chinmoy

knihy.madalbal.cz/knizni_edice_en

14 různých motivů
7 × 6 × 0,3 cm
Cena 59 Kč

The Adventure of Life
This book is an accessible and relevant manual for spiritual life
practice. It guides us towards understanding the roots of anxiety and
confusion, both on a personal level and in society today, and offers the
practice of meditation as a tool to centre and harmonise our lives.
144 stran, flexo
Cena 249 Kč

Obj. č. 450315
ISBN 978-3-89532-294-5

N OV I N K A

222 Meditation Techniques
This Everyman’s guide to meditation contains 222 exercises, which are
suitable for both beginners and experienced meditators. From breathing
exercises, guided meditations and the use of mantras, to special
exercises for runners, artists and musicians, ways to overcome bad
habits, and even losing weight, this book offers a truly broad canvas of
possibilities.
220 stran, váz.
Cena 249 Kč

Obj. č. 450206
ISBN 978-3-89532-287-7

Here and Now / “Eternal Calendar”
Prodejní stojánek
285(465) × 210 × 425 mm
K ZAPŮJČENÍ ZDARMA
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Sri Chinmoy‘s inspiring aphorism for every day of the
year, now in the form of a desk calendar with hundreds of
beautiful photographs. It does not contain the year or the
names of the days of the week, so it can serve indefinitely!
370 stran
Cena 399 Kč

Obj. č. 450317
ISBN 978-3-89532-283-9
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Některé tituly můžete zakoupit také jako e-knihy. Jejich počet postupně rozšiřujeme.

M O B I L N Í

Angels and Fairies

Sport & Meditation

This book offers profound and
unconventional insight into the
connection between the realms
of angels and fairies.

Bring the power of meditation
and mindfulness into your
workouts with this practical
guide from Sri Chinmoy.

Cena

249 Kč

Blue Beyond Books, UK
Obj. č. 450207
ISBN 978-0-9957531-1-2

Meditation
Cena 299 Kč
The Golden Shore, Nürnberg
Obj. č. 450209 / ISBN 978-3-89532-275-4

Heart-Wisdom-Drops
Cena 119 Kč
Series One
Obj.č. 450203 / ISBN 80-86581-35-7
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Cena

299 Kč

The Golden Shore, Germany
Obj. č. 450314
ISBN 978-3-89532-213-6

Wings of Joy
+ zdarma CD Flute Music for Meditation

Cena

319 Kč

Simon & Schuster, New York
Obj. č. 450006
ISBN 978-0-684-82242-6

A P L I K AC E

Z DA R M A

A Twenty-First Century
Seeker by Pradhan Balter
Written in fresh, easily understandable and entertaining style, this
personal guide to learn meditation
offers a proven way towards becoming happier and more peaceful.
Cena

349 Kč

Chcete začít každý den inspirující myšlenkou?
Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci
„Sri Chinmoy Daily Meditations“

Blue Beyond Books, UK
Obj. č. 450316 / ISBN 978-0-9957531-0-5

Listen to Nature
Cena 249 Kč
The Golden Shore, Nürnberg
Obj. č. 450262 / ISBN 978-3-89532-337-9

Series Two
Obj.č. 450204 / ISBN 978-80-86581-39-2

Series Five
Obj.č. 450255 / ISBN 978-80-86581-77-4

Kaligrafické kresby ptáčků v katalogu jsou ukázky z více než
16milionové série Sri Chinmoye „Dream-Freedom Peace Birds“,
symbolizujících svobodu lidské duše.
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O B J E DNÁV K Y

&

I N FO

Nakladatelství Madal Bal
760 01 Zlín, Příluky 244

tel. 605 163 746

tel: 577 599 777, fax: 577 599 799
knihy@madalbal.cz
knihy.madalbal.cz

Ceny uvedené v katalogu představují doporučené
prodejní ceny včetně DPH, platné od 1. 1. 2022
do vydání nového ceníku.

N AV Š T I V T E

E -S H O P

Dávejte radost
Navštivte náš e-shop – najdete zde nejen knihy, ale také hudbu a dárkové zboží
pro příjemný domov i zdravý životní styl. V tomto e-shopu dárkových prodejen
Madal Bal najdete tipy na věci, kterými udělat radost sobě i svému okolí.

zijdobre.madalbal.cz

