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Armas Pilgrimi lugeja!
U U E D R A A M AT U D
MERLE LIIVAK

32 lk
Kõva köide

Tavahind: 12,00 €

“Kukesupp” on hoogne ja humoorikas, kuid
samas mõtlemapanev raamat lugemiseks ja
joonistamiseks eelkooli- ja kooliealistele lastele. Raamatu üllatava ja ehk isegi raputava
lõpuga loo tõttu sobib seda hästi uurida koos
isa-emaga, andes hea võimaluse arutada toidu ahela, päritolu ja tänutunde üle.
LOUISE HAY, AHLEA KHADRO,
HEATHER DANE

Väärt raamatud kirjastuselt Pilgrim

Kutsume Teid osa saama Tallinna raamatumessist, mis toimub 6.–8. aprillini 2017
Tallinnas Rahvusraamatukogus.

Hind püsikliendile veebipoes:
10,00 €

KUKESUPP
LOE JA JOONISTA!

TERVENDAV
ENESEARMASTUS

Tõlkinud Pirjo Leek
368 lk
pehme köide

Kirjastus Pilgrim ootab Teid kaupluses Muusa!

Erinevalt kõikidest teistest terviseteemalistest raamatutest, mida sa oled lugenud, hoiab
käesolev raamat eemale moeröögatustest,
trendidest ja dogmadest, et tuua lugejateni
lihtne, kuid samas põhjalik süsteem oma
keha, vaimu ja meele tervendamiseks, mis
on sama leebe kui oma meele muutmine.
Louise, Ahlea ja Heather näitavad sulle, kuidas viia oma tervis, tujud ja energia järgmisele tasandile.
„Tervendav enesearmastus“ aitab sul:
avastada saladusi, mida Louise on aastakümneid kasutanud, et suurendada afir-

10.-15. aprillini tähistab Telliskivis asuv
Muusa sünnipäeva! Teeme sel puhul
oma armsatele klientidele kingituse,
sünnipäevanädalal
on kõik tooted – 30%!

matsioonide efektiivsust ja saada enda keha
uuesti oma vaimuga samale lainele;
avastada, mida toit tegelikult tähendab ja
kuidas määrata kindlaks, millised dieedid
tegelikult töötavad;
õppida kuulama lugusid, mida su keha
soovib sinuga jagada ja
avastada tehnikaid, mis tagavad pikaealisuse, elujõulisuse ning hea tuju, aitavad
saada kontakti oma sügava intuitsiooniga ja
rahuldada sinu kehale ainuomaseid tervenemisevajadusi kõikides sinu elustaadiumites.

Hind püsikliendile veebipoes:
20,00 €

PEA MEELES.
OLE PRAEGU SIIN

Tõlkinud
Maarja Paesalu
432 lk
pehme köide

Hind püsikliendile veebipoes:
18,50 €
Tavahind: 20,00 €

RAM DASS

TELLISKIVI MUUSA
TÄHISTAB SÜNNIPÄEVA!

See on tõestisündinud lugu sellest, kuidas
linnapoiss Atsi perre võeti tibud. Atsi lemmiktibust kasvas kukk, kukest sai riiukukk
ja kurjast kukest lõpuks... Kukerpall? Kukesupp? Vaata raamatust järele!

Tavahind: 21,50 €

Minu vaimne teekond koosneb kolmest tasandist. Esimene on sotsiaalteaduslik tasand,
teine on psühhedeelne tasand ja kolmas
on joogiks saamise tasand. Need tasandid
kuuluvad kokku ja igaüks neist täiendab
järgmist. Need on nagu õide puhkev lootoslill. Nüüd oma teekonnale tagasi vaadates
mõistan, et paljud seigad, mille tähendusest

ma nende toimumise ajal aru ei saanud, olid
eeldused selleks, mis juhtus hiljem. Soovin
sinuga jagada oma vaimse teekonna seda
külge, mida massimeedias eales ei kajastataks – minu lugu räägib sellest, mis toimub
vaimsel teekonnal viibiva inimese sisimas.
- RAM DASS –

KORDUSTRÜKID
R a amatusõpr ade rõõmuks on ilmunud menukite kordused:

Stiilne ja sisukas raamatu- ja kingipood,
loovkingituste ja inspiratsiooni pesapaik
Muusa ootab teid!

Saad kõik,
millest
loobud

Teekond
soovitud
armastuseni

Eesti Rahvusraamatukogus
Tõnismägi 2 Tallinn, E-R kell 10–18
Telliskivi Loomelinnakus Telliskivi 60
E-R kell 11–18, L kell 11–17

TOMMY
HELLSTEN

HARVILLE
HENDRIX

Kirjastuse Pilgrim veebipood www.pilgrimbooks.ee on avatud 7 päeva nädalas 24 tundi!

Hingepalsam
OSHO

Siin ja
praegu.
Kohaloleku
harjutused
ECKHART
TOLLE

Kevadehõngu südamesse soovides ikka Sinu kirjastus Pilgrim

