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Gazeta matematică- 1987

Analele științifice ale Universității "Al. I.
Cuza" din Iași- 1979

Analele științifice ale Universității "Al. I.
Cuza" din Iași- 1969

Vindecarea prin povești. Culegerea de cazuri
destinată folosirii metaforelor terapeuticeGeorge W. Burns 2016-07-22 În practica
psihoterapeutică actuală metafora joacă un rol
important, având rolul de a „scurtcircuita“
resorturile psihice care-l mențin pe client captiv
în problema sa. Fie că este vorba de depresie, de
anxietate, de atacuri de panică, de doliu, de
reducerea durerii fizice sau de împăcarea cu o
maladie irecuperabilă, pentru adulți și pentru
copii, metafora este un vehicul al schimbării. În
cartea sa, Burns reunește cazuri povestite de unii
dintre cei mai buni psihoterapeuți contemporani
din diverse orientări, cazuri în care metafora a
reprezentat ingredientul ce a făcut diferența
între vindecare și adâncirea în simptom.
Valoroasă atât prin diversitatea situațiilor
prezentate cât și prin stilul său comprehensibil,
aproape didactic, lucrarea de față este un
instrument util în practica oricărui
psihoterapeut.
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Culegere de Intelepciune Sorin Cerin:16,777
Aforisme Filozofice - Opere Complete Editia 2020-Sorin Cerin Sorin Cerin (n. 25
noiembrie 1963, Baia Mare, Romania) este un
filozof, poet și eseist român. Dacă Osho este un
mistic în aforismele sale, Sorin Cerin este un
filozof existențialist, autor al unui nou sistem
filozofic numit Coaxialism, dar și autor de poezii
filozofice, fiind un important poet existențialist
din secolul 21 ale cărui poezii filozofice
existențialiste sunt citate de către critica de
specialitate alături de alți filozofi, poeți și autori
existențialiști cum ar fi Nietzsche, Heidegger,
Sartre sau Kierkegaard. Sorin Cerin este căutat,
în mod special, de marele public, printre poeți și
filozofi existențialiști, atât pentru poeziile sale
filozofice existențialiste ce vizează cu precadere
Iubirea, Existența, Iluzia, Absurdul sau Moartea,
cât si pentru aforismele filozofice existențialiste,
structuralizate în mai multe volume și publicate
anterior la diverse edituri, ca mai apoi să fie
reunite sub egida unui singur volum
monumental, intitulat Culegere de Înțelepciune.
Acest titlu a apărut pentru prima dată in anul
2009, care alături de edițiile viitoare ale
Culegerilor de Înțelepciune ale lui Sorin Cerin
din anii urmatori, i-au adus acestuia celebritatea
și recunoașterea internațională, pentru care,
Sorin Cerin, este considerat a fi unul dintre cei
mai reprezentativi filozofi existențialiști, poeți
existențialiști, dar și autori de înțelepciune,
autori de aforisme filozofice sau gânditori ai
genului sapiențial, pe plan mondial, iar aforisme
filozofice din această lucrare, se află selectate în
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diverse publicații sau antologii prestigioase ale
lumii.

Studii și cercetări de mecanică aplicatăAcademia Republicii Populare Romîne. Institutul
de Metalurgie și Mecanică Aplicată 1963

Review of ethnography and folklore- 1974

Problemele limbii literare în concepţia
scriitorilor romêni-Gheorghe Bulgaăr 1966

Culegere de Studii de Psihologie- 1962
Probleme de politică externă a României1971

Ioan Slavici și lumea prin care a trecutDimitrie Vatamaniuc 1968

Ion Agârbiceanu-Ion Agârbiceanu 2007

Probleme Economice- 1972

Buletinul științific- 1966
Bibliografia națională Română- 2002
Revista de filozofie- 1971
Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei pe anii ...- 1958
Studii de statistică- 1968
Pagini de istorie socială-Ștefan Voicu 1971
Arhive secrete, secretele arhivelor- 2005
Culegere de fraze analizate sintacticAlexandrina Novac 1973

Gazeta matematică și fizică- 1954

Buletinul Institutului Politehnic din Iași1962

Bibliografia naṯională română- 2002

Biblioteca- 2001

Evreii din România între anii 1940-1944:
Problema evreiască în stenogramele
Consiliului de Miniștri-Lya Benjamin 1993
Continues the publication of the stenograms of
the meetings and decisions of the Romanian
government headed by Ion Antonescu,
concerning the Jews: discriminatory legislation
and measures, spoliation of Jewish properties,
and deportation of the Jews of Bukovina and
Bessarabia to Transnistria. Includes declarations
and speeches of King Carol II and of leading
politicians (e.g. Octavian Goga, Mihai Antonescu)
concerning the "Jewish question". Several
protocols of Antonescu's government deal with
the repatriation of the survivors from the
Transnistria camps.

Societatea socialistă multilateral dezvoltată1972
Probleme de geografie- 1963
Probleme actuale ale politicii Partidului
Comunist Român- 1966

Contemplatorul solitar-Dan Stanca 1997

Cercetari Filozofice-Institutul de Filozofie
(Academia Republicii Populare Romîne) 1961

Formarea și dezvoltarea conștiinței
socialiste- 1978
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Dezvoltarea suprastructurii socialiste în
România : aspecte sociologice : culegere de
studii-Institutul de Filozofie (Academia
Republicii Socialiste România) 1966

Artă și literatură-Nicolae Ceauşescu 1984

Nicolae Iorga--istoric al Bizanțului-Eugen
Stănescu 1971

Studii de economie- 1972
George Breazul-Petre Brâncuşi 1976
Cîntece populare din Bucovina-Alexandru
Voevidca 1990
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