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Λεσ ∆ρυιδεσ ∆εσ Πηιλοσοπηεσ Χηεζ Λεσ Βαρβαρεσ
Ωηεν σοµεβοδψ σηουλδ γο το τηε εβοοκ στορεσ, σεαρχη ιναυγυρατιον βψ σηοπ, σηελφ βψ
σηελφ, ιτ ισ εσσεντιαλλψ προβλεµατιχ. Τηισ ισ ωηψ ωε γιϖε τηε εβοοκ χοµπιλατιονσ ιν τηισ
ωεβσιτε. Ιτ ωιλλ χοµπλετελψ εασε ψου το σεε γυιδε λεσ δρυιδεσ δεσ πηιλοσοπηεσ χηεζ λεσ
βαρβαρεσ ασ ψου συχη ασ.
Βψ σεαρχηινγ τηε τιτλε, πυβλισηερ, ορ αυτηορσ οφ γυιδε ψου ιν ρεαλιτψ ωαντ, ψου χαν
δισχοϖερ τηεµ ραπιδλψ. Ιν τηε ηουσε, ωορκπλαχε, ορ περηαπσ ιν ψουρ µετηοδ χαν βε αλλ
βεστ πλαχε ωιτηιν νετ χοννεχτιονσ. Ιφ ψου ιντεντιον το δοωνλοαδ ανδ ινσταλλ τηε λεσ
δρυιδεσ δεσ πηιλοσοπηεσ χηεζ λεσ βαρβαρεσ, ιτ ισ αγρεεδ εασψ τηεν, βεφορε χυρρεντλψ ωε
εξτενδ τηε ϕοιν το πυρχηασε ανδ χρεατε βαργαινσ το δοωνλοαδ ανδ ινσταλλ λεσ δρυιδεσ δεσ
πηιλοσοπηεσ χηεζ λεσ βαρβαρεσ τηυσ σιµπλε!
Θυι σοντ ϖραιµεντ λεσ δρυιδεσ ?− Θυεστιον Ηιστοιρε Αδυλτε #9
Θυι σοντ ϖραιµεντ λεσ δρυιδεσ ?− Θυεστιον Ηιστοιρε Αδυλτε #9 βψ Νοτα Βενε 4 ψεαρσ αγο 4
µινυτεσ, 42 σεχονδσ 290,958 ϖιεωσ Λεσ δρυιδεσ , , φαβριχαντσ δε ποτιονσ, γυερριερσ
ροµαντιθυεσ ου χηαµανσ µψστριευξ ? Αυ δελ◊ δεσ ιντερπρτατιονσ, ϖοιχι υν ποιντ δε
Βροχελιανδε − Εντρετιεν αϖεχ λε δρυιδε Βραν ∆υ
Βροχελιανδε − Εντρετιεν αϖεχ λε δρυιδε Βραν ∆υ βψ Αντηαλ34 7 ψεαρσ αγο 7 µινυτεσ, 11
σεχονδσ 109,030 ϖιεωσ Εξτραιτ δε λ∋Εµισσιον ∴∀ Ηιστοιρε(σ) Μαδε ιν Φρανχε∴∀ δε
Μλανιε δ∋Αλσαχε. Εξτραιτ δε λ∋εντρετιεν αϖεχ λε , δρυιδε , Βραν ∆υ. ∆ιφφυσε λε
⊇τρε ∆ρυιδε (δοχυµενταιρε)
Ε?τρε ∆ρυιδε (δοχυµενταιρε) βψ Καµελ Λεον 1 ψεαρ αγο 1 ηουρ, 32 µινυτεσ 32,454 ϖιεωσ
∆οχυµενταιρε σουσ φορµε δε ϖοψαγε αϖεχ λε , δρυιδε , ϑεαν−Χλαυδε Χαππελλι, δε λα φορτ
δε Ηυελγοατ ετ δεσ µοντσ δ∋Αρρε
ΛΕΣ ∆ΡΥΙ∆ΕΣ − Θυι ταιεντ−ιλσ ϖραιµεντ ?
ΛΕΣ ∆ΡΥΙ∆ΕΣ − Θυι ταιεντ−ιλσ ϖραιµεντ ? βψ Πιερρε Λε ςαδρουιλλευρ 1 ψεαρ αγο 7 µινυτεσ,
10 σεχονδσ 413 ϖιεωσ Πανοραµιξ, λ∋εµβλµατιθυε , δρυιδε , βιεν χοννυ πουρ σα ποτιον
µαγιθυε, α µαρθυ λ∋υνιϖερσ δ∋Αστριξ, λ∋ιρρδυχτιβλε γαυλοισ θυι
∆ισχυσσιον #06 : Πολιτιθυε, Πηιλοσοπηιθυε, Σπιριτυαλιτ
∆ισχυσσιον #06 : Πολιτιθυε, Πηιλοσοπηιθυε, Σπιριτυαλιτ βψ Γυιλλαυµε ΤΑΝΝΕΥΞ 1 δαψ
αγο 1 ηουρ, 36 µινυτεσ 16 ϖιεωσ Μον αµι Εµµανυελ ετ µοι χηανγεονσ συρ λεσ γρανδσ
συϕετσ, πρσεντσ ετ ιντεµπορελσ, θυι ανιµεντ λ∋ηυµανιτ. ϑε ρενουϖελλε µεσ
Βιενϖενυε χηεζ λεσ ∆ρυιδεσ δεσ Τεµπσ Μοδερνεσ
Βιενϖενυε χηεζ λεσ ∆ρυιδεσ δεσ Τεµπσ Μοδερνεσ βψ Λεσ ∆ρυιδεσ 5 µοντησ αγο 16 σεχονδσ
847,913 ϖιεωσ
Σπχιφιχιτ δε λα πηιλοσοπηιε : περσονναλιτ , χαραχτρε, γρανδευρ ετ φαιβλεσσε δυ
πηιλοσοπηε
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Σπχιφιχιτ δε λα πηιλοσοπηιε : περσονναλιτ , χαραχτρε, γρανδευρ ετ φαιβλεσσε δυ
πηιλοσοπηε βψ Μρ ∆ιοπ 8 ηουρσ αγο 11 µινυτεσ, 31 σεχονδσ Νο ϖιεωσ Μρ διοπ.
Λεσ πηιλοσοπηεσ νε χοµπρεννεντ ριεν ◊ λα λιβερτ
Λεσ πηιλοσοπηεσ νε χοµπρεννεντ ριεν ◊ λα λιβερτ βψ Μονσιευρ Πηι 16 ηουρσ αγο 53
µινυτεσ 13,492 ϖιεωσ ∆ε θυοι λε λιβρε−αρβιτρε εστ−ιλ λε νοµ ? Εη βιεν, χε ν∋εστ πευτ−τρε
πασ αυξ , πηιλοσοπηεσ , θυ∋ιλ φαυτ λε δεµανδερ Λ∋αρτιχλε δε βλογ θυι
Λεσ ∆ρυιδεσ ετ λε Χηριστιανισµε (δοχυµενταιρε)
Λεσ ∆ρυιδεσ ετ λε Χηριστιανισµε (δοχυµενταιρε) βψ ΠροΓαλλια 10 µοντησ αγο 1 ηουρ, 49
µινυτεσ 91,094 ϖιεωσ ∆υραντ λ∋Αντιθυιτ, , λεσ δρυιδεσ , φορµεντ υν Χλεργ παεν. Γρχε ◊
δεσ τεξτεσ µδιϖαυξ φραναισ, ον σαιτ θυε , λεσ δρυιδεσ , αννονχεντ
[ΠΗΙΛΟ] Γαµε οφ Τηρονεσ − Υνε οευϖρε πηιλοσοπηιθυε
[ΠΗΙΛΟ] Γαµε οφ Τηρονεσ − Υνε οευϖρε πηιλοσοπηιθυε βψ ΠηιλοΧλουδ 3 ψεαρσ αγο 9
µινυτεσ, 27 σεχονδσ 1,420 ϖιεωσ Παρτιχιπεζ ◊ νοσ ∆βατσ/Χονφρενχεσ ∴υ0026
Ατελιερσ/Ρενχοντρεσ εν συιϖαντ νοτρε παγε Φαχεβοοκ
Σα∆ 9 Θυελθυεσ σψµβολεσ ϖγταυξ
Σα∆ 9 Θυελθυεσ σψµβολεσ ϖε?γε?ταυξ βψ Τραδιτιον δεσ ∆ρυιδεσ − Κρεδενν Γελτιεκ 2 ψεαρσ
αγο 28 µινυτεσ 67 ϖιεωσ
? Ρϖλατιονσ συρ λα µαγιε ετ λα σαγεσσε δεσ δρυιδεσ (ρεϖιεω, ϖιδο)
? Ρϖλατιονσ συρ λα µαγιε ετ λα σαγεσσε δεσ δρυιδεσ (ρεϖιεω, ϖιδο) βψ Χλαιρε ∆ε Λα Λυνε
1 µοντη αγο 5 µινυτεσ, 37 σεχονδσ 1,190 ϖιεωσ
⊇τρε ινχυλτε πουρ χριρε ? (χριτυρε, χυλτυρε ετ ινχυλτυρε)
⊇τρε ινχυλτε πουρ χριρε ? (χριτυρε, χυλτυρε ετ ινχυλτυρε) βψ εϖαν ηψβρισ 2 δαψσ αγο 7
µινυτεσ, 5 σεχονδσ 59 ϖιεωσ Χουχου λεσ χοπαινσ Αυϕουρδ∋ηυι ον παρλε πλυσ εν δταιλ δε
µα φαον δε ϖοιρ λ∋χριτυρε ετ δε λα νχεσσιτ ου νον δ∋τρε χυλτιϖ πουρ
∆ϖιταλισερ υνε σουχηε δ∋αρβρε
∆ϖιταλισερ υνε σουχηε δ∋αρβρε βψ Σικανα Νατυρε 5 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ, 33 σεχονδσ
1,003,215 ϖιεωσ Μυσιθυε: Λαωρενχε Βλαττ − Ρεαχη φορ τηε ραιµβοω.
Λα παρτ δεσ ∆ιευξ, δ∋ο ϖιεννεντ λεσ δρυιδεσ
Λα παρτ δεσ ∆ιευξ, δ∋ο ϖιεννεντ λεσ δρυιδεσ βψ ϑοελλε ςεραιν 7 µοντησ αγο 49 µινυτεσ 3,555
ϖιεωσ Εµισσιον δυ 28/09/2020 αϖεχ Γιλβερτ Λε Χοσσεχ, πηοτογραπηε προφεσσιοννελ, α
πρατιθυ λε ρεπορταγε, λ∋ινδυστριε, λα πυβλιχιτ αϖαντ
Λα Μαγιε δεσ λµενταλσ
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Λα Μαγιε δεσ λµενταλσ βψ ΒΑΓΛΙΣΤς 3 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 13 σεχονδσ 24,924 ϖιεωσ
Εξτραιτ δ∋υν εξποσ δε Φρεδ Μαχπαρτηψ ο ιλ ϖοθυε λε ∴∀ριτυελ δυ Πενταγραµµε∴∀ πουρ
αχχδερ ◊ λ∋ιντγραλιτ δε λ∋χηανγε:
Λεσ 4 ϖιλλεσ εν αϖανχε συρ λευρ τεµπσ − Νοτα Βενε #7
Λεσ 4 ϖιλλεσ εν αϖανχε συρ λευρ τεµπσ − Νοτα Βενε #7 βψ Νοτα Βενε 6 ψεαρσ αγο 17
µινυτεσ 1,955,354 ϖιεωσ Χε ν∋εστ πασ παρχε θυε χ∋εστ δε λ∋ηιστοιρε, θυ∋ον νε πευτ πασ εν
ραχοντερ! Σεπτιµε πισοδε δε Νοτα Βενε χονσαχρ αυξ ϖιλλεσ εν
ϑ∋ιντγρε δεσ ϖραισ δρυιδεσ εν Βρεταγνε (Ρεπορταγε)
ϑ∋ιντγρε δεσ ϖραισ δρυιδεσ εν Βρεταγνε (Ρεπορταγε) βψ Ηυγο∆χρψπτε − Αχτυσ δυ ϕουρ 2
ψεαρσ αγο 14 µινυτεσ, 33 σεχονδσ 275,198 ϖιεωσ ϑ∋αι πασσ δευξ ϕουρσ εν ιµµερσιον , χηεζ ,
δεσ ϖραισ , δρυιδεσ , , εν Βρεταγνε ! Πρεµιερ ρεπορταγε συρ µα χηανε, ϕ∋εσπρε θυ∋ιλ
ϖουσ
Γνοσε, Αλχηιµιε, Ηερµτισµε αϖεχ ϑεαν−Χλαυδε Πασχαλ
Γνοσε, Αλχηιµιε, Ηερµε?τισµε αϖεχ ϑεαν−Χλαυδε Πασχαλ βψ Καµελ Λεον 1 ψεαρ αγο 1
ηουρ, 19 µινυτεσ 8,961 ϖιεωσ ϑεαν−Χλαυδε Πασχαλ νουσ παρλε δεσ ποιντσ χοµµυνσ ετ
διφφρενχεσ εντρε λεσ γνοστιθυεσ, λεσ αλχηιµιστεσ, ετ λεσ ηερµτιστεσ.
Χονφρενχε ϑεαν−Χλαυδε Χαππελλι − Λα Θυτε δυ Γρααλ
Χονφρενχε ϑεαν−Χλαυδε Χαππελλι − Λα Θυτε δυ Γρααλ βψ Καµελ Λεον 1 ψεαρ αγο 1 ηουρ,
41 µινυτεσ 2,031 ϖιεωσ Χονφρενχε δυ , δρυιδε , ϑεαν Χλαυδε Χαππελλι ◊ προποσ δε λα θυτε
δυ Γρααλ, δε λα φορτ δε Βροχλιανδε, δεσ µψτηεσ αρτηυριενσ,
Λα Φορτ δε Βροχλιανδε − ςισιτεσ πριϖεσ
Λα Φορτ δε Βροχλιανδε − ςισιτεσ πριϖεσ βψ ςισιτεσ πριϖεσ 4 ψεαρσ αγο 14 µινυτεσ, 15
σεχονδσ 91,185 ϖιεωσ ςισιτεσ πριϖεσ ϖουσ προποσε δε ρεδχουϖριρ λα Φορτ δε
Βροχλιανδε, υν λιευ µαγιθυε θυι ρεχλε βιεν δεσ σεχρετσ ∆χουϖρεζ
Σπιριτισµε: Βιογραπηιε δ∋Αλλαν ΚΑΡ∆ΕΧ συρ Ευροπε 1 ∴∀Αυ χοευρ δε λ∋ηιστοιρε∴∀
Σπιριτισµε: Βιογραπηιε δ∋Αλλαν ΚΑΡ∆ΕΧ συρ Ευροπε 1 ∴∀Αυ χοευρ δε λ∋ηιστοιρε∴∀ βψ
Σπιριτισµε1 5 ψεαρσ αγο 50 µινυτεσ 22,716 ϖιεωσ #Βιογραπηιε #ΑλλανΚαρδεχ #Σπιριτισµε.
4ε ϑουρνε θυβχοισε δεσ διχτιονναιρεσ : ταβλε ρονδε
4ε ϑουρνε θυβχοισε δεσ διχτιονναιρεσ : ταβλε ρονδε βψ ϑουρνεε∆ιχτιονναιρεσ 8 ψεαρσ
αγο 34 µινυτεσ 512 ϖιεωσ Συζαννε Λαβεργε ανιµε υνε ταβλε ρονδε ιντιτυλε ↔ ∆ιχτιονναιρεσ
νυµριθυεσ : θυελσ µοδλεσ χοµµερχιαυξ? ≈. Λαυρεντ Χαταχη
ΛΗιστοιρε δεσ ∆ρυιδεσ − Σχιενχεσ Οχχυλτεσ
ΛΗιστοιρε δεσ ∆ρυιδεσ − Σχιενχεσ Οχχυλτεσ βψ Αρχανα λεσ Μψστρεσ δυ Μονδε 3 ψεαρσ
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αγο 30 µινυτεσ 84,323 ϖιεωσ Βιενϖενυε συρ λα χηανε δεσ Μψστρεσ δυ µονδε. λα
χιϖιλισατιον χελτιθυε εστ τρσ µαλ χοννυ δ αυξ µανθυεσ δε τεξτεσ δε λ∋ποθυε
Λ∋αλχηιµιε δε λ∋εσπριτ ετ λ∋ιλλυσιον δυ τεµπσ − Ιλλυσιονσ δυ τεµπσ Φιν δυ µονδε
Ναισσανχε Μορτ
Λ∋αλχηιµιε δε λ∋εσπριτ ετ λ∋ιλλυσιον δυ τεµπσ − Ιλλυσιονσ δυ τεµπσ Φιν δυ µονδε
Ναισσανχε Μορτ βψ ϑοσεπη Συγλια 3 µοντησ αγο 56 µινυτεσ 1,250 ϖιεωσ ΛΙΡΕ ΜΟΝ ΛΙςΡΕ: η
ττπσ://ωωω.αµαζον.χοµ/Ταβλε−41−Νοϖελ−ϑοσεπη−
Συγλια/δπ/1720914273/ρεφ=σρ_1_1?δχηιλδ=1∴υ0026κεψωορδσ=ϕοσεπη+συγλια
Ιντερϖιεω ϑεαν−Χλαυδε Χαππελλι − Βροχλιανδε Αυ−∆ελ◊ δεσ Αππαρενχεσ
Ιντερϖιεω ϑεαν−Χλαυδε Χαππελλι − Βροχλιανδε Αυ−∆ελ◊ δεσ Αππαρενχεσ βψ Καµελ Λεον 1
ψεαρ αγο 1 ηουρ, 21 µινυτεσ 559 ϖιεωσ Λε , δρυιδε , ϑεαν−Χλαυδε Χαππελλι νουσ παρλε δε λα
φορτ δε Βροχλιανδε ◊ τραϖερσ σον λιϖρε ∴∀Βροχλιανδε : Αυ−δελ◊ δεσ Αππαρενχεσ
Σπιριτισµε −Λε Χερχλε Σπιριτε Αλλαν Καρδεχ συρ Φρθυενχε Εϖασιον
Σπιριτισµε −Λε Χερχλε Σπιριτε Αλλαν Καρδεχ συρ Φρθυενχε Εϖασιον βψ Σπιριτισµε1 7
ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 1 µινυτε 13,964 ϖιεωσ ∆εσχριπτιον δε λ∋ασσοχιατιον Λεσ πρεµιρεσ
σανχεσ σπιριτεσ θυι φυρεντ ◊ λ∋οριγινε δυ χερχλε ρεµοντεντ ◊ 1974. Λ∋ασσοχιατιον φυτ
∆ΑΤΑΤΙΟΝ ΑΝ∆ ΓΕΟΧΗΕΜΙΣΤΡΨ
∆ΑΤΑΤΙΟΝ ΑΝ∆ ΓΕΟΧΗΕΜΙΣΤΡΨ βψ Ιδεασ ιν Σχιενχε 3 ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 8 µινυτεσ 410
ϖιεωσ Βψ Χαµιλλε Φρανοισ − ΡΕ∆18.
Λιϖρε αυδιο Πλατον Χριτιασ ου λ∋Ατλαντιδε
Λιϖρε αυδιο Πλατον Χριτιασ ου λ∋Ατλαντιδε βψ ασ αλασ 2 µοντησ αγο 41 µινυτεσ 42 ϖιεωσ

Χοπψριγητ χοδε : ε2α07αααχ3εβχ4714β21δ4χ0αχ671855
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