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Osho / Deva Padma:

Farby vášho života
Meditatívne a transformačné maľovanky

Táto knižka obsahuje 78 meditatívnych obrazov pôvodne vytvorených
Devou Padmou pre Oshov Zen Tarrot,
ktorý sa stal bestsellerom vo svete
tarotu a preslávil tieto obrazy vo svete meditácie. Oshove komentáre nám
pomáhajú uvidieť rôzne stránky života
v úplne novom svetle.
PB | 255 x 255 mm | 84 str
Esprit | 11/2017

Čermáková,
Chlebo, Husáriková:

Kniha o mede
Tvrdá väzba
197 x 254 mm
280 strán
09/2017

2299
Med ako pochutina, liek a súčasť kozmetických prípravkov sprevádza človeka už niekoľko tisícročí. Tento zázrak
prírody má dodnes svoje pevné miesto v každej domácnosti. Kniha o mede je výpravná, bohato ilustrovaná publikácia, ktorá prináša ucelené informácie o „nektári bohov“ a ďalších včelích produktoch, akým je peľ, propolis,
materská kašička či včelí jed – o ich histórii, zložení,
vlastnostiach a predovšetkým využití v kozmetike,
pri domácej liečbe a v kuchyni.
Kniha obsahuje množstvo zaujímavostí, užitočných
rád, postupov na prípravu kozmetických i liečivých
prípravkov, návod na výrobu domácej medoviny
a viac ako sto receptov na rôzne dobroty, vrátane
výborných medovníkov, známych i menej známych zákuskov, marinád, jedál a nápojov.

HISTÓRIA • LIEČITEĽSTVO • KOZMETIKA
GASTRONÓMIA • TRADÍCIA • PRODUKTY
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Christopher Papadopoulos:

Zmeňte svoju myseľ

12 vlastností moderného
muža v dnešnej dobe

... a váš život sa prispôsobí.
12 jednoduchých princípov

Ako začať robiť to,
čo vás naozaj baví

Objavte v sebe pokoj, ktorý márne hľadáte vonku

PB | 145 x 207 mm | 208 str
Open Mind | 01/2017

PB | 145 x 207 mm | 120 str
Esprit | 02/2017

PB | 145 x 207 mm | 240 str
Open Mind | 02/2017

PB | 145 x 207 mm | 160 str
Esprit - Edícia E. Tolle | 03/2017

John Gray, Arjuna Ardagh:

Karen Casey:

Spomaľte na rýchlosť života

Správny muž

Ako si zmenou myslenia
upokojiť a zjednodušiť život

Odvaha neznamená nemať
strach, ale svojmu strachu čeliť

PB | 130 x 195 mm | 200 str
Esprit | 01/2017

PB | 145 x 207 mm | 192 str
Esprit | 01/2017

Autori knihy vás presvedčia, že ak sa
na chvíľku zastavíte, o nič tým neprídete – naopak, môžete získať priestor pre zlepšenie vzťahov aj výkonnosti v práci, schopnosť porozumieť
veciam okolo seba a hlavne nájsť si
čas na objavovanie svojich pocitov,
túžieb a dôležitých nápadov.

799

Osho:

Kde vzniká strach, ako ho pochopiť
a ako nájsť odvahu postaviť sa mu
– lebo keď v živote čelíme neistote a
zmene, ktoré v nás vyvolávajú strach
a obavy, dostávame možnosť vyvíjať
sa a rásť. Odvaha je základ všetkého
– láska, dôvera a všetko ostatné nasleduje až za ňou.

1499

899

Práca, pre
ktorú ste ako stvorení

Odvaha
– radosť žiť nebezpečne

Richard Carlson, Joseph Bailey:

999

Ako sa má muž správať v dobe, keď
sa spoločenské roly oboch pohlaví
prekrývajú a on si na jednej strane
chce zachovať chlapskú drsnosť ale
zároveň byť citlivý voči svojmu okoliu? A ako sa majú ženy nenásilne
zapojiť do procesu zmeny svojho
chlapa na správneho muža?

999

Ako myslíme, tak konáme a takí
v konečnom dôsledku sme. Myšlienky ovládajú naše emócie, naše
vnímanie sveta a prostredníctvom
neho vytvárajú celú našu realitu.
A ak sa nám realita nepáči, je len
jeden spôsob ako ju zmeniť – tak,
že zmeníme svoje myslenie.

899

Chris Guillebeau:

Autor predstavuje jednoduchú metódu, vďaka ktorej si dokážete nájsť
napĺňajúcu a slušne platenú prácu
aj vy. Opisuje potenciálne kombinácie rôznych pracovných činností tak,
aby vyhovovali vašim záujmom aj
možnostiam a dodá vám odvahu
na zmeny v pracovnom živote.

1399

Pokoj a kde ho nájsť

Len málo ľudí prežíva v dnešnom
búrlivom svete pokoj – aspoň výnimočne. Trvalý stav pokoja je bájny
mýtus, nedosiahnuteľný takmer pre
nikoho z nás. Kniha ponúka účinný
a osvedčený recept na zvládnutie
stresu, úzkosti a neistôt, ktoré sa
bežne vyskytujú v našom živote.

999

odpovedí
z duchovného sveta

Božena Džuganová, Anna Barnau:

Byron Katie, Michael Katz:

Nemčina pre lekárov

Potrebujem tvoju lásku?

Intuícia
– za hranicami logiky

Čo nás nezabije

100 vecí,
ktoré robia úspešní ľudia

Odpovede na najdôležitejšie
otázky o živote a smrti

Učebnica pre samoukov
Obsahuje bonus: MP3 CD

Ako prestať hľadať lásku, súhlas, uznanie a predsa ich nájsť

Intelekt je funkciou hlavy,
a intuícia je funkciou srdca

Znovuobjavenie našej prirodzenej sily a odolnosti

Jednoduché rady
pre lepší život

PB | 130 x 195 mm | 136 str
Esprit | 03/2017

PB+CD | 148 x 210 mm | 288 str
Language Masters | 03/2017

PB | 145 x 207 mm | 224 str
Esprit | 04/2017

PB | 145 x 207 mm | 176 str
Esprit | 04/2017

PB | 155 x 225 mm | 240 str
Open Mind | 04/2017

PB | 145 x 207 mm | 224 str
Open Mind | 05/2017

Gordon Smith: 100

Autor pôsobí ako médium už viac
než dvadsať rokov. Za ten čas mal
úžasnú príležitosť pomôcť mnohým
ľuďom prekonať žiaľ a znovu v sebe
objaviť chuť do života. Na svojich
verejných podujatiach už tisícom
účastníkov sprostredkoval správy
od ich milovaných z druhej strany.

Táto učebnica je určená lekárom,
študentom medicíny, zdravotným
sestrám, pôrodným asistenkám či
iným pracovníkom v zdravotníctve,
ktorí sa chcú kariérne posunúť buď
na Slovensku, alebo v nemecky hovoriacich krajinách. Je vhodná pre
samoukov, ale aj pre kurzy.

Spoločnosť nás nabáda, aby sme
svoju hodnotu odvodzovali od lásky,
súhlasu a uznania druhých, ale výsledkom sú neúspešné vzťahy alebo
zranené duše. Pomocou otázok odhalíme chybné tvrdenia, na ktorých
sú založené nielen naše vzťahy, ale
často celý náš život.

Osho:

Všetci máme prirodzenú schopnosť
intuície, ale naša kultúra a vzdelanie
nám často bránia v jej používaní.
Osho vysvetľuje, čo intuícia je a ako
ju rozpoznať v sebe aj iných. Ukazuje
rozdiel medzi ňou a predstavami,
ktoré môžu viesť k nesprávnym uzáverom a chybným voľbám.

Scott Carney:

Vzdali by ste sa vlastného pohodlia
výmenou za lepšie zdravie a kondíciu? Autor cez skúmanie prirodzených schopností človeka odolávať
extrémnym podmienkam ponúka
spôsob, ako zmierniť prejavy niektorých chorôb a celkovo si výrazne
zlepšiť svoje zdravie.

Nigel Cumberland:

Úspech znamená pre každého niečo
iné a nemusí to byť len niečo materiálne. Človek je skutočne úspešný,
len ak má zároveň pocit spokojnosti
a naplnenia. Ako sa však dopracovať
k úspechu a zároveň k dobrému životu? Na to vám dá prehľadným
spôsobom odpoveď táto kniha.

999
Daniel Quinn:

Izmael
Dobrodružstvo mysle a ducha
Keď sa v novinách objaví inzerát, že
učiteľ hľadá žiakov, ktorí túžia zachrániť svet, náš hrdina neváha a
prihlási sa. Na svoje prekvapenie zistí, že jeho učiteľom je gorila, ktorá
mu ozrejmí rozdiel medzi životom
Berúcich (ľudia) a Nechávajúcich
(zvieratá) a dôsledky, ktoré z toho
pre našu planétu vyplývajú.
PB | 145 x 207 mm | 232 str
Open Mind | 09/2017
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Pán svojho času,
pán svojho života

Byron Katie & Stephen Mitchell:
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Andrew Weil:

Lee Crutchley:

Milovať to, čo je

Sloboda
– odvaha byť sám sebou

Liek náš každodenný

Nočný zápisník

Jedinečná metóda na dosiahnutie
lepších výsledkov za kratší čas

Štyri otázky, ktoré vám
môžu zmeniť život

Sloboda je vedieť, kedy povedať
áno, kedy nie a kedy mlčať

Kedy sú potrebné lieky,
a kedy potrebné nie sú

Kreatívny pomocník pre
odhalenie nočných myšlienok

PB | 145 x 207 mm | 176 str
Open Mind | 09/2017

PB | 145 x 207 mm | 280 str
Esprit | 09/2017

PB | 145 x 207 mm | 168 str
Esprit | 09/2017

PB | 145 x 207 mm | 264 str
Esprit | 10/2017

PB | 140 x 190 mm | 192 str
Esprit | 10/2017

Brian Tracy:

Uznávaný kouč na základe najnovších výskumov a svojich dlhoročných
skúseností rozdeľuje čas do desiatich
kategórií podľa rôznych oblastí života
a opisuje techniky, ako čas, vymedzený pre danú kategóriu, využiť čo najefektívnejšie pri dosiahnutí čo najlepších možných výsledkov.

999

Katie vás postupne prevedie celým
procesom svojej metódy Práca: od
rozpoznania situácie, ktorá vás trápi,
cez presné sformulovanie kritických
tvrdení o príčine, ktorá podľa vás túto situáciu spôsobuje, až po objavenie skutočného dôvodu trápenia.
Doplnené praktickými ukážkami.

999

Osho:

Osho nám svojím nezameniteľným
štýlom plným príkladov a humoru
pomáha identifikovať prekážky, ktoré nám bránia cítiť sa slobodne – či
už ide o situácie, do ktorých sa dostávame náhodne alebo si ich vytvárame sami – a nabrať odvahu konať
v súlade so svojím ja.

999

Ste stále chorí alebo unavení? Viete,
že na vine môžu byť lieky, ktoré užívate? A nielen tie na predpis! Aj voľnopredajné lieky a liečivá vám môžu
uškodiť. V tejto knihe sa dočítate nielen o princípoch súčasného liečenia
chorôb, ale tiež o alternatívach liečby bez vedľajších účinkov.

1299

Jedinečná tvorivá kniha pre nespavcov, nočné sovy a všetkých, ktorí nedokážu po ľahnutí si do postele okamžite zaspať. Nočný zápisník im dáva príležitosť, aby prostredníctvom
množstva zábavných cvičení odhalili, aké myšlienky im bránia v spánku
a prečo ich vlastne majú.

1999

Suzanne Somers:

Bohdan Ulašin:

Amy Newmark, Loren S. Lahaw:

Oliver Stone:

Španielčina - cvičebnica

Čas žiť naplno

Ako sa
rozprávať so zvieratami

Chip Heath, Dan Heath:

Toxik

Nápad za milión

Rozhovory s Putinom

Nedovoľte jedom, aby
ujedali z vášho zdravia!

Učebnica pre samoukov
Obsahuje bonus: MP3 CD

101 príbehov o tom, ako ľudia
znova objavili radosť zo života

Naučte sa pochopiť, čo vám
chcú zvieratá povedať

Prečo sa niektoré nápady
uchytia, kým iné zaniknú

Osobné výpovede ruského
prezidenta na mnohé témy

PB | 155 x 225 mm | 336 str
Esprit | 10/2017

PB+CD | 148 x 210 mm | 208 str
Language Masters | 10/2017

PB | 145 x 207 mm | 376 str
Chicken Soup | 11/2017

PB | 145 x 207 mm | 216 str
Open Mind | 11/2017

PB | 155 x 225 mm | 256 str
Open Mind | 09/2017

HB | 155 x 225 mm | 288 str
Interview | 12/2017

Nahromadenie toxínov v tele môže
viesť k nespočetným zdravotným
problémom. Suzanne oslovila známych lekárov, ktorí sa s ňou podelili
o fascinujúce poznatky a rady, ako
v súčasnej „dobe jedovej“ čeliť hrozbám, vyplývajúcim z toxínov všade
okolo nás a uchovať si zdravie.

Cvičebnica k Španielčine pre samoukov ponúka jedinečný súbor
nových cvičení na zopakovanie
gramatiky či na precvičenie najbežnejších fráz a slovnej zásoby.
Obsahuje aj cvičenia na prehĺbenie
výslovnosti a počúvania s porozumením na priloženom MP3 CD.

Ako žiť naplno a zároveň sa nenechať prevalcovať požiadavkami doby? Ako nestratiť vášeň pre život a
tešiť sa z každého dňa bez toho, aby
sme rezignovali na udalosti a vývoj
sveta okolo nás? Začítajte sa do povzbudzujúcich príbehov zo série
kníh Slepačia polievka pre dušu.

Jon Katz:

Autor sa opiera o svoje skúsenosti
z vyše päťdesiatročného súžitia so
zvieratami a výcvik vníma ako spôsob poznávania zvierat, milovania
ich a pomáhania im, aby boli v našom svete v bezpečí. Cieľom knihy
je naučiť sa komunikovať s nimi tak,
aby sme my rozumeli im a ony nám.

Táto kniha raz a navždy zmení spôsob, akým komunikujete svoje myšlienky. Je provokatívna, zábavná, inšpirujúca a nabitá príbehmi, ktoré
vám pomôžu pochopiť podstatu
chytľavých nápadov. Pomôže všade,
kde je dôležité prezentovať nápady
tak, aby sa úspešne zrealizovali.

Slávny americký režisér Stone dosiahol to, čo sa nepodarilo mnohým –
bezprecedentný prístup k ruskému
prezidentovi počas dvoch rokov.
Putin odpovedá na mnohé otázky,
nevinímajúc kontroverzné témy
v medzinárodných i národných
vzťahoch a tiež z jeho súkromia.

