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Andrew Fuller:

Ako pochopiť svoju minulosť, oživiť svoju 
prítomnosť a dať podobu svojej budúcnosti

Popredný austrálsky psychológ Andrew Fuller viedol 
rozhovory s viac ako 500 000 ľuďmi, aby zistil spoločné 
črty jednotlivých období ľudského života, určil pred-
nosti či nedostatky každého životného obdobia a pora-
dil, čo vtedy robiť.

Pochopenie toho, v akom období sa nachádzame, nám 
môže pomôcť urobiť zmeny, ktoré povedú k zlepšeniu 
vzťahov, upevneniu nášho zdravia a vytvoreniu odolnej-
šej mysle. To, čo malo pre nás význam v dvadsiatke, sa 
totiž po tridsiatke mení a zmena opäť nastane po 
päťdesiatke, šesťdesiatke aj sedemdesiatke. Každá deká-
da má svoje špecifiká, v každej sú naše priority iné.

Najlepší život v každom veku



www.eastonebooks.com   |  jan–jun 2021

Formát: 145 x 207 mm
Väzba: Mäkká
Cena: 8.99 EUR 
Počet strán: 136
ISBN: 978-80-8109-407-1
Vydanie: 01/2021

Osho

Pravdu sa nemožno naučiť,  
pravdu je možné iba zažiť

Tri kroky k prebudeniu

Táto kniha nás prevedie tromi krokmi na ceste k prebu-
deniu, ktoré nám pomôžu vymaniť sa z nášho nastave-
nia, z obmedzení a frustrácií. Tie tri kroky sú sloboda 
vedomia, jednoduchosť mysle a prázdnota mysle.

Prvá vec, ktorá je potrebná pre oslobodenie mysle a 
prebudenie inteligencie, je uvedomiť si: žiadna myšli-
enka nie je moja. V priebehu knihy nás Osho prevedie 
procesom oslobodenia sa od identifikácie – stotožňo-
vania sa s kýmkoľvek alebo čímkoľvek - a umožní nám 
uvidieť záblesk toho, aký úžasný môže byť život prebu-
deného človeka.

Tiež v sérii od tohto  
autora: Osvietenie je  
náš prirodzený stav a 
Kľúče k novému životu
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Jack Canfield, Dr. Brandon Hall, Janet Switzer

Akčný plán, ako sa dostať z miesta, kde ste, 
tam, kde chcete byť

Nesnívajte o živote, ktorý chcete. Začnite konať a ne-
chajte sa inšpirovať pokračovaním medzinárodného 
bestsellera Pravidlá úspechu, z ktorého sa stala svetová 
klasika v oblasti rozvoja ľudského potenciálu a osobné-
ho rastu, poskytujúca miliónom čitateľov návod, ako 
dosiahnuť vysnívané ciele a naplniť svoje poslanie.

Samotné poznatky sú však bez činov zbytočné. Táto prak-
tická kniha nám teraz pomôže uviesť pôvodné princípy  
do praxe a vyťažiť zo získaných poznatkov čo najviac.

Pripomína najdôležitejšie pravidlá z pôvodnej knihy  
a dopĺňa ich o príklady zo života, cvičenia zamerané  
na sebaobjavenie, pracovné listy na vytvorenie nových 
návykov a zápisky, ktoré vám pomôžu mnohé si vyjasniť.

Pravidlá úspechu v praxi
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Tiež od tohto autora: 
Pravidlá úspechu
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Mark Honigsbaum

Od španielskej chrípky až po covid-19 ...  
a čo čakať ďalej

Storočie pandémií 

Od čias španielskej chrípky sa početná časť vedcov  
zameriava na to, aby zabránila výskytu a hromadnému 
šíreniu nákazlivých chorôb. No napriek pokroku, ktorý  
v medicíne za posledné storočienastal, nás vírusové a 
bakteriálne pandémie stále dokážu zastihnúť nepripra-
vených.

Kniha Storočie pandémií podáva históriu desiatich naj-
významnejších nákaz za posledných sto rokov. Dejom 
nabité kapitoly v sebe kombinujú vzrušujúcu históriu 
medicíny s napínavými, živo vyrozprávanými príbehmi 
jednotlivých účastníkov – prvých nakazených, zaniete-
ných výskumníkov, nadaných vedcov i arogantných ve-
rejných činiteľov – a ukazujú brilantnosť aj limity vedy  
v jej pomyselnom súboji s prírodou, ako aj to, aký vplyv 
to môže mať na budúce prežitie ľudstva.
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Laurebce Alison, Emily Alison

Štyri spôsoby, ako prečítať ľudí  
v akejkoľvek situácií

Každý z nás musí v živote komunikovať s komplikovaný-
mi ľuďmi. Či už chceme od suseda, aby posunul plot, 
alebo od šéfa, aby nám zdvihol plat, máme občas čo ro-
biť, aby sme sa vyhli hádke a dosiahli to, o čo nám ide.

Laurence a Emily Alisonovci sú svetovými lídrami vo fo-
renznej psychológii a špecializujú sa na tie najťažšie 
možné situácie – výsluchy páchateľov vážnych zločinov. 
Poskytujú poradenstvo a školia príslušníkov polície, 
bezpečnostných agentúr, FBI a CIA, ako zaobchádzať  
s mimoriadne nebezpečnými podozrivými, keď ide o veľa.

Po tridsiatich rokoch praxe vypracovali prelomový mo-
del v medziľudskej komunikácii, ktorý odhaľuje, že kaž-
dá komunikácia sa riadi štyrmi “K”, čo sú základné ko-
munikačné štýly vychádzajúce z typu osobnosti komu-
nikujúcich osôb: kontrolou (Lev), kapituláciou (Myš), 
konfrontáciou ( Tyrannosaurus rex) a kooperáciou 
(Opica). Len čo porozumiete týmto štýlom a pochopíte 
svoje vlastné ciele, dokážete ľubovoľne ovplyvňovať 
akúkoľvek konverzáciu.

Na jednej vlne

Formát: 145 x 207 mm
Väzba: Mäkká
Cena: 14.99 EUR 
Počet strán: 296
ISBN: 978-80-8109-410-1
Vydanie: 02/2021



www.eastonebooks.com   |  jan–jun 2021

Formát: 140 x 210 mm
Väzba: Tvrdá
Cena: 10.99 EUR 
Počet strán: 192
ISBN: 978-80-8109-412-5
Vydanie: 03/2021

Edith Eger, Esmé Schwall Weigand

12 lekcií, ktoré vám môžu zachrániť život

Dar

Vo svojej predchádzajúcej knihe Voľba autorka Edith 
Eger (ktorá sa narodila v Košiciach) vyrozprávala silný 
príbeh o tom, ako prežila koncentračný tábor v Osvien-
čime, začala nový život v Spojených štátoch a sama 
prešla cestou oslobodenia sa z ,väzenia vlastnej mysle’.

V knihe Dar teraz táto oslavovaná terapeutka podáva 
povzbudivý a praktický návod, ako zmeniť myslenie  
a deštruktívne správanie, ktoré z nás robí väzňov. 
Opisuje dvanásť najčastejších obmedzujúcich pocitov  
a presvedčení a s empatiou a humorom poskytuje ná-
stroje a riešenia vychádzajúce z jej vlastnej skúsenosti  
a z terapeutickej praxe, ako sa s týmito rozšírenými  
a ľudstvu vlastnými výzvami vysporiadať.

Tiež v sérii od tejto   
autorky: Voľba
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Karen Casey

75 spôsobov, ako vniesť  
do života pokoj a šťastie

Život dokáže byť hektický a vo víre udalostí si často  
nevšímame, ako nám preteká medzi prstami. Jednou  
z ciest, ako si začať viac uvedomovať prítomný okamih, 
môže byť denné rozjímanie o veciach, ktoré dávajú  
životu skutočnú hodnotu.

Teraz tak môžete urobiť pomocou tohto meditatívneho 
sprievodcu od medzinárodne uznávanej autorky Karen 
Casey, ku ktorému sa budete často vracať. Kniha sa 
skladá zo sedemdesiatich piatich krátkych kapitol,  
z ktorých sa každá venuje niektorej stránke života. 
Zamýšľa sa nad množstvom tém, ktoré sa nám v živote 
opakovane vynárajú, ako je strach a hnev, zmena a od-
pustenie, zmysel a skutočné prežívanie života, vytvore-
nie si životnej filozofie, šťastie a láska, samota a vzťahy, 
dávanie si cieľov a nájdenie vnútorného pokoja.

Žiť dlho, žiť zanietene 

Od autorky sme vydali 
dve predchádzajúce  
knihy: Máme presne to, 
čo potrebujeme a 20 vecí, 
ktoré viem naisto



www.eastonebooks.com   |  jan–jun 2021

Formát: 140 x 210 mm
Väzba: Tvrdá
Cena: 9.99 EUR 
Počet strán: 152
ISBN: 978-80-8109-414-9
Vydanie: 03/2021

Benjamin Ferencz, Nadia Khomami 

Deväť ponaučení pre šťastný život

Slová na rozlúčku 

Storočný Benjamin Ferencz, syn chudobných východoe-
urópskych imigrantov, je posledným žijúcim žalobcom 
z Norimberských procesov, kde sa na lavici obžalova-
ných ocitlo dvadsaťdva nacistických pohlavárov.  
Táto kniha rozpráva pozoruhodný príbeh jeho dlhého a 
neobyčajného života. Hovorí o ambíciách a odhodlaní, 
šťastí a láske, prekážkach, chybách, pádoch a vzostupoch.

O tom, že nie všetci nepriatelia majú na sebe inú  
uniformu ako vy, že vojna robí vrahov z ľudí, ktorí  
by za iných okolností boli celkom počestnými občanmi, 
že dôležitejšie ako zomrieť za svoju krajinu je chcieť pre 
ňu žiť, že sa nemáme brať príliš vážne, lebo v živote nás 
aj tak najviac posunú kopance a že vždy treba veci  
vyskúšať, lebo sme silnejší, ako si myslíme...  
Všetky tieto poznania podáva s láskavým humorom  
a hlbokým pochopením mnohorakosti života a toho,  
čo je v ňom naozaj dôležité.
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Richie Bostock

40 cvičení vedomého dýchania, ktoré vám 
pomôžu znížiť stres, upokojiť sa, posilniť si 
zdravie a získať viac energie

Viac ako štyridsať jednoduchých dychových cvičení, 
ktoré pomáhajú zlepšiť telesné zdravie a získať emočnú 
pohodu. Naučte sa využívať dych na zníženie stresu, 
zvýšenie hladiny energie, zlepšenie spánku či športovej 
výkonnosti.

Za deň urobíme 17 000 – 29 000 nádychov a výdychov. 
Napriek tomu si väčšina z nás neuvedomuje, že dýcha-
me nesprávne, čo nám môže spôsobovať únavu, bolesti 
hlavy, tráviace problémy, poruchy spánku, chronický 
stres a úzkosť. Pritom na zvýšenie energie, dosiahnutie 
lepšieho spánku a získanie väčšej psychickej i fyzickej 
pohody stačí, aby sme sa naučili dýchať určitým spôso-
bom. Dýchanie je tajná zbraň, o ktorej ste ani netušili, 
že ju máte!

Výdych
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Peter Lovenheim

Ako väzby vytvorené v útlom deststve 
ovplyvňujú naše vzťahy v dospelosti

Efekt pripútania

Teória vzťahových väzieb je na vzostupe. Zaoberajú sa 
ňou mnohé články a populárne texty o vzťahoch. Prečo 
je táto v psychologických kruhoch všeobecne akcepto-
vaná päťdesiat rokov stará teória zrazu v móde? Lebo 
ľudia konečne začínajú chápať, že naše najranejšie det-
ské zážitky vytvárajú vzorec pre úplne všetky vzťahy, 
ktoré neskôr v živote zažijeme.

Kniha obsahuje test určenia vzťahovej väzby a odpove-
dá na mnoho dôležitých otázok: Čo znamená mať bez-
pečnú vzťahovú väzbu? Ako sa prejavuje nestabilná 
vzťahová väzba? Ako zistiť typ väzby, ktorú mám ja ale-
bo moje dieťa (nech je v akomkoľvek veku)? Prečo sa 
úzkostné a vyhýbavé typy vzťahovej väzby zvyčajne pri-
ťahujú? A ako sa dá tento negatívny cyklus prerušiť? 
Ako môžeme – napriek výchove a minulým vzťahom – 
nadobudnúť „získanú bezpečnú vzťahovú väzbu“? Ako 
náš život ovplyvňuje politik, ktorý nemá bezpečnú vzťa-
hovú väzbu? Ako nestabilná vzťahová väzba vplýva na 
výkon športovca? Ako personálne zložiť firmu tak, aby 
sa vzťahové väzby zamestnancov dopĺňali a zlepšili tak 
celkový výkon?
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Viktor E. Frankl

Znovuobjavené majstrovské dielo  
autora medzinárodného bestsellera 
Hľadanie zmyslu života, ktoré dáva  
nádej aj v neistých časoch

Jedenásť mesiacov po oslobodení z nacistických kon-
centračných táborov uskutočnil psychiater a neurológ 
Viktor E. Frankl vo Viedni sériu verejných prednášok. 
Profesor Frankl, ktorý sa krátko nato stal známym na  
celom svete, v nich vysvetlil svoje ústredné myšlienky  
o zmysle, odolnosti a dôležitosti prijatia života – aj nap-
riek veľmi nepriaznivým udalostiam. Franklove slová sil-
no rezonujú aj v súčasnosti, keď svet čelí čoraz vážnej-
ším klimatickým a ekologickým hrozbám, prehlbujúcej 
sa sociálnej aj názorovej nerovnosti a veľkej ekonomic-
kej neistote.

Autor ponúka zaujímavý pohľad na odporúčanie „žite 
tak, akoby ste dostali druhú šancu“ a odhaľuje svoje zá-
kladné presvedčenie, že každá kríza v sebe zahŕňa príle-
žitosť. Napriek nevýslovným hrôzam koncentračných tá-
borov Frankl pozorovaním sily svojich spoluväzňov zis-
til, že vždy je možné „povedať životu áno“. Toto pozna-
nie je hlboká a nadčasová lekcia pre nás všetkých.

povedať životu áno
Napriek všetkému



www.eastonebooks.com   |  jan–jun 2021

Formát: 145 x 207 mm
Väzba: Mäkká
Cena: 9.99 EUR 
Počet strán: 144
ISBN: 978-80-8109-416-3
Vydanie: 05/2021

Dr. Stephen R. Covey

Ako urobiť vzťah prioritou v turbulentnom 
svete

dobre fungujúcich manželstiev

V dnešnom svete nestačí iba túžiť po vybudovaní pev-
ného manželstva a rodiny. Na to, aby sa človek úspešne 
popasoval s touto výzvou, potrebuje nadobudnúť nové 
nastavenie mysle, nový súbor schopností a nový súbor 
nástrojov. Ak máme na zmeny reagovať efektívne, naše 
vzťahy musia byť založené práve na takých princípoch, 
ktoré efektívnosť zabezpečujú.

Užitočné návyky v tejto knihe opisujú nastavenie mysle 
a súbor schopností, ktoré prešli skúškou času. Využívajú 
ich milióny ľudí po celom svete, aby sa vyhli fatálnym 
chybám, ktoré by ich mohli stáť manželstvo a rodinu. 
Začítajte sa do veľmi praktických a podnetných rád čle-
nov rodiny jedného z najuznávanejších koučov a kon-
zultantov na svete, akým bol Stephen R. Covey.

7 návykov 

Tiež od tohto  
autora: 7 návykov  
skutočne efektívnych  
ľudí a Najdôležitejšie  
veci ako prvé
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Josh Kaufman:

Doplnené a aktualizované vydanie

Ovládnite umenie biznisu. Prvotriedne  
obchodné vzdelanie v jedinej knihe.

Mnohí ľudia si myslia, že bez obchodného alebo ekono-
mického vzdelania nie je možné úspešne podnikať, či 
napredovať v manažérskej kariére. Nie je to však pravda. 
To, čo pre úspech skutočne potrebujete, je len zdravý 
rozum, jednoduchá matematika a znalosť najdôležitej-
ších myšlienok a princípov z ekonomiky a podnikania.

Warren Buffett raz povedal, že „cena je to, čo zaplatíte, 
ale hodnota je to, čo dostanete“. Nové, rozšírené a aktua-
lizované vydanie bestsellera Osobný kurz MBA je esen-
ciou najhodnotnejších vedomostí a modelov z oblasti 
biznisu a podnikania, ktoré sa dajú aplikovať na rôzne 
profesionálne, ale aj životné výzvy. Bez ohľadu na to,  
či riadite vlastnú malú firmu,  alebo pracujete pre medzi-
národnú korporáciu, teraz máte možnosť získať znalosti, 
ku ktorým sa metódou pokus-omyl mnohí profesionáli 
dopracujú až na sklonku svojej kariéry – a nájdete ich 
všetky zhrnuté v jednej knihe.

Osobný kurz MBA
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Kate Murphy:

Čo nám v komunikácii uniká...  
a prečo na tom záleží

Nepočúvaš ma

Kniha, ktorú Malcolm Gladwell, Adam Grant, Susan Cain 
a Daniel Pink vybrali pre svoj Next Big Idea Club.

V práci nás nabádajú, aby sme viedli diskusiu. Na sociál-
nych sieťach rozprávame svoj vlastný príbeh. Na večier-
koch sa navzájom prekrikujeme, podobne ako to robia 
naši politici. Vieme si však spomenúť, kedy sme napo-
sledy niekoho zaujato počúvali? A kedy naposledy niekto 
naozaj počúval nás?

Kniha Nepočúvaš ma, ktorá sa v USA stala bestsellerom, 
veľmi pútavo a často aj s humorom a na praktických 
príkladoch vysvetľuje, prečo je dôležité počúvať (a ako 
sa to naučiť). Približuje najnovšie poznatky z tejto ob-
lasti a zároveň predstavuje ľudí, ktorí sú mimoriadnymi 
poslucháčmi (vrátane agenta CIA, moderátorky fokuso-
vých skupín, barmana, rozhlasovej novinárky a úspešného 
predajcu nábytku) – a preto dosahujú mimoriadne vý-
sledky v práci a majú skvelé vzťahy v súkromí. Je naj-
vyšší čas prestať hovoriť a začať konečne počúvať!
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Ryan Holiday:

Vstupná brána k sebazdokonaleniu,  
disciplíne a sústredeniu

Všetci veľkí lídri, myslitelia, umelci, bojovníci a vizionári 
majú spoločnú jednu schopnosť. Umožňuje im nepodľa-
hnúť emóciám, utíšiť rozháranú myseľ a nenechať sa roz-
ptyľovať neustálym prúdom myšlienok. Ryan Holiday tú-
to vlastnosť nazýva vnútorný pokoj – schopnosť zacho-
vať si rozvahu, aj  keď je svet okolo nás rozbúrený.

Vo svojej knihe ponúka návod, ako si túto dnes ešte  
potrebnejšiu schopnosť môže v sebe vypestovať každý 
z nás. Poznatky a zásady čerpá od najväčších mysliteľov 
z histórie i súčasnosti, ako sú Konfucius, Seneca, Marcus 
Aurelius, John Stuart Mill, Nietzsche a Thich Nhat Han. 
Pokoj nie je nečinnosť. Je to vstupná brána k sebazdo-
konaleniu, disciplíne a sústredeniu. Zároveň je cestou  
k získaniu spokojnosti a duševnej pohody v našom 
hlučnom, chaotickom a stresom preplnenom svete.

Kľúčom je pokoj
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Tiež v sérii od tohto  
autora: Ego je nepriateľ 
a Prekážka je cesta
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Ramani Durvasula:

Ako sa zbaviť toxických ľudí a prevziať  
kontrolu nad vlastným životom

Ostať alebo odísť

Kampane bojujúce za zdravie a duševnú pohodu odpo-
rúčajú vyhnúť sa nezdravej strave, sedavému životnému 
štýlu, tabaku, drogám a alkoholu, no takmer nikdy do 
zoznamu nezaradia  komplikovaných a toxických ľudí. 
Pritom práve ,odstránenie’ takýchto ľudí z nášho života 
môže mať výrazne priaznivý vplyv na naše fyzické aj 
psychické zdravie.

Štatisticky je takmer isté, že aj vy máte vo svojom živo-
te narcistu, ktorý nahlodáva vaše duševné zdravie a váš 
dobrý pocit zo seba samého. Môže to byť váš partner, 
priateľ, kolega či rodič. Zotrváte v takomto vzťahu? 
Alebo z neho odídete? Táto kniha vám pomôže odhaliť 
toxickú osobu vo vašom okolí a rozhodnúť sa, čo uro-
biť. Kniha Ostať alebo odísť približuje na príbehoch re-
álnych ľudí znaky narcistickej osobnosti a ponúka rea-
listický návod, ako zhodnotiť svoju situáciu a nájsť silu 
opäť prevziať kontrolu nad vlastným životom.
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Yijie Zhuang:

Jeden deň v živote ľudí, ktorí tam žili

Vydajme sa späť do roku 17 nášho letopočtu, do obdobia 
vlády cisára Manga, éry plnej nielen inovácií a prudkých 
zmien, ale aj konfliktov a protikladov. No hoci sa kultúra 
tejto doby od ostatných veľ kolepých antických civilizácií  
v mnohom líšila, obyvatelia starovekej Číny stáli pred rov-
nakými problémami ako všetci ľudia od počiatku ľudstva: 
ako si zarobiť na živobytie, zvládať podmienky v práci, 
viesť domácnosť...

Ľudia v tejto ére sa však museli zaoberať aj tým, aby mali 
peniaze na podplatenie inšpektora, vyhli sa zrážkam  
so strážnikmi svojvoľne zneužívajúcimi svoje postavenie  
a zároveň ochránili svoj dom pred lúpežnými Hunmi. 
Spoznajte skutočnú starovekú Čínu počas fascinujúcich  
24 hodín v živote ľudí, ktorí tam žili. V príbehoch bežných 
občanov, medzi ktorých patria lekár, učiteľ, väzeň, roľník  
či hrnčiar, pred nami ožije táto staroveká civilizácia.

24 hodín v starovekej Číne
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Emma Marriott:

História sveta v malých sústach

Výstižný a zrozumiteľný sprievodca všetkým, čo potre-
bujete vedieť o najväčších svetových historických uda-
lostiach – od vzniku starobylých civilizácií až po koniec 
druhej svetovej vojny, určený tým, ktorí chcú mať 
prehľad o histórii sveta, ale nemajú na to príliš veľa  
času.

Kniha je plná najpodstatnejších faktov a detailov. 
Zacestujete si s ňou z ríše Alexandra Veľ kého až do 
Číny, spoznáte vek osvietenstva, americkú občiansku 
vojnu, ale aj dejiny Slovanov, európske historické míľni-
ky a ďalšie udalosti, dôležité pre rozšírenie si všeobec-
ného vzdelania a pochopenie dejinných súvislostí.

Tiež v tejto sérii:  
História Európy v malých sústach
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Nedra Glover Tawwab:

Ako nájsť vnútorný pokoj  
a získať späť samého seba

Zdravé hranice. Všetci vieme, že by sme ich mali mať - 
aby sme dosiahli rovnováhu medzi pracovným a sú-
kromným životom, dokázali sa vysporiadať s toxickými 
ľuďmi a užívali si uspokojujúce vzťahy s partnermi, pria-
teľmi a rodinou. Čo však ,zdravé hranice´ vlastne sú? 
Ako úspešne (a zároveň ohľaduplne) vyjadriť svoje po-
treby a povedať ,nie´? Ako byť asertívni bez toho, aby 
sme druhých urazili?

Vyhľadávaná odborníčka na vzťahy a jedna z najvplyv-
nejších terapeutiek na Instagrame, Nedra Glover 
Tawwab, odkrýva a vysvetľuje túto zložitú tému, ktorá 
je v súčasnosti veľmi aktuálna. Vo svojej knihe predsta-
vuje jednoduché – no zároveň účinné – spôsoby, ako si 
nastaviť zdravé hranice vo všetkých oblastiach života. 
Tieto techniky, ktoré sa opierajú o najnovšie poznatky, 
ako aj osvedčené postupy, pomáhajú jasne a bez poci-
tu viny určiť a vyjadriť naše potreby – a odhaliť tak zá-
kladný problém, ktorý stojí za spoluzávislosťou, bojom 
o moc, úzkosťou, depresiou či vyhorením...

Nastavte zdravé hranice
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Robert Cialdini:

Psychológia presviedčania

Vplyv

Jedna z najdôležitejších kníh úspešných marketérov a pre-
dajcov sa od svojho prvého vydania stala takmer kultovou 
klasikou pre všetkých čitateľov, ktorých zaujíma psycholó-
gia ovplyvňovania a presviedčania. Kniha vysvetľuje, prečo 
tak ľahko podliehame určitým podnetom a ako túto sku-
točnosť eticky uplatniť v podnikaní, ale aj v bežnom živote.

Autor, svetovo uznávaný odborník, na konkrétnych príklad-
och z médií, reklamy, politiky, predajných stratégií zná-
mych firiem, či dokonca armády a siekt, detailne a veľmi 
zrozumiteľne rozoberá každú „zbraň vplyvu“ – princíp 
ovplyvňovania či presviedčania, ktorému pri rozhodovaní 
sa máme sklony podľahnúť alebo mu automaticky prispô-
sobiť svoje správanie a uvažovanie. Následne poskytuje ná-
vod na to, ako tieto princípy využiť vo svoj prospech; alebo 
naopak – ako sa voči nim obrniť.

Kniha Vplyv je tak výbornou príručkou nielen pre pracovní-
kov v oblasti marketingu, PR, reklamy či obchodu, ale aj 
pre spotrebiteľov, klientov a zákazníkov. Bola preložená do 
vyše 40 jazykov a už tri desaťročia sa drží na popredných 
miestach rebríčkov najlepších kníh vo svojej kategórii.

Doplnené a aktualizované vydanie
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Michaeleen Doucleff :

Čo nás dávne kultúry môžu naučiť  
o stratenom umení výchovy šťastných  
a vyrovnaných detí

Keď sa Michaeleen stane matkou dcéry s problematic-
kým správaním a žiadne moderné výchovné metódy, 
ktoré vyskúša, neprinesú želateľný výsledok, rozhodne 
sa overiť si, aké výskumy stoja v pozadí súčasných 
prístupov k výchove detí. Nemilo ju prekvapí zistenie, 
že mnohé metódy nie sú ničím podložené a často vy-
chádzajú skôr z domnienok, ako z praxe. Pri návšteve 
mayskej dediny náhodne spozná úplne iný spôsob vý-
chovy, ktorého výsledkom sú mimoriadne láskavé 
a veľkorysé deti ochotné pomáhať bez toho, aby na ne 
rodičia museli kričať, nútiť ich, dohovárať im, robiť roz-
vrhy domácich prác, či im platiť. A tak sa aj so svojou 
malou dcérou vydá spoznávať výchovné stratégie rodi-
čov z troch tradičných svetových komunít, kde nepo-
znajú také problémy s deťmi ako rodičia na Západe.

O ich spôsoboch výchovy hovorí s psychológmi, neuro-
vedcami, antropológmi a sociológmi a v knihe vysvetľu-
je vplyv týchto stratégií na mentálne zdravie a vývoj 
detí. Kniha prináša praktické rady na okamžité využitie 
a predstavuje univerzálne prístupy k rodičovstvu s ohľa-
dom na život v našej západnej kultúre.

Lovci, zberači, rodičia
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