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Barbara Zelmańska
Dar miłości. Recepta na szczęście

Dr Hermine Tenk
Natychmiastowa pomoc

poprzez Akupresurę

Marcel Messing
Od drzewa życia do krzyża

Zbigniew Królicki, Bogusław Białko
Tradycyjna numerologia chińska

Jeśli masz potrzebę stworzenia wokół siebie harmonii,
doświadczenia radości oraz spełnienia – to ta książka jest dla
Ciebie. Zawarte w niej pokłady miłości pomogą Ci stać się
cząstką niezwykłego świata miłości. To dzięki miłości
posiadamy zdolność bezpośredniego uzdrawiania.
Znajdziesz tutaj wskazówki, jak pomóc sobie i innym
w odnalezieniu drogi do zdrowia, szczęścia i miłości.
Zrozumiesz istotę uzdrawiania, rozwijając własne moce oraz
obniżysz poziom stresu. Znajdziesz tu także wiele
ciekawych przypadków pomocy ludziom. Książka pomoże
Ci pokochać siebie oraz zrozumieć czym jest miłość, która
uzdrawia ciało i duszę.

W niniejszej książce autorka krótko i treściwie przedstawia
najważniejsze nagłe przypadki oraz ich sposób leczenia
poprzez akupresurę, a więc bez sprzętu i lekarstw. Ta metoda
tradycyjnej chińskiej medycyny jest niezwykle przydatna
w sytuacjach, gdy lekarza nie ma na miejscu, na przykład
podczas podróży. Umożliwia udzielenie natychmiastowej
pomocy w nagłych przypadkach, takich jak: krwawienie
z nosa, lumbago, bóle głowy, zapaść, bóle zębów, ostra
biegunka, kolki, kurcze mięśni łydek, ostre zatrzymanie
moczu i wielu innych.
Każdy z opisanych środków zaradczych opatrzono
przejrzystymi szkicami.

Autor, odsłaniając przed nami ezoteryczne tajemnice, pilnie
strzeżone przez wtajemniczonych na przestrzeni tysiącleci,
ujawnia ukryte znaczenie biblijnych tekstów oraz podań,
legend i symboli z różnych duchowych tradycji. Doskonale
udoku-mentowany materiał pozwala nam zrozumieć sekret
grzechu pierworodnego, znaczenie wygnania z raju
i ezoteryczny sens księgi Apokalipsy. Rajskie drzewo
poznania, będące symbolem rozłączenia z Bogiem, oraz
krzyż, symbolizujący przywrócenie jedności z Bogiem – są
z sobą nierozłącznie związane i wytyczają ludzką ścieżkę ku
zbawieniu. Droga do oświecenia, czyli wyzwolenia
z błędnego koła narodzin, cierpienia i śmierci zawiera się
w uznaniu krzyża nie za symbol męki i łez, lecz za „drzewo
życia”. Uwolniony od historycznych nieporozumień symbol
krzyża wreszcie ujawnia swoje prawdziwe znaczenie. Jest on
znakiem przezwyciężenia ego oraz zjednoczenia człowieka
z duchem Wszechświata.

Dlaczego za twoje zdrowie, za twoją duszę, za twoje
postrzeganie ciała i duszy odpowiadać ma ktokolwiek inny?
Przecież to twoje zdrowie – twoja sprawa. Samouzdrawianie
– to osobisty obowiązek każdego człowieka. Większość osób
zakłada możliwość bycia zdrowym bez podejmowania
codziennej pracy, a idąc na skróty osoby te wybierają niemal
wyłącznie używanie cudotwórczych preparatów. Autor
w ciągu pięciu lat, od czasu, kiedy zrezygnował z zalecanej
przez lekarzy operacji serca, sam tworzy swoje zdrowie i się
odmładza. Tworzy swoje zdrowie poprzez codzienne
ćwiczenia. Właśnie dlatego książka ta powstała na podstawie
doświadczenia oraz szczerej chęci niesienia pomocy innym.

Do książki dołączona jest płyta DVD z zestawem ćwiczeń
według Kacudzo Nishi prezentowanych przez Autora
i jego żonę.

Nieuleczalna choroba nie musi oznaczać przegra-nego życia.
Co zrobić, jeśli na diagnozę musimy czekać kilka lat? Jak
pokonać wątpliwości i bezsilność? Kolejna książka Beaty
Peszko to opis kilku lat życia autorki, od wystąpienia
pierwszych objawów SM do poznania diagnozy choroby
i konieczności stawienia jej czoła. Autorka przekonuje nas,
że choroba nie musi nami rządzić, że mądrym,
przemyślanym postępowaniem możemy dyktować jej
warunki. Niezbędna jest wiara, nadzieja i pozytywne
myślenie.
Książka jest napisana w formie pamiętnika i odpowiada na
wiele pytań, które zadają sobie osoby dotknięte nieuleczalną
chorobą.

W kulturze chińskiej numerologia i feng shui były sztukami
odczytywania ładu wszechświata tak, aby podziwiając jego
ciągłe zmiany i trwałość zarazem, można było odczuwać
współzależność wszystkich rzeczy. Były elementami
samopoznania i samodoskonalenia wewnętrznego.
Podstawą tych sztuk była wiedza wypływająca z obserwacji
„mądrości” przyrody. Wiedza dawała wewnętrzny spokój
wynikający z poznania swego miejsca we wszechświecie.
Miejsca niekoniecznie dominującego i najważniejszego, ale
mającego swoje znaczenie w ustalonym porządku
„dziesięciu tysięcy rzeczy”. To rozpoznanie i akceptacja
pozwalają człowiekowi dostrzegać i wykorzystywać energie
istniejące w danym czasie i otoczeniu. Tak, aby czas i miejsce
zawsze pracowały dla niego i były mu przychylne.
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Allan Kardec
Księga duchów

Eugeniusz Gołybard
Zdrowie stwórz sam - wydanie II

Beata Peszko
Stwardnienie rozsiane. Jak odnalzałam

nadzieję i drogę ku zdrowiu

Księga Duchów:
- światowy bestseller literatury ezoterycznej;
- klasyczne dzieło zapoczątkowujące naukowe badania
zjawisk mediumicznych;
- szczegółowy wykład filozofii spirytystycznej;
- charakterystyka świata Duchów i ich relacji
z ludźmi;
- zasady komunikacji z pozamaterialną sferą bytu;
- odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane
w czasie seansów spirytystycznych;
- obalenie zarzutów wobec spirytyzmu.

Jest to pierwszy w Polsce kompletny przekład „Księgi
Duchów” (bez ingerencji cenzury i skrótów redakcyjnych).

Księga Duchów:
- światowy bestseller literatury ezoterycznej;
- klasyczne dzieło zapoczątkowujące naukowe badania
zjawisk mediumicznych;
- szczegółowy wykład metodologii kontaktów
ze sferą pozamaterialną;
- charakterystyka trudności i zagrożeń związanych z
praktyką spirytystyczną;
- zasady organizacji seansów spirytystycznych
i stowarzyszeń;
- relacje z seansów Paryskiego Towarzystwa Studiów
Spirytystycznych;
- fragmenty artykułów z „Przeglądu Spirytystycznego”.
Jest to pierwszy w Polsce kompletny przekład „Księgi
mediów” (bez ingerencji cenzury i skrótów redakcyjnych).
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Allan Kardec
Księga mediów

Poradnik zaliczany do klasyki, sprzedano już ponad
100 000 egzemplarzy.

Opracowana w 1986 roku i przetestowana przez naukowców
Europejskiego Instytut Badań nad Odżywianiem (IREN),
metoda doktora Alaina Delabos jest rewolucyjnym zwrotem
w podejściu do odżywiania się. Po raz pierwszy w historii
nowoczesnej medycyny lekarz twierdzi, że nie trzeba
rezygnować z żadnych potraw, żeby uzyskać i zachować
szczupłą sylwetkę, a nawet zapanować nad podwyższonym
cholesterolem i cukrzycą. Każda potrawa jest wartościowa,
jeśli zostanie spożyta zgodnie z biologicznym zegarem
organizmu, podczas gdy ten sam pokarm przyjęty
w niewłaściwym momencie przyczyni się do otyłości.
Z metody mogą skorzystać nie tylko osoby mające problemy
z nadwagą lub zaburzeniami metabolicznymi, ale każdy, kto
pragnie zachować zdrowie i dobre samopoczucie.
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Alain Delabos
Zeszczupleć na życzenie
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Joseph Murphy
Potęga uzdrawiania

Cornelia Topf
Mowa ciała przebojowych kobiet

Eva Katharina Hoffmann
Energia roślin w domu

Mariusz Włoczysiak
Kum Nye.

Tybetańskie ćwiczenia relaksacyjne

Lise Bourbeau
Bądź sobą. Wylecz swoje 5 ran

Frank Seefelder
Bóle głowy i migreny.

Podręcznik samoleczenia

Ruediger Dahlke
Oczyszczająca głodówka

Joanna Jakubik-Hajdukiewicz
Joga dla kobiet w ciąży

Rozważając cudowne uzdrowienia Jezusa, opisane
w Nowym Testamencie, doktor Joseph Murphy
tłumaczy w prosty sposób, jak te same zasady
i metody można zastosować w życiu każdego z nas
po to, by pokonać fizyczne i mentalne dolegliwości.

Jak jesteś postrzegana w pracy? Co myślą o Tobie
koledzy, współpracownicy, klienci, Twoi przełożeni?
Czy wykazujesz pewność siebie podczas zebrań,
negocjacji, rozmów z klientami lub z szefem? Czy
Twoja postawa przemawia na Twoją korzyść, czy
raczej nie? Kobiety mają przeważnie lepsze
kwalifikacje niż mężczyźni, zdobywają wyższe
stopnie wykształcenia, a jednak w wielu dziedzinach
życia zawodowego wciąż nie są równouprawnione.
Każda kobieta może nauczyć się autorytarnej
postawy, i to w krótkim czasie. Nauka zajmie Ci tyle
czasu, ile przeczytanie tej książki.

Miłośnicy i kolekcjonerzy roślin od dawna wiedzą,
że rośliny liściaste i kwiatowe nie tylko upiększają
nasze otoczenie, ale też rozkładają szkodliwe
substancje i są uciechą dla duszy. Każda roślina
posiada specyficzną wibrację energetyczną, dlatego
oprócz pełnienia funkcji dekoracyjnej może też
korzystnie wpływać na fizyczne i psychiczne
samopoczucie człowieka. Niektóre rośliny instynk-
townie odrzucamy – dzieje się tak dlatego, że ich
wibracje nie harmonizują z naszymi. W książce
zaprezentowano 86 roślin domowych wraz
z podstawowymi zasadami ich pielęgnacji, charak-
terystyką wibracji i oddziaływania. Poruszono także
temat wykorzystywania tych właściwości w medy-
cynie i alternatywnych metodach leczenia.

Skuteczno

-

ść ćwiczeń Kum Nye zadziwia. Łatwość
ich wykonywania to ich dodatkowy atut. Człowiek
współczesny, uwikłany w rozmaite zobowiązania od
rana do wieczora, doceni jeszcze jedną ich cechę –
aby uzyskać korzyści z tych ćwiczeń wystarczy 5
do 10minut. To krócej niż spacer na przystanek
autobusu czy poranna toaleta. Przeznacz tych kilka
minut na któreś z opisanych tutaj ćwiczeń. Nie
musisz robić z tego nowego stylu życia. Po prostu
spróbuj. Sprawdź i odczuj. Jeśli po tygodniu uznasz,
że warto – ćwicz dalej. W niniejszej broszurze przed
stawiono zaledwie 9 prostych ćwiczeń.

Kolejna książka Lise Bourbeau w sposób tak samo
konkretny jak poprzednie wskazuje, iż wszystkie
problemy zarówno o podłożu psychicznym,
mentalnym jak i fizycznym biorą się z pięciu ran:
odrzucenia, porzucenia, upokorzenia, zdrady
i niesprawiedliwości. Dzięki szczegółowemu
opisowi pięciu ran i masek które zakładamy aby ich
nie widzieć możecie spróbować odkryć prawdziwe
powody problemów z jakimi borykacie się w życiu.
Dzięki tej książce dowiecie się też dlaczego tak
bardzo różnimy się fizycznie.

Chcesz odtruć swój organizm i zrzucić zbędne
kilogramy? Chcesz zmienić swoje życie na lepsze
i sprawić, żeby zarówno ciało jak i dusza idealnie ze
sobą współgrały? Znany ekspert od oczyszczania
organizmu, dr Ruediger Dahlke, poprowadzi Cię
przez cały proces głodówki. Pozwala to w bez-
pieczny i łagodny sposób odtruć organizm i pozbyć
się złogów. Książka objaśnia różne metody
odtruwania organizmu, prawidłowy przebieg
procesu, jego duchowy potencjał, a także doradza,
w jaki sposób wykorzystać nowe energie życiowe,
które powstają po oczyszczaniu.
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Propozycje samodzielnej terapii w tej książce
koncentrują się na samodzielnych masażach
i ćwiczeniach akupresurowych. Dzięki tym
ćwiczeniom Czytelnik nauczy się lokalizować swój
ból i przy ostrych dolegliwościach pomagać sobie.
Przystosowany do wymagań codziennego życia
program obejmujący ćwiczenia ruchowe Qigong,
medytacje odprężające oraz wskazówki dotyczące
żywienia domyka całościową koncepcję i może
pomóc żyć bez bólu i strachu.

Ciąża to bardzo ważny etap w życiu kobiety, gdy
dokonuje się w całym jej ciele mnóstwo przemian. Po
porodzie następuje równie istotny okres macie-
rzyństwa, przekonujemy się, że zmiana jest jedyną
stałą rzeczą w naszym życiu. Warto wykorzystać ten
czas oczekiwania na dziecko jako czas na
pogłębienie świadomości swego ciała, nauki
wyciszania i regeneracji umysłu, radzenia sobie ze
stresem oraz rozpoznawania i kontaktowania się ze
swoimi emocjami. Z pewnością zrównoważona
i bardziej świadoma siebie mama lepiej nawiąże
kontakt z maleństwem i podoła wyzwaniom okresu
macierzyństwa.
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W tych wyjątkowych codziennych zapiskach odnaleźć
możemy to, co nazwać można źródłem nauczania
Krishnamurtiego. Jest tu cała esencja jego nauczania,
wyłaniająca się ze swego naturalnego źródła. Tak jak
sam pisze, że „za każdym razem jest coś «nowego»
w tym błogosławieństwie, «nowa» jakość, «nowy»
aromat, a mimo wszystko jest to niezmienne”, tak
nauczanie, które z tych zapisek wypływa nigdy nie jest
dokładnie takie same, chociaż jest często powtarzane.
W ten sam sposób drzewa, góry, rzeki, chmury,
promienie słoneczne, ptaki i kwiaty, które opisuje
coraz to na nowo, są wiecznie „nowe”, gdyż za
każdym razem są widziane oczyma, które nigdy się do
nich nie przyzwyczaiły; każdego dnia są dla niego
zupełnie nową percepcją, i tak stają się nią również dla
nas.

Osho wygłaszał wykłady dzień w dzień przez prawie
ćwierć wieku. Cały ten materiał został zarejestrowany
na nośnikach audio i video. Obecnie trwają prace nad
spisaniem całości tego materiału dla przyszłych
pokoleń poszukujących.
Niniejsza publikacja jest właśnie taką przekrojową
próbą podsumowania pracy Osho. Wyjaśnionych tu
zostało wiele spraw niezrozumiałych bez znajomości
wewnętrznych aspektów medytowania z Osho.
Omówiono też kilka kwestii, które były swego czasu
medialnymi sensacyjkami, ale po zapoznaniu się z tym
tekstem okazują się być jedynie pewną formą pracy
oświeconego mistrza z osobami szukającymi
inspiracji na duchowej ścieżce.

Książka ta jest unikalną, pierwszą w naszym kraju publikacją
zawierającą autentyczne historie, spisane przez absolwen-
tów kursów podstawowych Samokontroli Umysłu Metodą
Silvy. Takich opisów jest bardzo wiele, więc trzeba było
dokonać trudnej selekcji i wybrać najciekawsze, najbardziej
przemawiające do wyobraźni historie. W niektóre z nich
trudno uwierzyć, ale wszystkie są prawdziwe, oparte na
autentycznych przeżyciach absolwentów, którzy ukończyli
kursy Metody Silvy w Polsce lub za granicą u różnych
wykładowców w okresie 1992–2012. W tej chwili liczba
osób przeszkolonych w technikach Metody Silvy w Polsce
przekracza 60 tysięcy, a absolwenci reprezentują praktycznie
wszystkie dziedziny życia. Wielu absolwentów czytając te
opisy, może pomyśleć: „Przecież moja historia jest
ciekawsza!”. Faktem jest, że każdy, kto ukończył kurs,
prawdopodobnie ma interesującą historię do opisania.

Pierwszym lekarzem medycyny energetycznej jesteś Ty.
Stosując zasady opisane w tej książce możesz
optymalizować naturalne możliwości ciała, które potrafi
samo siebie utrzymywać w zdrowiu.
Dzięki tej książce możesz:
- dać zmęczonemu ciału świeże siły,
- dać znużonemu umysłowi witalność,
- dać podupadłemu duchowi nowy wigor,
- zarządzać swymi energiami tak, by efektywniej radzić
sobie ze stresem,
- zmniejszyć niepokoje i uwolnić się od wielu dolegliwości.

To praktyczny poradnik, który pomoże Ci w pozbyciu się
powszechnie znanych dolegliwości (od zapobiegania
przeziębieniom do uśmierzenia bólu nerek), wobec których
tradycyjne metody leczenia są bezskuteczne.

Medycyna energetyczna jest bezpieczna, naturalna
i łatwo dostępna.

Żyjemy w epoce przepływu informacji, w której znaczenie
komunikatywności jest podkreślane na każdym kroku.
Błędy lub celowe przekłamania w wynikach tych procesów
mogą zdarzać się bardzo łatwo – i zdarzają się, o czym media
donoszą każdego dnia. Coraz bardziej tracimy zdolność
rozpoznawania granicy dzielącej rzeczywistość od sytuacji
fabrykowanych dla uzyskania korzyści kosztem innych,
nieświadomych osób. XXI wiek nie jest tylko erą informacji
czy globalizacji. Żyjemy w świecie, którego szczytowym
osiągnięciem stało się oszukiwanie, kłamanie, wprowadza-
nie w błąd, ukrywanie informacji albo ich wypaczanie. Całe
to zjawisko jest coraz powszechniej akceptowane społecz-
nie. Tak niewiele dzieli nas od największej katastrofy
w dziejach ludzkości – braku rzetelnego autentycznego
kontaktu i szczerego porozumienia z innym człowiekiem.
Obudź się z tego snu, jeszcze jest taka możliwość. Czasu tak
niewiele...

Tom Berg
Otwarcie trzeciego oka

J. Krishnamurti
Dziennik z podróży. Pełna edycja

Tom Berg
Jak czytać OSHO?

Arkadiusz Bednarski, Justyna Chmielewska,
Andrzej Wójcikiewicz

Metoda Silvy w Polsce.
Prawdziwe historie absolwentów

Donna Eden
Podręcznik energetycznego

Tom Berg
Uwolnij się od manipulacji

OSHO
Wedanta. Siedem kroków do Samadhi

Trzecie oko nie jest jakąś mistyczną nagrodą
zarezerwowaną dla wybrańców. Świadome
korzystanie z jego funkcji jest największym
prezentem, jaki możesz sprawić sobie w tym życiu.
Efektem będzie lepsze wykorzystanie czasu,
efektywniejsza praca, satysfakcjonujące związki
z innymi ludźmi, sprawniejsze funkcjonowanie
w społeczeństwie – krótko mówiąc, będziesz po
prostu lepszym człowiekiem.
Niniejsza publikacja jest wprowadzeniem do
fascynującego świata trzeciego oka. Znajdziesz tu
najważniejsze informacje decydujące o przebiegu
procesu otwierania trzeciego oka. By przebiegał on
sprawnie i w każdej chwili przynosił Ci korzyści,
musisz wiedzieć, co się w Tobie dzieje.

W ciągu ostatnich 40 lat w świecie pojawiło się
mnóstwo milionerów różnych walut. Większość z nich
doszła do sukcesu własnymi siłami. Dla skutecznego
zbudowania nowego życia opracowali oni naprawdę
efektywne metody działania. Udoskonalają je od 40
lat, a dziś, na stronach tej książki chętnie dzielą się
swoim doświadczeniem. Podają wskazówki, czasem
instruują, podpowiadają, sugerują nowe możliwości.
Przeczytaj, poznaj i wykorzystaj te informacje. Znaj-
dziesz tu autentyczne porady, jak możesz zmienić
swoją świadomość, by wyjść stąd, gdzie jesteś teraz –
i dojść tam, gdzie chcesz być. Znajdziesz tu bezcenne
wiadomości, podane przez tych, którzy faktycznie
dokonali czegoś dobrego w swoim życiu. Skoro im się
to udało, Tobie też może się udać. Możesz zmienić
swoje życie tak, by stało się ciekawsze, lepsze,
obfitsze, by dawało Ci większe poczucie spełnienia.

Bartosz Buśkiewicz
Myśl i działaj jak najlepsi

Większość z nas marzy o tym, by znaleźć swoją drugą
połowę, być szczęśliwym w miłości, razem przeżyć
najwspanialsze chwile. Ta niezwykła książka opisuje
codzienne relacje w związku dwojga ludzi, trudy oraz
sytuacje awaryjne, czy niemożność porozumienia
z ukochaną osobą. Opisuje je, co ciekawe, z dwóch zupełnie
odmiennych perspektyw – z jednej strony Aniołowie radzą,
jak uratować związek, kształtować przyjaźnie, jak rozpalać
namiętność. Z drugiej, do tej samej życiowej sytuacji
odnoszą się rady z pogranicza psychologii i życiowego
doświadczenia. Sprawdź, jak te dwie, na pozór zupełnie
nieprzystające do siebie przestrzenie – metafizyczna
i skrajnie racjonalna – komentują ten sam życiowy dylemat.
Tu znajdziesz różne rozwiązania codziennych, znanych
każdemu z nas problemów, na które napotyka związek.
W książce odnajdziesz siebie, swoje niepokoje i zawiro-
wania uczuciowe i znajdziesz proste rady Aniołów,
jak uleczyć uczucia i odnaleźć to coś szczególnego
w szczęśliwym partnerstwie.

Elżbieta Ellis
Szczęśliwy związek z pomocą Aniołów

Cena: 15,75 PLN
48 str., A5
ISBN: 978-83-7649-070-0

Cena: 44,00 PLN
424 str., A5, opr. twarda
ISBN: 978-83-7649-066-3

Cena: 42,00 PLN
352 str., A5, opr. twarda
ISBN: 978-83-7649-068-7

Cena: 15,75 PLN
64 str., B5
ISBN: 978-83-7649-071-7

Cena: 15,75 PLN
48 str., B5
ISBN: 978-83-7649-072-4

Cena: 21,00 PLN
96 str., 120x205 mm
ISBN: 978-83-7649-074-8

Cena: 34,65 PLN
400 str., A5
ISBN: 978-83-7649-075-5

Cena: 35,70 PLN
400 str., B5
ISBN: 978-83-7649-077-9

Cena: 27,30 PLN
264 str., A5
ISBN: 978-83-7649-069-4

Całe nauczanie Upaniszadów można sprowadzić do
jednego przesłania – możesz uzyskać zupełnie nowe
widzenie wszystkiego, gdy pokonasz dualistyczną
naturę umysłu. To inne widzenie w tradycjach
mistycznych nazywamy oświeceniem, nirvaną,
samadhi, zbawieniem. Oświecenie, które jest
centralnym motywem wszystkich nauk duchowych
Wschodu (i de facto ludzkości), nie jest pokonaniem,
zrozumieniem, osiągnięciem, gdyż w tych podejściach
potrzebny jest przedmiot, który zostaje pokonany,
zrozumiany czy osiągnięty. Oświecenie nie jest
niczemu przeciwne, jest stanem poza dualizmem
interpretacji umysłu. Nie więcej i nie mniej, nie lepiej
i gorzej, nie ładniej i nie brzydziej, nawet nie ponad –
poza. Dlatego oświecenie możliwe jest dla każdego
człowieka, niezależnie od tego, kim jesteś, co robisz,
jak wyglądasz...



NOWOŚCI

W ksi -ążce „RADIESTEZJA” czytelnik znajdzie wyczerpu
jące informacje dotyczące tej dziedziny wiedzy, pozna dzieje
radiestezji, jej współczesne oblicze oraz najnowsze badania
naukowe na jej temat. Książka omawia szczegółowo
różnego rodzaju sprzęt radiestezyjny, w tym też urządzenia
mało znane w naszym kraju, a także metody neutralizujące
szkodliwe promieniowanie. Autor przekonuje, iż tego
rodzaju emisje oparte są o zjawiska naturalne, a wśród
wybitnych jej przedstawicieli jest wielu księży i ludzi
z tytułami naukowymi. Osoby zajmujące się już radiestezją
znajdą w książce ćwiczenia umożliwiające bezpieczną pracę
z różdżką i wahadłem, metody zwiększające wrażliwość
i koncentrację radiestety oraz powodujące szybką
regenerację jego organizmu. Ci zaś czytelnicy, którzy
chcieliby postawić pierwsze kroki w tej dziedzinie uzyskają
praktyczne wskazówki jak posługiwać się różdżką
i wahadłem.

Czy wiesz, że piec piekarski ma już ponad 5000 lat?
Czy pamiętasz niezapomniany zapach i smak chleba
z dzieciństwa? Dzięki tej książce poznasz nie tylko budowę,
ale także historię, tradycje i metody wypieku chleba
w najbardziej naturalny sposób. Piece służą także do
wypieku wszelkiego rodzaju ciast, deserów, warzyw,
zapiekanek, pizzy, a nawet mięs. Kilkanaście oryginalnych
i tradycyjnych przepisów zawartych w książce pozwala
sprawdzić się doskonale w roli piekarza.
Dzięki przedstawionym tutaj szczegółowym instrukcjom,
w zależności od potrzeb i możliwości (także finansowych),
można samemu krok po kroku zbudować piec piekarski:
począwszy od prostego małego pieca z gliny, przez piec
ogrodowy, a skończywszy na murowanym piecu piekarskim
w domu. Budowa pieca z tą książką będzie przebiegała
bezproblemowo, ponieważ uwzględniono materiały
budowlane dostępne na polskim rynku.

Przeżyj niesamowite efekty uzdrawiające dzięki Quantum
Energy. Za pomocą tej nowej metody w ciągu krótkiego
czasu zdołasz osiągnąć polepszenie i uzdrowienie we
wszystkich sferach życia, jak zdrowie, związki, sukces,
bogactwo czy duchowość. Bóle fizyczne i psychiczne,
choroby, obawy i braki powinny zniknąć; nadejdzie życie
pełne, szczęśliwe, zdrowe i udane.
Quantum Energy podobnie jak matryca energetyczna,
uzdrawianie kwantowe czy uzdrawianie rekonektywne,
korzysta z odkryć współczesnej nauki i operuje na
płaszczyźnie kwantowej. Quantum Energy jest zgodne
z zasadą: Zrozumieć, zmienić i działać. Inaczej niż przy
innych nowych metodach uzdrawiania, rozum jest tutaj
potrzebny i używa się go jako pomocnika. Umożliwia to
uzyskanie rezultatów skutecznych i trwałych.
Razem z tym praktycznym poradnikiem i zbiorem ćwiczeń
zanurz się w świadomość kwantową, w świat uzdrawiania
i zmiany – i żyj takim życiem, jakim zawsze chciałeś żyć.

Ewangelia Tomasza to jeden z najważniejszych apokryfów,
czasem określany też jako Piąta Ewangelia. Rękopis odkryty
pod sam koniec XIX wieku zawiera tylko 114 wersetów, ale
to nie objętość jest miarą jego znaczenia.
Wyjątkowy charakter tego tekstu zdecydowanie odróżnia go
od ewangelii kanonicznych. Nie jest to alegoryczna
opowieść o życiu Jezusa, ale zbiór wskazówek, które miały
być przez niego wypowiedziane. Jezus jest tu raczej opisany
jako duchowy przewodnik, którego słowa (jeśli zostaną
właściwie zrozumiane) mogą zapewnić życie wieczne.
Z tego względu wielu badaczy określa Ewangelię Tomasza
jako tekst gnostyczny, podkreślający poznanie i własne,
bezpośrednie przeżycie.
Taki jest też klimat komentarzy Osho do tego wyjątkowego
tekstu. Jego interpretacje pomagają czytelnikowi nie tylko
zrozumieć sens cytowanych wypowiedzi, ale – przede
wszystkim – zrozumieć okruchy własnego życia.

Psalmy s

-

ą „pieśniami serca”, a sercem w starożytności
nazywano podświadomość. W stu pięćdziesięciu tekstach
można znaleźć opis wszystkich duchowych doświadczeń
człowieka.
Książka odsłoni przed Czytelnikiem sposób osiągania
życiowych celów; jak dostąpić duchowego uzdrowienia oraz
Boskiej opieki, pokaże prawdę uwalniającą od lęku, złości,
przesądu i od pokładania ufności w absurdalnych
dogmatach.

skupił się przede wszystkim na
ezoterycznej, a nie liturgicznej wartości starożytnych pieśni.
Autor wyjaśnia także znaczenie najważniejszych psalmów,
jak i innych części Biblii, która jest drogowskazem i często
ukazuje nam rozwiązanie wszelkich życiowych proble
mów...

Joseph Murphy

Przedstawione losy mojej rodziny nie są zmyślone. Są
prawdziwe, zgodne z faktami spisanymi w notatkach prawie
dzień po dniu. Ojca, matkę i trzech synów wywieziono na
Sybir tylko dlatego, że byli Polakami. Do zgnębienia
człowieka wcale nie są potrzebne obozy typu niemieckiego.
Nie są potrzebne straże ani piece krematoryjne, ani
więzienia. Są miejsca na ziemi, gdzie mówi się „żyć budziesz
nu lubwi nie zachoczesz", co w tłumaczeniu brzmi „żyć
będziesz, ale nawet miłować nie zechcesz". Dzięki
notatkom, dzienniczkom spisywanym prawie dzień po dniu
przez ojca, matkę i synów, można opisać historię tragizmu
rodzin w nieludzkim ustroju komunistycznym i na
nieludzkiej ziemi. W tym opracowaniu więcej jest zdań tych,
co cierpieli głód, chłód, poniewierkę, aniżeli moich. To
opracowanie poświęcam tym, którzy tam stracili życie,
których groby zarosły trawą i którym już nikt nawet znicza
nie zapali, ani nie powie naszych polskich katolickich słów
„wieczne odpoczywanie racz im dać Panie”.

Każdy tekst ma swój potencjał informacyjny, ale też jest
nośnikiem energetycznym; strumieniem energii oddziału-
jącym na naszą równowagę energetyczną. Może on nas
osłabić albo wzmocnić. Czytanie np. Biblii może uzdrowić
z poważnej choroby osobę czytającą...
Pracując z książką rozpoczynamy proces oczyszczania się
z negatywnych energii, a w zamian zastępujemy je uzdrawia-
jącą energią. Teksty edukacyjne transformują wewnętrznie
nie tylko dusze, ale i ciało. Możemy zauważyć, że przy
czytaniu niektórych tekstów nie tylko przechodzi ból głowy,
ale intuicyjnie poprawiają się nam relacje z ludźmi,
rozwiązują się problemy życiowe, które przedtem wydawały
się nie do rozwiązania.

Leszek Matela
Radiestezja. Nauka - praktyka - ochrona

Caludia Lorenz-Ladener (wydawca)
Piece w ogrodzie

Siranus Sven von Staden
Energia kwantowa

OSHO
Ewangelia Tomasza. Komentarze OSHO

Joseph Murphy
Pieśni Boga

Waldemar Warnicki
Sybir

Maria Gruszczyńska
Droga do Źródła.

Ścieżka oczyszczania duszy

Cena: 25,00 PLN
232 str., A5
ISBN: 83-86757-40-X
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176 str., B5
ISBN: 978-83-7649-082-3
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ISBN: 978-83-7649-083-0

Cena: PLN
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Piękna Szeherezada stała się na własne
życzenie nałożnicą kalifa, godząc się,

że po jednej spędzonej z nim nocy poniesie
śmierć. Jednak umiała sprawić, że po
każdej nocy miłosnej darował jej życie

jeszcze na kolejną noc... i tak zrodziły się
te najsłynniejsze w dziejach

arabskie opowieści, które po raz pierwszy
ukazują się tu w postaci tak bliskiej prawdy,

jak nigdy dotąd.

Ta niesamowita książka
przeniesie Cię

w czarodziejski świat
opowiadań Szeherezady...

Po raz pierwszy
na polskim rynku

pełna wersja

Tylko dla dorosłych!

BEZ CENZURY!

Tysiąc i Jedna Noc z SzeherezadąTysiąc i Jedna Noc z Szeherezadą
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30 minut... Seria poradników

Nie zawsze wiemy, w jakiej kolejności przywitać gości, jak się ubrać na spotkanie
służbowe, czy jak się znaleźć w różnych sytuacjach. Ten krótki poradnik rozwieje
twoje wątpliwości dotyczące tego, jak się zachować taktownie i z klasą w rozmaitych
okolicznościach życia codziennego. Pomoże też ogólnie ulepszyć styl twojego
sposobu bycia.

Brigitte Ruhleder
30 minut dla doskonałego stylu i taktu

Stéphane Etrillard
30 minut dla efektywnego osobistego MARKETINGU

Czy masz problemy z pokazaniem się we właściwym świetle? Czy chwalenie się
swoimi osiągnięciami sprawia Ci trudność? Osobisty PR jest sztuką
autoprezentacji, własnego marketingu. Naucz się, w jaki sposób:
- Rozpoznać swoje mocne strony i je rozwijać;
- Prezentować sobą więcej niż dotąd;
-Analizować swój potencjał, a następnie konsekwentnie go rozwijać;
- Odnaleźć cele po to, by je potem osiągnąć.

Stéphane Etrillard
30 minut dla inteligentnej RIPOSTY

Jak przekonać rozmówcę do swoich racji? Jak reagować na trudne sytuacje
w trakcie rozmowy? Ta książka nauczy cię między innymi:
- jak docierać do innych poprzez mimikę i mowę ciała;
- jak przyjaźnie, a zarazem stanowczo wpływać na ludzi;
- jak zachować przyjazne nastawienie nawet wtedy, gdy rozmówca jest
arogancki.

Eva Kaminski
30 minut dla
osiągania sukcesu metodą Coachingu

Co to jest i ?
Jak za pomocą tych instrumentów osiągać cele
zawodowe i osobiste? Jak samodzielnie określić
kierunek własnego życia?
Dzięki tej książce

coaching self-coaching

w ciągu 30 minut poznasz
codzienną praktykę doradztwa i zabezpieczysz
się przed manipulacjami.
Przykłady z życia codziennego pokażą ci, jak
samemu można mieć zysk z coachingu.

Elizabeth Tierney
30 minut dla
skutecznej komunikacji

Cena: 16,80 PLN

80 stron, C6

ISBN: 83-89375-49-4
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Z tej książeczki w ciągu 30 minut dowiesz się, jak
efektywniej porozumiewać się zarówno
w pracy, jak i życiu prywatnym. Nauczysz się, jak
ubierać swoje myśli w odpowiednie słowa,
spełniać oczekiwania i wymagania swoich
rozmówców, i jak być przekonującym
w codziennym życiu.
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Podejście twórcze nie jest cechą wrodzoną. Kreatywność można trenować!
Ten praktyczny poradnik objaśnia krok po kroku najważniejsze techniki
kreatywności, które możesz natychmiast samodzielnie zastosować. Pamiętaj, że
twórcze podejście jest coraz wyżej cenione w świecie zawodowym!

Helmut Schlicksupp
30 minut dla większej kreatywności

Monika Matschnig
30 minut dla zrozumienia MOWY CIAŁA

W ciągu 30 minut poznasz znaczenie gestów i sygnałów ciała. „Wesprzeć kogoś
swoim ramieniem”, „zrobić wielkie oczy“, „siedzieć z założonymi rękami” – czy znasz
pochodzenie tych zwrotów? Ich źródłem jest mowa ciała, nasza najbardziej
elementarna i najuczciwsza forma komunikacji. Ciało nigdy nie kłamie. Ciało
każdego z nas mówi innym językiem, co jest zależne od typu osobowości
i uwarunkowań kulturowych. Istnieje jednak kilka podstawowych zgodności.

Antony Fedrigotti
30 minut nauki skutecznego pokonywania stresu

Żyjesz w ciągłym stresie? Brak ci spokoju, aby cieszyć się życiem codziennym –
również wtedy, kiedy stawia przed tobą trudne wyzwania? Stres to wypadkowa
działania zewnętrznych czynników stresogennych oraz własnego nastawienia
psychicznego. Stres przeżywa go tylko ten, kto pozwoli mu sobą zawładnąć.
Przeczytaj, w jaki sposób pokonać swój codzienny stres.

Peter Heigl
30 minut aby zostać dobrym mówcą

Musisz wygłosić przemówienie lub poprowadzić wykład?
Chciałbyś wiedzieć, co składa się na udany występ przed
publicznością i jak zainteresować swoimi słowami słuchaczy?
Przemawianie do innych w sposób interesujący, zrozumiały i pewny to
umiejętność, której można się nauczyć.
Warto tę naukę zacząć od przeczytania tego praktycznego poradnika.
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80 stron, C6
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96 stron, C6

ISBN: 83-89375-22-2

30 minut... Seria poradników
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L. J. Seiwert, H. Müller, A. Labaek-Noeller
30 minut nauki zarządzania czasem dla ludzi chaotycznych

Nigdy nie możesz z niczym zdążyć? Masz wrażenie, że wszystko jest na twojej
głowie? Zawsze brakuje ci czasu? Ta książeczka jest przeznaczona dla ludzi,
u których dominuje prawa półkula mózgu, czyli takich, którzy myślą raczej
obrazowo niż analitycznie, i dlatego nie najlepiej radzą sobie z logiczną,
efektywną organizacją czasu. Stosując proste zasady pokazane w tej książce,
odkryjesz że masz znacznie więcej czasu, niż sądziłeś.

Jörg Wurzer
30 minut z inteligencją emocjonalną

Ta książeczka wskaże ci, jak możesz:
– rozpoznać i zaakceptować swoje własne uczucia
– udoskonalić swoje zdolności odczuwania innych
– umiejętnie postępować z różnymi typami osobowości
– tworzyć trwałe relacje z otoczeniem.

Peter Heigl
30 minut uczciwej dyskusji

Przeczytaj:
- Jak kompetentnie analizować konflikty
- Po czym poznać konstruktywnego specjalistę od rozwiązywania konfliktów
- Jak można się przyczynić do kulturalnego rozwiązywania konfliktów
- Jak zaplanować rozmowę na temat powstałego konfliktu
- Jak postępują zawodowi negocjatorzy w trakcie rozwiązywania konfliktu

30 minut przeciwko manipulacjom
Julian Brudzewski

Dlaczego powiedzenie o kimś, że nie jest złodziejem, jest obraźliwe?
Jak przekazuje się fałszywe treści z użyciem prawdziwych zdań? Dlaczego tak
łatwo nami manipulować?... Książka prezentuje podstawowe mechanizmy
manipulowania człowiekiem oraz zasady obrony przed tymi manipulacjami.
Wychodzi naprzeciw tym wszystkim, którzy chcieliby umieć rozpoznawać, co jest
manipulacją, rozumieć jej działanie oraz przede wszystkim umieć się przed
manipulacjami bronić.

30 minut... Seria poradników
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Ambika Wauters
Anielska wyrocznia

Dla kogoś takiego, jak Elżbieta Ellis, która już od prawie czterech dekad bada świat
kart Tarota i kart Anielskich, medytacje z Aniołami są jednym z najgłębiej
przeżywanych doświadczeń. Wieloletnia praca z klientami, przyjaciółmi i rodziną –
ludźmi poddającymi się sile Opiekuńczych Świetlistych Istot – zaowocowała
niniejszą publikacją. Jest ona swoistym zapisem prawdziwych doświadczeń wielu
osób, które miały szansę powędrować wraz ze swoim Aniołem Stróżem
w głąb siebie. Książka wraz z dołączoną do niej płytą, dzięki której każdy zatopi się
w medytacji, pomoże zrozumieć własne życie, odkryć tajniki duszy i osiągnąć
najcenniejszy dla człowieka stan – wewnętrzny spokój.

Elżbieta Ellis
Medytuj z aniołami

Jeanne Ruland
Wielka Księga Aniołów

Książka przedstawia historię rozwoju relacji pomiędzy aniołami a ludźmi, opisuje
anioły z innych kręgów kulturowych, ich działanie i właściwości. Znajdziesz w niej
wprowadzenie w różne teorie i nauki związane z bracią anielską, a także leksykon
ponad 1400 imion aniołów wraz z opisem ich znaczenia i przyporządkowaniem do
odpowiednich grup i chórów anielskich.

Jeanne Ruland
Świetlista siła Aniołów

Anioły towarzyszą nam od początku dziejów. Jeśli tylko tego zapragniemy, stają się
naszymi przewodnikami na drodze do doskonalenia swojego życia i siebie samych.
56 opisanych aniołów, formuły anielskich przywołań i modlitw, opisy rytuałów, jak
również karty i metody ich układania służą przywoływaniu anielskich sił do naszego
życia i aktywowaniu ich energii. W ten sposób anioły zaczynają w nas działać, a my –
wzięci pod ich skrzydła – rozwijamy w sobie nowe zdolności i doznajemy głębi
duchowego oświecenia, zdobywając nowe płaszczyzny egzystencji w aurze
miłości.

Anioły

Świadomość istnienia aniołów wzrasta, kiedy otwieramy się i ufamy, że mogą
uczynić nasze życie szczęśliwszym i radośniejszym. Anioły są przy nas po to, by
wskazywać ścieżki, na których odnajdziesz radość i spokój. Oferują konkretną
pomoc, a także pociechę w trudnych sytuacjach. Przynoszą bezwarunkową miłość
i światło ze Źródła. powstała po to, byś mógł odnaleźć wszelkie
anielskie właściwości w sobie i uznać osobistą projekcję aniołów jako cząstkę
własnej Boskiej Natury.

Anielska wyrocznia

Cena: 67,20 PLN
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Didier Colin
Celtycki horoskop drzew

Celtycki horoskop drzew proponuje ci, drogi Czytelniku, odkrycie twego
opiekuńczego drzewa. Celtyckie wierzenia uznawały drzewa za manifestację
boskiej esencji i przypisywały każdej osobie, w zależności od jej daty urodzenia,
drzewo opiekuńcze. W pierwszej części książki znajdziemy kilka fascynujących
wiadomości na temat kultury celtyckiej. W drugiej odkryjemy szczegółową
charakterystykę znaku-drzewa opiekuńczego, pod jakim się urodziliśmy, a także
pod jakim urodzili się nasi najbliżsi.

W Rzeczywistej astrologii John Frawley przedstawia wnikliwą – i często zabawną –
krytykę współczesnej astrologii, oraz szczegółowe wprowadzenie we wszystkie
główne gałęzie rzemiosła tradycyjnego. Usuwając błędne mniemania zarówno
współczesnych astrologów, jak i sceptyków, przejrzyste przedstawienie tła
kosmologicznego wyjaśnia, jak i dlaczego działa tradycyjna astrologia. Prowadzi to
krok po kroku do metody dostępnej dla ludzi nie posiadających wcześniejszej
wiedzy w tym obszarze, a zarazem wystarczająco szczegółowej, by mogła służyć
jako vademecum dla adepta czy praktykującego astrologa.

John Frawley
Rzeczywista astrologia

Elżbieta Kłobus, Zofia Wieczorek
Z astrologią pod rękę

Książka, napisana jest dla osób nie związanych z astrologią, a poszukujących
ogólnej wiedzy na jej temat. Nie jest to więc typowy podręcznik do astrologii, lecz
przybliżenie archetypowych cech znaków zodiaku, jakie przejawiają się w różnych
okresach i dziedzinach naszego życia – od kołyski, aż do stanowiska szefa w firmie.
Dla czytelników, którzy po raz pierwszy zetknęli się z wiedzą astrologiczną, jedne
rozdziały będą bardziej zaskakujące, inne będą mogły wydawać się dziecinnie
proste, a wiadomości w nich zawarte uznają za całkowicie oczywiste. Ale jakże
często nie zdajemy sobie sprawy, że zachowania naszych dzieci, współ-
małżonków, szefów i innych osób z naszego otoczenia są tak ściśle uwarunkowane
ich „pochodzeniem zodiakalnym.

Johanna Paungger, Thomas Poppe
Życie w harmonii z rytmami Księżyca

Faza Księżyca, pozycja zajmowana przez Księżyc w znaku Zodiaku posiada
przemożny wpływ na ludzkie życie. Wybór właściwego momentu postępowania
częstokroć decyduje o sukcesie albo porażce. Autorzy wychowali się w środowisku,
w którym wiedza ta pozostała przez stulecia żywa i jako pierwsi zaprezentowali ją
milionom ludzi. W książce znajdziecie rady oraz porady dotyczące m.in.: lecznictwa
holistycznego, zdrowego odżywiania się, skutecznych sposobów wykonywania
prac w gospodarstwie domowym, pracy w ogrodzie i na polu – bez użycia chemii
i nawozów sztucznych. Książka zawiera Kalendarz Księżycowy do roku 2013.

Astrologia / Horoskop
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Autor proponuje opanowanie unikalnych metod, które umożliwią zespolenie duszy
człowieka z jego świadomością i ciałem eterycznym. Takie zjednoczenie pozwala
odkryć w sobie źródło nieograniczonej siły, zdolności twórczych oraz otwiera dostęp
do intuicyjnych danych. Twórczość, intuicja i siła są tym, co określa dojrzałość
człowieka i pomaga mu urządzić życie według swych pragnień.

Dimitri Wereszczagin
Wyzwolenie. DEIR I

Dimitri Wereszczagin
Kształtowanie. DEIR II

Dimitri Wereszczagin
Oddziaływanie. DEIR III

Dimitri Wereszczagin
Dojrzałość. DEIR IV

„Otwierając tę książkę uzyskacie szansę na zmianę swego życia przez wyjście na
nowy poziom ewolucji. Przyniesie ona zrozumienie prawdziwej przyczyny zdrowia
i wszystkich chorób, ludzkiego postępowania i kolei losu. Uwolnicie się od wpływów
wielkich energetycznych pasożytów manipulujących ludźmi i zmuszających ich do
autodestrukcji. [...] Uzyskacie zdolność uzdrawiania. Ten dar przyjdzie do każdego”.

Kształtowanie to kolejny stopień metody DEIR. Opanowując pierwszy stopień,
uczyliście zauważać oddziaływania energetyczne z zewnątrz i chronić się przed
nimi. Jednak wasza droga do wolności jeszcze nie dobiegła końca. Teraz musicie
nauczyć się umiejętnie kształtować swoje nowe cele oraz tworzyć wewnątrz siebie
programy sukcesu, powodzenia, dobrobytu, zdrowia, pewności, harmonii ze
światem i wolności. Nauczycie się również pracy z karmą.

Oto kolejny stopień metody DEIR – choć umiecie już usuwać ze swojej drogi
wszystkie przeszkody, wasze cele są teraz wyższe, ponieważ stanowią cele
człowieka wolnego. Nie musicie być uzależnieni od głupich i śmiesznych przeszkód
oraz bezsensownego zamieszania. Wystarczy nauczyć się najprostszych technik,
a w przyszłości, całkowicie automatycznie, wszystko będzie się odbywało zgodnie
z waszymi pragnieniami.

DEIR (seria wydawnicza)
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Jak tworzyć nową emocjonalną wolę i wpływać na świat poprzez świadomość?
Sensem życia jest tworzenie, pomnażające radość i dobro. Można się tego nauczyć,
przyswajając dzięki książkom Mądrość i Świadomość miedzy innymi takie
zagadnienia, jak: wykorzystanie emocjonalnej woli, metody odkrycia siły myśli
człowieka, praktyki zmiany biegu wypadków, techniki życia twórcy, czy stworzenie
psychicznego typu twórcy.

W jaki sposób nie zagubić się w nurcie życia? Gdy dostrzeżemy reguły rządzące
zdarzeniami codziennej rzeczywistości i zrozumiemy tendencje światowego
potoku, wtedy nie będziemy już marnować czasu i sił, próbując uchronić się przed
tym, co nieuniknione. Nie będziemy sztucznie tworzyć przeszkód na swojej drodze
i zaczniemy pewnie kierować swoim losem.

Książka podsumowująca bazowy kurs Szkoły Nawyków DEIR – „Sztuka”, łączy
w jednolitą całość – bazę, nawyki energo-informacyjnego rozwoju wszystkich pięciu
stopni i po raz pierwszy proponuje Czytelnikom nie tylko korzystanie z wielorakich
zalet opanowania nawyków DEIR, ale pozwala również wyraźnie dojrzeć
perspektywę osobistej ewolucji każdego człowieka. Sztuka życia w pozbawionym
ograniczeń świecie energii i informacji – to sztuka nowego ewolucyjnego etapu, ku
któremu zmierza człowieczy umysł.

Książki stopnia V, część 2, pt. „Mądrość” i „Świadomość” pozwalają uczyć się
tworzenia nowej emocjonalnej woli i wpływania na świat poprzez świadomość.
W swojej treści zawierają instrumenty tworzenia świata. Sensem życia jest
tworzenie, pomnażające radość i dobro. Można się tego nauczyć, przyswajając
poniższe zagadnienia: wykorzystanie emocjonalnej woli; techniki tworzenia
emocjonalnych wektorów; metody odkrycia siły myśli człowieka; praktyki zmiany
biegu wypadków; techniki życia twórcy; budowa energetycznej konfiguracji twórcy,
praktyka poznawania drogi; stworzenie psychicznego typu twórcy.

DEIR (seria wydawnicza)

Dimitri Wereszczagin
Pewność. DEIR V (etap 1)

Dimitri Wereszczagin
Mądrość. DEIR V (etap 2, część 1)

Dimitri Wereszczagin
Świadomość. DEIR V (etap 2, część 2)

Dimitri Wereszczagin
Sztuka. DEIR V (etap 3)
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Coraz częściej spotykamy dzieci, które posiadają zdolności paranormalne,
a w życiu kierują się przede wszystkim intuicją. Są to Żyją zgodnie
z własnymi zasadami, nie dają się zmusić do niczego, nie pasują do naszego
utrwalonego sposobu myślenia. To powoduje, że z objawami ADHD,
nadpobudliwością, dysleksją, albo alergiami dzieci te trafiają do psychiatrów
i terapeutów. Autorka pokazuje, dlaczego dzieci indygo nie są problemem, lecz
wielkim skarbem ludzkości.

dzieci indygo.

Ursula Nuber
10 przykazań dla silnych kobiet

Bert Hellinger
Daj mi rząd dusz. Religia - Psychoterapia - Duszpasterstwo

Jeremy Rifkin, Ted Howard
Entropia. Nowy światopogląd

Carolina Hehenkamp
Fenomen indygo. Dzieci nowych czasów

Ta niewielka książka pomaga kobietom stawić czoła codzienności. Przedstawione
tutaj 10 przykazań to filary zdrowego poczucia własnej wartości. Chronią one przed
fałszywą skromnością, przed nadmiernym uzależnieniem od harmonii, przed
„syndromem bycia miłym”, oraz pomagają przyjmować życie swobodniej, osiągać
sukcesy i cieszyć się nimi bez wyrzutów sumienia.

Książka ta pokazuje wymiar duchowy i religijny ustawień rodzinnych. Dzięki
ustawieniom możemy bowiem doświadczyć, że jesteśmy włączeni w większe
konteksty i porządki, które biorą nas na służbę niezależnie od naszych życzeń
i lęków. Bert Hellinger rozważa, jak określone obrazy i postawy religijne działają
w duszy, poszukując odpowiedzi na stale towarzyszące człowiekowi pytanie: Komu
służę – człowiekowi czy idei?Autor zachęca czytelnika, żeby zaufał swoim własnym
doświadczeniom i dał się im prowadzić.

Entropia to książka o ekologii i potrzebie zmiany stylu życia społeczeństw
konsumpcyjnych. Autor twierdzi, że stoimy u progu nowego światopoglądu, który
będzie bardziej zgodny z naturą człowieka i wszechświata. W nowym paradygmacie
świata dominującą rolę będzie odgrywać emocjonalny i duchowy rozwój człowieka
oraz szacunek i ochrona Ziemi. Jeremy Rifkin uważa, że istotą nowego
światopoglądu będzie prawo entropii, znane też jako drugie prawo termodynamiki.

Edukacja / Psychoedukacja
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W książce, którą trzymasz w ręce, autor dzieli się przemyśleniami o prawach
sterujących ludzkim losem. To dzięki nim zrealizował marzenia, wzbogacił swoje
życie. Było piękne i niezwykłe, a uległo przyspieszeniu, gdy odkrył wielki
i niewykorzystany potencjał kryjący się we własnym wnętrzu. Ty także możesz
osiągnąć podobny efekt, jeśli zdobędziesz się na wysiłek dostosowania do
przedstawionych w tej książce zasad. Zrób to! Warto! Skup się na radosnych
odczuciach, myśl pozytywnie, dostrzegaj otaczające cię piękno, nie trać energii na
narzekania. Smakuj każdą sekundę życia.

Gołębica

jastrzębi

to fantastyczna metafora, w której po mistrzowsku wykorzystane są
techniki NLP (Programowania Neurolingwistycznego), takie jak kotwiczenie,
wewnętrzne zasoby, funkcjonowanie cudzych programów, czyli wewnętrzne
dziecko itd. Książka ta może zmieniać ludzi i pomagać im uwolnić się od własnych

.

Autor wyjaśnia, jak można użyć swojej gestykulacji, mimiki i postawy ciała, aby
zachowywać się jak człowiek sukcesu. Wychwytuje najważniejsze sytuacje z życia
codziennego i przy pomocy poglądowych pozytywnych negatywnych przykładów
pokazuje, jakie reakcje są wywoływane przez różne postawy ciała. Zarówno
w sytuacjach rozmowy, narady, jak i prezentacji, dzięki łatwym do zapamiętania
i zastosowania poradom Samy’ego Molcho jest się uzbrojonym na każdą sytuację,
aby zachowywać się autentycznie i niezależnie.

Samy Molcho przybliża dorosłym świat dzieci, opisując i wyjaśniając dziecięce
sygnały i gesty, jeszcze nie zafałszowane i dzięki temu spontaniczne. Autor zajmuje
się możliwościami wyrażania uczuć i emocji za pomocą ciała u dzieci. Te środki
wyrazu są znacznie bardziej bezpośrednie niż u dorosłych, co nie oznacza, że
można je zawsze interpretować jako oczywiste. W sposób niezwykle ciekawy i nie
pomijając nawet najdrobniejszych szczegółów, Samy Molcho prowadzi nas przez
rozwój dziecka od okresu prenatalnego aż po wiek szkolny, umożliwiając w ten
sposób dorosłym zdrowe i jednoznaczne relacje z dziećmi. Obserwacje są
zilustrowane ekspresyjnymi fotografiami Naomi Baumgartl.

Andrzej Wójcikiewicz
Gołębica

Andrzej Kapłanek
I Ty możesz być szczęśliwy, zdrowy, bogaty

Samy Molcho
Język ciała dzieci

Samy Molcho
Język ciała w biznesie
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Nauka tylko wtedy jest sucha, nudna, stresuj ca czy trudna, gdy nie uwzgl dnia si
w niej sposobu, w jaki pracuje mózg (co, niestety, bardzo cz sto ma miejsce
w szko ach). Problem ten mo na jednak rozwi za , o ile jako rodzice b dziecie
wiedzieli, co jest jego przyczyn . Informacje zawarte w tej ksi ce s wynikiem
d ugoletnich do wiadcze , zdobytych podczas seminariów USA i w Europie.
Ksi ka polecana Rodzicom uczycielom
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Vera F. Birkenbihl
Gry i zabawy umysłowe. Mądrość dzięki zabawie

Vera F. Birkenbihl
Jak szybko i łatwo nauczyć się języka

Vera F. Birkenbihl
„Nowe”. Siano w głowie?

Vera F. Birkenbihl
Szkoła bez stresu

Autorka pokazuje, jak uczynić uczenie się i zapamiętywanie dziecinną igraszką.
Czytelnik, który z kartką i ołówkiem w ręku pobawi się na różne sposoby
zaproponowane przez autorkę, nigdy już nie zapomni żadnego nazwiska, bez
wysiłku i z przyjemnością przygotuje się do każdego egzaminu, zaś oglądając
telewizję, dowie się z niej wielokrotnie więcej ciekawych rzeczy niż dotychczas. Kto
pobawi się w ten sposób, nigdy już nie wraca do nudnych tradycyjnych sposobów
uczenia się czy zapamiętywania czegokolwiek.

Książka opisuje prawdziwą innowację, na Zachodzie uznana została za bestseller.
Nauka sama w sobie zawsze powinna powinna dawać satysfakcję. I to jest możliwe!
Autorka pokazuje na przykładzie nauki języka obcego, jak uczynić z nauki
fascynującą przygodę i osiągać trwałe efekty bez wielkiego wysiłku i w stosunkowo
krótkim czasie.

Pod wieloma względami jest to zupełnie inna książka niż 36. wydanie
bestsellerowego . Znajdziesz w niej co prawda pewne
uniwersalne myśli z poprzedniego wydania, jednak przede wszystkim
mnóstwo nowych informacji, sposobów uczenia się, rozwijania umysłu.

Ma także całkowicie nowy układ.

Siana w głowie

„Nowe” Siano w głowie?

Edukacja / Psychoedukacja

Cena: 27,30 PLN

132 stron, A5

ISBN: 978-83-89375-95-8

Cena: 29,40 PLN

250 stron, A5

ISBN: 83-86757-71-X

Cena: 27,30 PLN

266 stron, A5

ISBN: 83-89375-08-7

Cena: 27,30 PLN

190 stron, A5

ISBN: 83-86757-42-6
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Wielu ludzi rozpoczyna realizację swojego marzenia i nie udaje im się, a marzenie
rozpływa się we mgle. Okazuje się, że znajomość rzeczy oraz determinacja,
jakkolwiek bardzo istotne, nie zawsze wystarczają.
Książka naprawdę da Ci to, co wiele innych książek jedynie
obiecuje: prostą, praktyczną metodę, dzięki której zdołasz wprowadzić w swoje
życie harmonię i zrealizować swoje Wielkie Marzenie.
Skorzystaj z tego cennego źródła i urzeczywistnij swoje marzenia. Zacznij od dziś!

Oswajanie marzeń

Arnold Mindell
O istocie snów

Arnold Mindell
Siła ciszy

Arnold Mindell
Śnienie na jawie

Paul Levesque, Art. McNeil
Oswajanie marzeń

Opisane w tej książce nowatorskie techniki są wynikiem badań nad związkami
pomiędzy psychologią a fizyką. Jedna z ostatnich książek autora
dotyczy subtelnych, zaledwie wyczuwalnych doznań, z których wyłaniają się
wszystkie sny oraz inne doświadczenia. Wyczuwanie tych doznań pozwala w nowy
sposób pracować z problemami pojawiającymi się w ciele i w związkach
międzyludzkich. W książce jest pokazane, w jaki sposób te
najsubtelniejsze z wrażeń kształtują nowe teorie i metody w pracy ze snami.

Śnienie na jawie

O istocie snów

Wizjoner i sceptyk, mistyk i naukowiec, teoretyk i praktyk wyświadczają sobie
wzajemnie nieocenioną przysługę. Nie ma nic bardziej praktycznego – skonstatował
ktoś humorystycznie – od dobrej teorii. Autor konsekwentnie sprawdza swoje i nie
tylko swoje teorie w praktyce, która z kolei prowadzi go do stawiania nowych pytań
i formułowania nowych teorii.

Drogi Czytelniku i Czytelniczko, proszę zauważyć, że korzystam z pojęcia „Śnienia”,
opierając się na moich doświadczeniach terapeutycznych i nie jest moim zamiarem
objaśniać lub udawać, że rozumiem, na czym polega głębia i tajemniczość „Śnienia”
w takim znaczeniu, jak jest to pojmowane w licznych przekazach australijskich
aborygenów. Nawiązuję do „Śnienia” i odnoszę się do tradycji aborygeńskich, chcąc
wyrazić szacunek i wskazać na doniosłość istnienia osób, które uznają i uznawały
w przeszłości Śnienie za podstawę życia.

Cena: 29,40 PLN

228 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-51-8

Cena: 32,55 PLN

368 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-33-4

Cena: 29,40 PLN

304 stron, A5

ISBN: 83-89375-32-X

Cena: 25,20 PLN

248 stron, A5

ISBN: 83-89375-28-1
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Bärbel Mohr
Podręcznik spełniania życzeń

Rick Carson
Poskramianie swojego Gremlina

Daan van Kampenhout
Pozwól się odnaleźć

Daan van Kampenhout
Rytuały szamańskie
a ustawienia rodzinne

Kurt Tepperwein
Superintuicja

Autorka

.

pokazuje, jak sobie wymyślić i jak zamówić u Wszechświata wymarzonego
partnera, wymarzoną pracę czy wymarzone mieszkanie, a także wiele innych.
Książka uczy Czytelnika, jak słuchać własnego głosu wewnętrznego, jak się
zachować wobec silnego poczucia obowiązku i jak swoje życie ukształtować
w sposób bardziej pozytywny. Liczne anegdoty i przypowieści przenikają tę
książeczkę, napisaną z poczuciem humoru, pełną doskonałych wskazówek na
codzienne życie Idealny prezent, pełen słonecznych myśli.

Rick Carson, twórca słynnej Metody Poskramiania Gremlina, przedstawia
skuteczną metodę uwolnienia się od blokujących nas przekonań. Autor łączy swój
swobodny styl, taoistyczną mądrość, teorię zmiany w ujęciu zen oraz solidną
psychologię w niepowtarzalny i praktyczny system. Dzięki tej książce nauczysz się
miedzy innymi technik uzyskiwania odstępu pomiędzy naturalnym sobą a potworem
własnego umysłu, poznasz nadzwyczajną moc po prostu zauważania oraz
bawienia się możliwościami, a także otrzymasz sześć kluczy do utrzymania
równowagi emocjonalnej pośród wrzenia.

Dzięki tej książce wyjdziesz naprzeciw innym ludziom z większą pewnością siebie
i bardziej twórczo. Pomoże ci ona zlikwidować stare ograniczenia i lepiej ocenić
siebie, sprawdzić, jak twoje oczekiwania, twoje własne historie, zachowanie i utarte
wzorce w kontaktach z innymi wpływają na poszukiwanie partnera. Dzięki
oryginalnym ćwiczeniom, rytuałom i medytacjom ułatwi spotkanie potencjalnego
partnera. Powodzenia!

Cena: 25,20 PLN

160 stron, C6

ISBN: 978-83-7649-009-0

Cena: 29,40 PLN

196 stron, B5

ISBN: 978-83-60528-79-2

Cena: 24,15 PLN

168 stron, 135x208 mm

ISBN: 978-83-60528-87-7

Cena: 27,30 PLN

244 stron, 135x208 mm

ISBN: 83-60528-21-7
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Daan van Kampenhout i Bert Hellinger
prowadzili długą i intensywną korespon-
dencję na temat relacji między szama-
nizmem a ustawieniami rodzinnymi.
Omawiane przez nich zagadnienia i idee
stały się podstawą niniejszej książki,
w której dynamiki pracy systemowej
Hellingera są szczegółowo opisane i obja-
śnione z punktu widzenia tradycyjnego
szamanizmu.

Cena: 27,30 PLN

244 strony, A5

ISBN: 83-89375-07-9

Książka ta pomaga obudzić ukryte
duchowe zdolności, znaleźć dojście do
swojej podświadomości, sprawdzić, czy
posiadasz tak zwane paranormalne
zdolności: telepatię, świadome sny,
mentalne przeżywanie przyszłych wy-
darzeń, postrzeganie na odległość,
jasnowidzenie. Jeżeli okaże się, że masz
takie zdolności, to książka
pomoże ci świadomie i systematycznie te
zdolności ćwiczyć.

Superintuicja
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Dr Jerzy A. Sikora
Sekrety biorytmów

Julian Brudzewski
Wyprawa na wyspę angielskich czasów (gramatycznych)

Kurt Tepperwein
Wyższa szkoła hipnozy

Susanne Hühn
Wybacz sobie i zaufaj

Simon Schott, Jeannette Weiss
Uczmy się od delfinów

Biorytmy: fizyczny, psychiczny i intelektualny, a także biorytm kobiecy to główne fazy
sprawności organizmu ludzkiego. Książka ta pomoże każdemu ustalić i przewidzieć
zwyżki oraz spadki formy i wykorzystać tę wiedzę w planowaniu osiągnięć w bliskiej
i dalekiej przyszłości. zajmuje się od dawna badaniem wpływu biorytmów na
stan organizmów żywych. W oparciu o własne badania, obserwacje i światową
literaturę przedmiotu napisał oraz wydał szereg broszur i książek, które dotychczas
rozeszły się w ilości ponad 70 000 egzemplarzy. W związku z tym bywa nazywany
ojcem biorytmiki polskiej. Jako niepoprawny optymista jest przekonany, że z kłód
rzucanych pod nogi przez życie można budować stopnie do sukcesu.

Autor

Książka skutecznie pokazuje, że za pomocą różnych, czasem bardzo
niestandardowych technik można angielskie czasy oswoić i zrozumieć, zwłaszcza
jeśli całość wiedzy układa się w przyjemny dla oka model gramatycznej wyspy.
Natomiast jeśli chodzi o uczucie nudy, nie zazna go Czytelnik na pewno, bo
Wyprawę czyta się z prawdziwą przyjemnością.

dr Anna Turula
adiunkt w Katedrze Anglistyki Wydziału Humanistyczno-Społecznego

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Jest to jedna z nielicznych w Polsce książek przedstawiających zagadnienia
hipnozy i autohipnozy w sposób tak wszechstronny. Czytelnik poznaje tu nie tylko
teoretyczne podstawy hipnozy, autohipnozy i sugestii, ale także otrzymuje
szczegółowe, praktyczne opisy dziesiątek metod prowadzenia seansów
hipnotycznych. Poznamy rozmaite szczególne rodzaje hipnozy (np. przez telefon,
we śnie, przez telewizję itd.), a także praktyczne zastosowania autohipnozy (na
przykład do odchudzania, rzucania nałogów, wzbogacania pożycia seksualnego
czy zwiększania inteligencji).Po ukończeniu Wyższej Szkoły Hipnozy będziesz
w stanie pomóc sobie i innym, skutecznie stosując poznane metody, wzbogacone
o rozległą wiedzę na temat ich możliwości, ograniczeń i przeciwskazań.

Cena: 29,40 PLN

148 stron, A5

ISBN: 978-83-7649-000-7

Cena: 25,20 PLN

148 stron, B5

ISBN: 978-83-7649-014-4

Cena: 29,40 PLN

290 stron, A5

ISBN: 83-89375-78-8

Cena: 18,90 PLN

124 strony, C6

ISBN: 978-83-60528-69-3

W tej książce znajdziecie Państwo opis
drogi duchowego rozwoju, drogi wiodącej
do uzdrowienia, której celem jest
prawdziwa, głęboko sięgająca zmiana
zachowań. Droga ta składa się z dwunastu
kroków, zaś każdy z nich bazuje na
poprzednich. Kroki te stanowią most
rzucony między życiem każdego z Was,
a zdrową, duchową siłą, niezależną od
żadnego systemu religijnego.

Cena: 23,10 PLN

112 strony, A5

ISBN: 83-89375-90-7

W pięciu przekazach książka pokazuje,
jak możemy od delfinów nauczyć się
stosować we własnym życiu ich mądrość.
Dowiesz się tutaj: jak zdobywać więcej
energii i przekazywać ją innym dzięki
gotowości niesienia pomocy; jak stworzyć
krąg przyjaciół, którzy się lubią i wspierają
wzajemnie; jak wykonywać swoją pracę
niemal w duchu zabawy oraz jak nau-
czyć się słuchać własnego głosu wewnę-
trznego.



Filozofia

Marcel Messing
Bezdrożny ląd

Marcel Messing
WWW: Czy się przebudzimy?

J. Krishnamurti
Pierwsza i ostatnia wolność

J. Krishnamurti
Całkowicie inny sposób życia

Aleister Crowley
MAGIJA w teorii i praktyce

Książka powstała w trakcie pobytu autora we francuskich Pirenejach, w całkowitym
odosobnieniu. Utwór składa się z krótkich esejów, traktujących o najważniejszych
zagadnieniach nurtujących współczesnego człowieka. Messing konsekwentnie
pozbawia nas iluzji narosłych w trakcie duchowych poszukiwań – stanowczo i wy-
raźnie ukazując, czym rzeczywiście jesteśmy. Przesłanie autora napawa nadzieją
i optymizmem.

Ostatnie badania dotyczące faktycznego przebiegu zdarzeń 11 września 2001 roku
potwierdziły przypuszczenia wielu ludzi, że na świecie dzieje się więcej, niż to,
o czym informują nas politycy i media. Dla naszego „bezpieczeństwa” tworzy się
inteligentne technologie umożliwiające kontrolowanie całego naszego prywatnego
życia. Myślenie katastroficzne? Teorie spiskowe? Fantastyka naukowa? Szokujące
fakty ukazują ukryte za kulisami światowych wydarzeń mechanizmy, którym
możemy się przeciwstawić, odwołując się do poznania, wiedzy i miłości. Ujawnia-
jąca szereg tajemnic i dobrze udokumentowana książka, w której przedstawiono
również pozytywne i praktyczne wskazówki na ten czas przemian.

Czołowy nauczyciel duchowy naszego stulecia odcina symbole i fałszywe skojarze-
nia w poszukiwaniu czystej prawdy i doskonałej wolności. Wolność, o której pisze
Krisznamurti, to przełamanie wysysającego energię, zaciętego skupiania się na
sobie samym. Kiedy tylko ludzie odnajdą ową pierwszą wolność, wtedy uwolnią się
od niedających spełnienia i destrukcyjnych obsesji społeczeństwa. W

dyskusja ma szeroki zakres – dotyczy między innymi cierpienia,
strachu, plotkarstwa, seksu – stale jednak powraca do zasadniczej koncepcji
wolności. Tutaj poszukiwania Krisznamurtiego stają się poszukiwaniami czytelnika,
stają się przedsięwzięciem o kolosalnym znaczeniu.

Pierwszej
i ostatniej wolności

Cena: 24,15 PLN

160 stron, A5

ISBN: 83-60528-04-7

Cena: 29,40 PLN

268 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-85-3

Cena: 31,50 PLN

288 stron, A5

ISBN: 978-83-7649-040-3

Cena: 29,40 PLN

356 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-44-0
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Jiddu Krishnamurti (1895–1986) to filozof,
według którego pełną wolność można
osiągnąć poprzez uważną obserwację
własnego umysłu. Sedno jego filozofii
brzmi: „Prawda to kraina bez dróg. Żadna
organizacja, żadna religia, żaden nauczy-
ciel nie mogą do niej doprowadzić. [...]
Świadomość uczy odróżniania tego, co
rzeczywiście jest, od tego, co na ten temat
myślimy, a w rezultacie do prawdziwej
wewnętrznej wolności.

Cena: 43,05 PLN

416 stron, B5

ISBN: 83-86757-57-4

Magija jest dla wszystkich. Jest nauką
i sztuką powodowania zmiany zgodnie ze
swoją Wolą. W magiji i współczesnej
nauce podstawowa koncepcja jest iden-
tyczna, u jej podstaw leży wiara implicite,
ale realna i stanowcza, w ład i jednolitość
przyrody.



Filozofia

Jerzy Prokopiuk
Luciferiana: Między Lucyferem a Chrystusem

Jerzy Prokopiuk
Piękno jest tylko gnozy początkiem

Jerzy Prokopiuk
Mój Jung

(praca zbiorowa) - red. Mirosław Piróg
Odcienie gnozy

Gnostyk, antropozof, badacz myśli ezoterycznej, religijnej, filozoficznej, psycho-
logicznej, tłumacz literatury humanistycznej z niemieckiego, angielskiego
i francuskiego obszaru językowego, eseista (niemal 400 esejów, rozpraw
i artykułów), największy tłumacz i popularyzator psychologii Carla Gustava Junga
w Polsce (prezes Klubu im. C. G. Junga w latach 1991-1992 i 1998-1999). Wydano
niemal 120 jego przekładów książek. Jerzy Prokopiuk jest twórcą i redaktorem
naczelnym pisma , a także prezesem honorowym .Gnosis Klubu Gnosis

Książka jest zbiorem kilkunastu artykułów i esejów wybranych z bogatej twórczości
Pierwszego Gnostyka Rzeczypospolitej – Jerzego Prokopiuka. Pisane na
przestrzeni wielu lat. Odzwierciedlają zmieniające się poglądy Autora dotyczące
gnozy, którą odnajduje we wszystkich dziedzinach sztuki: w muzyce, malartwie,
teatrze, literaturze, poezji czy w filmie. Wyselekcjonowane z własnej, bogatej
twórczości stanowią aktualny stan jego poglądów.

Cena: 29,40 PLN

260 stron, A5

ISBN: 978-83-7649-004-5

Cena: 32,55 PLN

420 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-32-7

Cena: 32,55 PLN

388 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-62-4

„Na samym wstępie do syntetycznego
przedstawienia psychologii jungowskiej
trzeba stwierdzić że nie stanowi ona
zamkniętego i logicznie niesprzecznego
systemu” (s. 12). Jednak z pewnością jest
to system niezwykle inspirujący. I rzeczy-
wiście trudno dziś znaleźć sferę ludzkiego
życia, w której wyjaśnianiu całkowicie
pominięto by psychoanalizę. Czy więc
można pokusić się o stwierdzenie, że
każdy ma swojego Junga?

Cena: 27,30 PLN

288 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-31-0

Zebrane w tym tomie teksty są pokłosiem
konferencji zatytułowanej „Odcienie
gnozy”, zorganizowanej przez Koło Nau-
kowe WolnoMISHlicieli przy Uniwersy-
tecie Śląskim. Odbyła się ona w dniu
16.11. 2005, a jej uczestnicy, w większości
studenci i młodzi pracownicy naukowi,
zebrali się w sali Rady Wydziału Filolo-
gicznego UŚ, by przedstawić swoje bada-
nia dotyczące szeroko pojętej gnozy.
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Mirosław Harciarek
Podstawy psychologii realistycznej według Karola Wojtyły

Nowe przemyślenie podstaw psychologii – podstawowej nauki o człowieku – jest
zatem palącą potrzebą. Wydaje się też, że wzięcie pod uwagę propozycji uznania za
taką podstawę wprowadzonego przez Karola Wojtyłę rozróżnienia czynu i uczyn-
nienia jest myślą bardzo szczęśliwą. Rozwinięcia tej propozycji podjął się, w sposób
bardzo ciekawy i pobudzający do myślenia, Mirosław Harciarek w niniejszej książce.
Sądzę, że jest ona warta przemyślenia, a podjęta w niej problematyka zasługuje na
kontynuację i dalszą dyskusję.

Prof. dr hab. Andrzej PółtawskiCena: 29,40 PLN

248 stron, B5

ISBN: 978-83-7649-65-5



Huna

Serge Kahili King
Bądź mistrzem ukrytego ja

Serge Kahili King
Natychmiastowe uzdrawianie

Serge Kahili King
Szaman miejski

„Bądź mistrzem ukrytego ja” to książka, zawierająca wiedzę, dzięki której możesz
efektywnie zmienić swoje życie... Jeśli jej użyjesz. A kiedy już tego spróbujesz
i poeksperymentujesz z tym, będzie jeszcze więcej do nauczenia się. Posiadanie tej
książki, przeczytanie jej i postawienie na półkę nie przyda się na zbyt wiele. To nie
otworzy drzwi do większych przygód, które masz przed sobą i wszę-dzie wokoło.

Jest to książka o pozbawionym leków natych-miastowym uzdrawianiu, które
określam jako ważny lub nawet kompletny efekt uzdrawiania w czasie krótszym niż
jedna godzina. Mówi ona o praktycznych ideach i technikach, które działają. Metody,
których nauczysz się z tej książki skutecznie wykorzystywane są przeze mnie, moją
rodzinę i tysiące ludzi, których uczyłem.

Serge Kahili King

Teraz, nawet jeśli nie możesz wybrać się na pustkowie, ani podjąć długotrwałej
nauki u mistrza, możesz nauczyć się praktykować sztukę szamanizmu. Ten
pierwszy praktyczny podręcznik stosowania starożytnej sztuki uzdrawiania
w naszym współczesnym życiu pozwoli ci dowiedzieć się, jak: interpretować
i zmieniać swoje sny; uzdrawiać siebie, swoje związki i otoczenie; przepowiadać
przyszłość z szamańskich kamieni; projektować i przeprowadzać potężne rytuały;
zmieniać postaci; prowadzić wizjonerskie wyprawy poszukiwawcze do innych
rzeczywistości.

Cena: 25,20 PLN

224 strony, A5

ISBN: 83-89375-02-8

Cena: 29,40 PLN

242 strony, A5

ISBN: 83-86757-89-2

Cena: 31,50 PLN

304 strony, A5

ISBN: 978-83-7649-021-2
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Po przekonaniu się o wielkiej skuteczności huny wielu uczestników warsztatów na
wyspie Kauai wykorzystywało hawajski szamanizm jako podstawową metodę
uzdrawiania i dołączyło do niej inne sposoby leczenia. Do Ciebie należy wybór.
Celem jest zrozumienie Twoich wrodzonych zdolności i rozpoznanie Twojego
największego potencjału, a nastę-pnie pomaganie innym w pomaganiu samym
sobie. Hawajski szamanizm traktuje to jako poszerzenie mocy umysłu.
Teraz jest moment Twojej siły.

Paul Waters
HUNA. Odkrycie wewnętrznej mocy hawajskiej sztuki uzdrawiania

Cena: 27,30 PLN

256 stron, A5

ISBN: 83-89375-18-4



Huna

Suzan H. Wiegel
Medycyna Kahunów

Suzan H. Wiegel
OHANA – język światła

Otha Wingo
Podręcznik Huny

Medycyna kahunów jest posiadającym wiekową tradycję sposobem uzdrawiania
poprzez, dotąd nieznane u nas, harmonizujące i uzdrawiające substancje roślinne,
techniki mentalne, metody pracy z energią oraz ćwiczenia duchowe.

W niniejszej książce dowiecie się, jak można zapewnić sobie nową przyszłość.
Nasze zdrowie i dobre samopoczucie wywodzą się z umysłu. Musimy nauczy się
ogniskować posiadaną siłę wewnętrzną, by osiągnąć nowe cele. Poprzez
świadomość mamy wpływ na naszą przyszłość i dlatego musimy próbować
zrozumieć, w jaki sposób możemy ją kształtować, by stworzyć sobie nową,
szczęśliwszą rzeczywistość. Język światła „Ohana” jest niewerbalnym sposobem
leczenia. Wprowadzi Was on w bezpośredni kontakt z waszym duchowym
potencjałem. Dzięki jego prostocie powrócicie do tego, co najistotniejsze, co
uskrzydla Waszą duszę i nadaje życiu głeboki sens.

Książka w metodyczny sposób przekazuje pradawne nauki Huny, tak jak były one
praktykowane w Polinezji, a szczególnie na Hawajach. Huna jest łatwa do
nauczenia, a z książki tej dowiesz się wszystkiego, co jest konieczne do jej
skutecznego stosowania.

Cena: 25,20 PLN

220 strony, A5

ISBN: 83-86757-51-5

Cena: 29,40 PLN

242 strony, A5

ISBN: 83-86757-89-2

Cena: 25,20 PLN

230 stron, A5

ISBN: 83-86757-07-8

Kahuni – mędrcy i uzdrawiacze z Hawajów – od pradawnych czasów strzegą
głębokiej wiedzy o tym, co łączy człowieka i kosmos. W niniejszej książce podają
pełne nadziei wskazówki odnośnie poszukiwania własnej stwórczej siły. Gdy
wkroczymy na ścieżkę kahunów, nasze życie nabierze innego wymiaru: strach
zmaleje, natomiast możliwości działania przybiorą na sile. Staniemy się pogodni
i spokojni, a czasami będziemy zdumieni, jakie to wszystko jest proste! Książka ta
zawiera wiele poznawczych ćwiczeń oraz adresy, gdzie można nabyć ożywiające
esencje kahunów.

Suza H. Wiegel
Przesłanie Kahunów

Cena: 25,20 PLN

184 stron, A5

ISBN: 83-89375-29-X
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Joga

Joanna Górna, Janusz Szopa
JOGA. Ruch – Oddech – Relaks

Dinah Rodrigues
Joga hormonalna

Joanna Jakubik-Hajdukiewicz
Joga dla dzieci

Co robić, aby jak najdłużej zachować zdrowie, dobrą kondycję fizyczną
i samopoczucie? Doświadczenia niezliczonych pokoleń wskazują, że przede
wszystkim należy zachować harmonię pomiędzy ciałem i umysłem. Warto więc
pracować z ciałem i nad ciałem, wykorzystując umysł i wiedzę gromadzoną przez
pokolenia w formie jogi. Książka zawiera fotografie i szczegółowe opisy ćwiczeń
oraz ich działania na organizm człowieka.

Książka, a zarazem podręcznik jogi hormonalnej
na rynku polskim. Joga hormonalna jest nową gałęzią jogi opracowaną

przez słynną joginię brazylijską – Dinhę Rodrigues. Rodzaj jogi przedłożony w tej
książce przeznaczony jest wyłącznie dla kobiet i jest już nauczany i praktykowany
zarówno w Ameryce, jak i w Europie. Jako naturalna, nieinwazyjna metoda
pobudzania gruczołów żeńskich do produkowania hormonów w okresie menopauzy
(i nie tylko) – ta gałąź jogi jest jedyna w swoim rodzaju, co potwierdzają setki kobiet,
które ten rodzaj jogi uprawiają, nie będąc już uzależnionymi od środków
farmaceutycznych.

nie jest jeszcze jedną książką
o jodze

Książka przeznaczona jest dla rodziców, nauczycieli jogi oraz wszystkich, którzy
pracują z dziećmi i poszukują nowych metod i pomysłów. Korzyści płynące
z ćwiczenia jogi są następujące: zwiększenie gibkości i elastyczności ciała;
wzmocnienie mięśni; redukcja bólów kręgosłupa; korekta sylwetki; odreagowanie
stresów i napięć emocjonalnych; nauka samodyscypliny; kształcenie umiejętności
społecznych; wzrost wiary w siebie, samoakceptacji oraz wiele innych.

Cena: 24,15 PLN

168 strony, A5

ISBN: 83-89375-77-X

Cena: 37,80 PLN

272 strony, B5

ISBN: 978-83-60528-17-9

Cena: 27,30 PLN

128 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-99-0
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Ksi ka „Rad a Joga. Sztuka i nauka” zawiera czterna cie lekcji, z których w ca ej
swej chwale wy ania si oryginalna nauka jogi – sprawdzony system s u cy
urzeczywistnieniu w asnego przeznaczenia ducho wego. Jest to najobszerniejszy
kurs jogi i medytacji dost pny obecnie na rynku, daj cy czytelnikowi gruntowne
i dog bne zrozumienie tego, w jaki sposób mo na zastosowa te stare jak wiat
techniki na codziennej praktycznej i duchowej p aszczy nie ycia we wspó czesnym
wieku.

ąż ż ś ł
ł ę ł żą

ł
ę ą

łę ż ć ś
ł ź ż ł

-

Swami Kriyananda (J. Donald Walters)
Radża Joga. Sztuka i nauka

Cena: 37,80 PLN

544 stron, B5

ISBN: 978-83-60528-45-7



Joseph Murphy

Joseph Murphy
Bądź swoim zbawcą

Joseph Murphy
Cuda umysłu

Joseph Murphy
Dar intuicji

„W pa dzierniku 1976 roku mia em przyjemno odby fascynuj c podró dooko a
wiata, podczas której odwiedzi em m.in. Grecj , Turcj , Egipt, Jordan, Izrael, Indie,

Nepal, Tajlandi , Singapur, Hong Kong, Japoni i Hawaje. Spotka am wiele
interesuj cych osób, odwiedzi em ró ne wi tynie i wys ucha em wielu prelekcji na
temat ró nych wierze religijnych. By em wiadkiem cudownych uzdrowie
w wi tyniach, pozna em ró ne techniki modlitewne, z których korzystali ludzie
pragn cy przybli y si do Niewidzialnej Obecno ci i Mocy. Jednym z powodów, dla
których odby em t podró , by a ch zebrania odpowiedniego materia u na now
ksi k . Wiele z tego znajdzie si na nast pnych stronach tej ksi ki”.

ź ł ść ć ą ą ż ł
ś ł ę ę

ę ę ł
ą ł ż ś ą ł ł
ż ń ł ś ń

ś ą ł ż
ą ż ć ę ś

ł ę ż ł ęć ł ą
ąż ę ę ę ąż

W tej fascynującej książce dr Joseph Murphy dzieli się z czytelnikiem refleksjami na
temat ukrytej w podświadomości mocy, której możemy użyć, by podnieść jakość
życia. Dzięki tej niezwykłej i ogromnej sile możemy być zdrowsi i bogatsi; możemy
się uwolnić od uzależnienia od alkoholu czy narkotyków; możemy także poprawić
jakość małżeńskich relacji i doświadczać radości z podejmowania mądrych decyzji.
Dr Murphy uczy nas, w jaki sposób powinniśmy wykorzystywać nasz świadomy
umysł, byśmy dzięki tym działaniom mogli się otworzyć na nieograniczoną moc
umysłu podświadomego.

Każdy człowiek posiada zdolności pozazmysłowego poznania, dzięki którym może
mieć kontakt ze zdarzeniami niedostępnymi dla zwyczajnego, zmysłowego
poznania. Książka ta uczy, jak posłużyć się tymi niezwykłymi zdolnościami umysłu,
aby w zadziwiającym stopniu ubogacić swoje codzienne życie. Uczy również
nawiązywania kontaktu z Nieskończoną Uzdrowicielską Obecnością w każdym
z nas i opisuje konkretne techniki, których użycie przynosi wymierne korzyści.

Cena: 27,30 PLN

192 strony, A5

ISBN: 978-83-7649-048-9

Cena: 23,10 PLN

116 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-92-1

Cena: 29,40 PLN

248 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-53-2

Dzięki tej książce możesz zdecydować się na stworzenie budującej, konstruktywnej
postawy ducha, na wiarę oraz pozytywne myślenie, które doprowadzi do
urzeczywistnienia się twojej osobowości i do życia w szczęściu i dobrobycie.

Joseph Murphy
Kosmiczny wymiar twojej mocy

Cena: 30,45 PLN

280 stron, A5

ISBN: 83-86757-92-2
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Joseph Murphy

Autor wyjaśnia istotę prawidłowości rządzących naszym życiem oraz udziela
skutecznych porad, w jaki sposób mamy się do nich odnieść, aby osiągnąć sukces,
spełnienie i szczęście. Przekonuje nas, że cała Biblia nie jest niczym innym, jak
historyczno-alegorycznym opisem działania ludzkiego umysłu, który jest
dwubiegunowy – świadomy i podświadomy, afirmacja zaś – pozytywna bądź
negatywna – jest łącznikiem między tymi biegunami.

Po przeczytaniu tej książki, przestaniesz się rujnować lękami i troskami. Pozytywne
myślenie i świadome, duchowo-umysłowe moce pomogą ci odnaleźć nowy, ufny
sposób myślenia, który doprowadzi do spełnionego życia.

Dr Joseph Murphy w przystępny sposób, w oparciu o psychologię stosowaną,
wyjaśnia zasady działania pozytywnego myślenia. Autor przekazuje proste metody
i techniki, dzięki którym można osiągnąć akceptację życia i spełnić upragnione
marzenia.

Cena: 29,40 PLN

240 stron, A5

ISBN: 83-60528-18-7

Cena: 29,40 PLN

285 stron, A5

ISBN: 83-86757-22-1

Cena: 29,40 PLN

255 stron, A5

ISBN: 83-86757-86-8

„Człowiek sam ściąga na siebie cierpienie, chorobę, ból i różnoraką biedę ignorując
prawa umysłu i ścieżki Nieskoń-czonego Ducha. Musisz odrzucić przekonanie, że
Bóg jest istotą podobną do człowieka, przepełnioną chęcią zemsty. Bóg jest
uniwersalnym prawem, które nie jest mściwe. Bóg nie jest osobą na nasze
podobieństwo i naprawdę nie ma względu na osoby (Dz 10, 34)”.
„Pamiętaj, że wola Boża względem ciebie nie może być sprzeczna
z fundamentalnym dążeniem Zasady Życia do wyrażania Siebie poprzez miłość,
piękno, radość, harmonię i wszelką obfitość...”Cena: 29,40 PLN

224 strony, A5

ISBN: 978-83-60528-10-5
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Joseph Murphy
Mądrość biblijna

Joseph Murphy
Nieskończone źródło twojej mocy

Joseph Murphy
Potęga nieskończonego bogactwa

Joseph Murphy
Prawa umysłu



Joseph Murphy

Joseph Murphy
Prawdy, które mogą odmienić twoje życie

Joseph Murphy
Terapia modlitwą

Joseph Murphy
Ukryta moc

W tej książce autor prowadzi nas drogą prostej teorii i skutecznej praktyki. Murphy
zadaje fundamentalne pytania: Czy mamy wolną wolę? Czy mamy powody do
zadowolenia z siebie, a jeśli nie, to co mamy zrobić, żeby takie zadowolenie stało się
naszym udziałem? Zasadnicze tezy autora to:

oraz .
zrozumienie pociąga za sobą

uzdrowienie wszystko zmienia nastawienia

W tej książce dr Joseph Murphy przedstawia sprawdzone techniki psychologiczne,
których zastosowanie pomogło wielu ludziom na całym świecie. Czytając ją,
przekonasz się, na przykładach wziętych z życia, w jaki sposób modlitwa
przywróciła harmonię w rozpadających się małżeństwach, pomogła pokonać takie
czy inne przeciwności losu, pokonać chorobę, uniknąć śmierci, przetrwać żal
i smutek, a także rozwiązać różne życiowe problemy.

Książka ta – owoc wieloletnich badań autora – zawiera opisy praktycznych technik,
powołuje się na przykłady i nie stroni od anegdot. Czytelnik, który otworzy się na jej
przesłanie, nauczy się między innymi rozwijania swoich ukrytych, pozazmysłowych
mocy; wizualizacji przyszłych wydarzeń; korzystania z daru pozazmysłowego
postrzegania i intuicji; odkrywania przesłania zawartego w snach i wizjach.

Cena: 29,40 PLN

220 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-28-0

Cena: 25,20 PLN

152 strony, A5

ISBN: 978-83-60528-76-1

Cena: 29,40 PLN

240 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-63-1

Twoja wiara w siebie sprawi, że podświadomy umysł poprowadzi cię od pragnień do
czynów, od nadziei do jej spełnienia, od marzeń do osiągnięć. Bóg obdarzył cię
konkretnymi talentami. Musisz je poznać i zacząć świadomie ich używać. Wtedy
uaktywni się twój podświadomy umysł, doprowadzając do urzeczywistnienia tego,
co w nim złożysz – podobnie jak gleba, która troszczy się o to, by zasiane w niej
ziarno wydało stokrotny plon. Podążając za myślą Autora przekonasz się, w jaki
sposób poeci, artyści, wynalazcy i przedsiębiorcy posłużyli się myślami obecnymi
w ich umysłach do osiągnięcia swoich celów. Przekonasz się, że i ty możesz
zastosować te same techniki do wzbogacenia swego życia.

Joseph Murphy
Uwierz w siebie

Cena: 27,30 PLN

176 stron, A5, tw. oprawa

ISBN: 83-89375-29-X
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Karty / Tarot

Cała istota życia, być może, polega na byciu takim jakim jesteś, bez oczekiwania na
lepszy czas. Dzisiaj, nie jutro. Może i trudno wyjść poza granice opinii innych, bo
jakimś dziwnym trafem ludzie budują swoje poczucie wartości, opierając się na
zdaniu nie swoim, a drugiego. No cóż, każdy potrzebuje jakiegoś boga. Prawda – to
Prawda istnieje tylko poza wszelką manipulacją. Takie są też runy i sztuki
mantyczne.

Elfy, sylfy, fauny, koboldy, rusa ki, wró ki, gnomy, olbrzymy: to one oraz jeszcze
wiele innych istot o ywiaj przyrod i czuwaj nad ni i nad jej skarbami. S u
i strzeg ywio w, budulca, z którego sk ada si ca e ycie naszej planety.
W niniejszej ksi ce autorka przedstawia 56 istot przyrody wraz z ich polem
dzia ania i zadaniami, ich mocami, m dro ci i wiedz . Od nich mo emy dowiedzie
si wiele o nas samych oraz o wiecie, w którym yjemy.

ł ż
ż ą ę ą ą ł żą
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ąż

ł ą ś ą ą ż ć
ę ś ż

Cena: 67,20 PLN

78 stron, 120x180 mm

książka + 33 karty + pudełko

ISBN: 83-89375-50-8

Cena: 67,20 PLN

372 strony, 120x180 mm

książka + 56 kart + pudełko

ISBN: 978-83-7649-045-8

Cena: 29,40 PLN

78 kart + instrukcja + pudełko

EAN: 5901549903010
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Mayroon
Alchemia RUNY

Jeanne Ruland
W świecie duchów natury

78 kolorowych kart + instrukcja, a wszystko to w eleganckim pudełku.

Zbigniew Jaśniak
Tarot 78 kart

Wróżenie z kart tarota nie jest zabawą. Może jednak służyć pomocą przy
podejmowaniu decyzji, w poszukiwaniu sensu życia, może pomagać w medytacji
i prowadzić do samopoznania.

Cena: 18,90 PLN

200 strony, A5

ISBN: 83-86757-62-0

Heidemarie Pielmeier, Markus Schirner
Świat tarota



Karty / Tarot

Cała istota życia, być może, polega na byciu takim jakim jesteś,
bez oczekiwania na lepszy czas. Dzisiaj, nie jutro. Może
i trudno wyjść poza granice opinii innych, bo jakimś dziwnym
trafem ludzie budują swoje poczucie wartości, opierając się na
zdaniu nie swoim, a drugiego. No cóż, każdy potrzebuje
jakiegoś boga. Prawda – to Prawda istnieje tylko poza wszelką
manipulacją. Takie są też runy i sztuki mantyczne.

Dary, jakie przynosi nam Zaczarowany Świat Elfów na 55.
kartach, powinny stać się zachętą do własnej refleksji
w różnych momentach naszej drogi życiowej. Jeśli Ty, uważny
Czytelniku, zadasz sobie trud i zagłębisz się w globalną wizję
duchowości Bogini Matki Ziemi, oczekującej naszej Miłości,
w zamian możesz otrzymać poczucie radości, entuzjazmu,
harmonii i piękna. Z tego duchowego świata, z którym autorka
potrafi nawiązać wewnętrzny kontakt, powstały magiczne
teksty. Za ich pośrednictwem możemy poznać szczególną
mądrość każdej z 55. przedstawionych Świetlistych Istot.

Cena: 67,20 PLN

152 strony, A6

książka + 60 kart + pudełko

ISBN: 83-89375-30-3

Cena: 82,95 PLN

192 stron, A6

książka + 79 kart + pudełko

ISBN: 83-86757-72-8

OSHO
Karty Przemiany

OSHO International
OSHO Zen Tarot
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Dary, jakie przynosi nam Zaczarowany Świat Elfów na 55.
kartach, powinny stać się zachętą do własnej refleksji
w różnych momentach naszej drogi życiowej. Jeśli Ty, uważny
Czytelniku, zadasz sobie trud i zagłębisz się w globalną wizję
duchowości Bogini Matki Ziemi, oczekującej naszej Miłości,
w zamian możesz otrzymać poczucie radości, entuzjazmu,
harmonii i piękna. Z tego duchowego świata, z którym autorka
potrafi nawiązać wewnętrzny kontakt, powstały magiczne
teksty. Za ich pośrednictwem możemy poznać szczególną
mądrość każdej z 55. przedstawionych Świetlistych Istot.

Cena: 67,20 PLN

256 stron, 120x180 mm

książka + 55 kart + pudełko

ISBN: 978-83-60528-55-6

Tiziana Mattera
Dary świata elfów



Kulturoznawstwo

Paul Spiegel
Co znaczy koszerne? Żydowska wiara i życie

Legendy Górnego Śląska. Oberschlesischer Sagenspiegel
(wersja dwujęzyczna)

Dorota Abramowicz
Legendy Pomorza i Kaszub (wersja trójjęzyczna)

Kim w a ciwie s ci ydzi? Jak yj i w co wierz ?Jak zawsze, tak i teraz strasz
w umys ach ludzi liczne stereotypy dotycz ce ydów. Nawet najbardziej o wiecony
i tolerancyjny umys bywa nie ca kiem wolny od takich wyobra e . Nie mo e nas to
dziwi , skoro anty ydowska tradycja liczy sobie ponad 2000 lat. Oboj tne, czy idzie
o bladego yda w cha acie, czy przystrojonego w kip opalonego Izraelczyka
z karabinem maszynowym, te schematy tylko w skrajnie rzadkich przypadkach s
bliskie rzeczywisto ci.Ta ksi ka stawia sobie za cel zaprzeczanie stereotypom,
cho by nawet nie w z ej wierze wytworzonym; pokazanie, e jeste my inni, ale nie
obcy, e jeste my wspólnot z czon wspóln wiar i losem, nie jeste my jednak
grup jednolit , tylko pluralistyczn i zindywidualizowan .
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Każda z opowiadanych tu legend jest tylko kreską lub plamką farby na tym
wizerunku, który – na początku zamazany i ciemny – po przeczytaniu kolejnej strony
staje się pełniejszy, jaśniejszy i cieplejszy w barwach, aż w końcu daje się wyraźnie
rozpoznać. Jest to obraz Górnoślązaka. Górno-ślązacy są narodem, który długo stał
w cieniu. Dopiero powoli odnajdują swoją odrębność i odważają się wyrażać własną
wolę. Dlatego też lubią swoje legendy – dziś bardziej niż dawniej uważają je za
wyraz swojej tożsamości. Ten zbiór 105 legend wyraźnie ukazuje, że Górny Śląsk
jest skupiskiem niespożytych sił ludowych.

Zadaniem legendy by o kiedy obja nianie wiata. Dzi , cho wiat jest ju prawie
ca kowicie obja niony, nadal opowie ci te s powtarzane w wielu kaszubskich
domach. W ró nych wariantach, z ró nymi bohaterami... Pomorze i Kaszuby to
nasze pogranicze, gdzie - zanim dosi gn a nas wielka i z a polityka - wspólnie yli
Kaszubi, Kociewiacy, Niemcy i Polacy. Ka da nacja opowiada a te same historie
dzieciom w ró nych j zykach. Trójj zyczna wersja „Legend” pozwala na powrót do
czasów, gdy dobro w opowie ci babci, dziadka, rodziców zwyci a o niezale nie od
tego, jak na nie mówiono.
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Cena: 27,30 PLN

256 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-89-1

Cena: 37,80 PLN

312 stron, B5, tw. oprawa

ISBN: 83-60528-20-9

Cena: 43,05 PLN

448 stron, B5, tw. oprawa

ISBN: 83-60528-11-X

Grupa ONEIRON stworzyła wyłom w spętanej powszedniości lat 60. Pięcioosobowa
zrazu grupa skierowana na ezoterykę, zakładająca istnienie ukrytego źródła, do
którego dociera się, idąc w górę rzeki. Tropy prowadzą przez terytoria
nowoczesnego wyrazu artystycznego,ale także jego wyklętych rejonów oraz filozofii
ducha. Gruntem porozumienia staje się mistyka, a wkrótce dostrzegli, że sens ich
działań nierozerwalnie związany jest ze Śląskiem. Książka stanowi album-
monografię wielkiego artystycznego dzieła dokonanego przez grupę ONEIRON.

Urszula Broll, Antoni Halor, Zygmunt Stuchlik,
Andrzej Urbanowicz, Henryk Waniek
Oneiron

Cena: 42,00 PLN

184 strony, A4, pełny kolor

ISBN: 83-60528-12-8
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Kulturoznawstwo

Barbara i Adam Podgórscy
Mitologia śląska, czyli przywiarki ślónskie

Barbara i Adam Podgórscy
Słownik gwar śląskich

Barbara i Adam Podgórscy
Wielka Księga Demonów Polskich

Czy demonologia śląska zasługuje na wyodrębnienie, na specjalne potraktowanie?
Czy różni się od demonologii polskiej w ogóle i od demonologii, nazwijmy je,
regionalnych? Z pewnością tak! Cechą wyróżniającą jest ogromna liczba
i różnorodność opowieści wierzeniowych o demonach wodnych – utopkach,
o demonach podziemnych, w szczególności kopalnianych, o upiorach grobowych –
strzygach i strzygoniach. W wierzeniach ludności Śląska bogato reprezentowane są
również demony specyficzne, własne, rodzime. Opracowanie zawiera definicje
wszystkich demonów śląskich dostępnych w literaturze wraz z wypisami.

Pozycja nieodzowna dla każdego, kto interesuje się gwarą śląską. Dorobek literacki
Barbary i Adama Podgórskich to 20 książek z dziedziny kultury masowej
i obyczajowo-obrzędowej. Warto wymienić takie tytuły jak Ogród wierszyków do
pamiętników (1997), Ogrody radości. Pieśni biesiadne, przysłowia, toasty, cytaty
(1999), Vademecum Szaradzisty (2000), Święty Walenty patron Zakochanych
(2000), Encyklopedia demonów (2000), Polski zielnik kulinarny (2004), Panu Bogu
świeczkę a diabłu ogarek (2004).

Zapraszamy do wyprawy w dziedzinę polskich i słowiańskich bóstw, bożków,
demonów, półdemonów. Diabłów, jędz, wił, skrzatów, boginek, utopców. W podróż
w dzisiejszych czasach mniej niebezpieczną niż dawniej i na pewno bez skutków
wymienionych przez profesora Gieysztora. Choć jak niegdyś przejmującą,
obfitującą w tajemnicze niespodzianki i nieoczekiwane zakręty. Książkę ilustrujemy
bogatym, liczącym ponad 200 pozycji, wyborem ilustracji i rycin. Ponieważ
autentycznych wytworów rodzimej twórczości nie ostało się zbyt wiele,
w niezbędnych wypadkach posługujemy się pracami zagranicznych autorów, jeśli
przedstawione w nich istoty demoniczne wykazują cechy zbieżne z wyobrażeniami
z ziem polskich.

Cena: 54,60 PLN

560 stron, B5, tw. oprawa

ISBN: 978-83-7649-041-0

Cena: 35,70 PLN

360 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-54-9

Cena: 40,95 PLN

560 stron, B5

ISBN: 83-89375-40-0

Bunt nie przemija? Ten prawdziwy nie przemija! Nigdy. Gdyby tylko chcieli się
wzajemnie poznać, być może nastolatkowie przestaliby uważać swoich rodziców za
starych zgredów, a oni swoje pociechy za małolatów pozbawionych jakichkolwiek
ideałów. Wystarczyłoby, żeby matka zapytała swoją córkę, dlaczego zamiast
modnych bucików na obcasie woli ciężkie glany, a syn zainteresował się, dlaczego
na półce z płytami jego ojca, ubierającego na co dzień wyprasowane w kancik
spodnie, stoją krążki „Deep Purple”, „Sex Pistols” albo „Nirvany”. Ta książka ma
stanowić pomost między pokoleniami, ułatwić wzajemne poznanie i zrozumienie.
Służy temu zarówno opis poszczególnych subkultur, jak i ważnych dla nich symboli
oraz haseł, a także kilka opowieści o tym, jak to się wszystko rozwijało.

Bogdan Prejs
Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija - wydanie drugie

Cena: 27,30 PLN

320 stron, 120x205 mm

ISBN: 978-83-7649-016-8
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Symbole

Felicitas H. Nelson
Talizmany i amulety

Joanna Ślósarska
W świetle symboli

Książka ta jest przewodnikiem po świecie bogatym w talizmany i amulety. Talizmany
i amulety posiadają moc, która dzięki ogromnej wierze w nie była wzmacniana
energetycznie przez stulecia. Skorzystajcie i Wy z tej mocy znajdźcie spośród
podanych tu ponad 200 talizmanów i amuletów znak, który najbardziej wam
pomaga.

–

„

”

Symbol nie jest manifestacją prawdy, lecz środkiem pozwalającym znaleźć drogę.
Jest wezwaniem do podróży w głąb kosmosu. Przeznaczeniem symboli jest
inicjowanie rozwoju duchowego każdej osoby w najwłaściwszym dla niej kierunku .

Cena: 27,30 PLN

270 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-81-5

Cena: 18,90 PLN

128 stron, A5

ISBN: 83-900663-6-X
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Heike Owusu
Symbole Egiptu

Heike Owusu
Symbole Afryki

Heike Owusu
Symbole Indian Ameryki Północnej

Heike Owusu
Symbole Inków, Majów i Azteków

Cena: 27,30 PLN

300 stron, A5

ISBN: 83-86757-59-0

Cena: 18,90 PLN

328 stron, A5

ISBN: 83-86757-69-8

W książce tej, będącej wspaniałym
leksykonem kultury starożytnego Egiptu,
znajdziesz ponad 300 symboli zaczer
pniętych z różnych sfer życia jego
mieszkańców. Znaczenie hieroglifów,
bóstw, fresków, rytualnych rekwizytów
i dzieł sztuki powstających na przestrzeni
dziejów zostało tutaj opisane prostym
językiem i wyjaśnione w sposób zrozu
miały dla każdego.

-

-

W tej książce znajdziesz ponad 300
symboli czarnoskórych plemion i narodów.
Na kontynencie afrykańskim symbolika
pierwotnych ludów zachowała się do
czasów współczesnych. Jej przejawy
znajdujemy w kulturze, kulcie przodków,
sztuce ludowej i czynnościach dnia
codziennego. Na bogactwo afrykańskich
symboli składają się zarówno rytualne
rekwizyty i maski, pismo obrazkowe ludu
Aszanti, jak i przedmioty użytkowe
o głębokim znaczeniu kulturowym.

Cena: 27,30 PLN

320 stron, A5

ISBN: 83-86757-64-7

Cena: 27,30 PLN

290 stron, A5

ISBN: 83-86757-54-X

Zebrane w tym tomie teksty są pokłosiem
konferencji zatytułowanej „Odcienie
gnozy”, zorganizowanej przez Koło Nau-
kowe WolnoMISHlicieli przy Uniwersy-
tecie Śląskim. Odbyła się ona w dniu
16.11. 2005, a jej uczestnicy, w większości
studenci i młodzi pracownicy naukowi,
zebrali się w sali Rady Wydziału Filolo-
gicznego UŚ, by przedstawić swoje bada-
nia dotyczące szeroko pojętej gnozy.

Zebrane w tym tomie teksty są pokłosiem
konferencji zatytułowanej „Odcienie
gnozy”, zorganizowanej przez Koło Nau-
kowe WolnoMISHlicieli przy Uniwersy-
tecie Śląskim. Odbyła się ona w dniu
16.11. 2005, a jej uczestnicy, w większości
studenci i młodzi pracownicy naukowi,
zebrali się w sali Rady Wydziału Filolo-
gicznego UŚ, by przedstawić swoje bada-
nia dotyczące szeroko pojętej gnozy.



Literatura dla dzieci

"W miejscu, gdzie kończy się miasteczko
Stoi nad rzeczką wierzba krzywa
W tej wierzbie dziupla, a w tej dziupli
Jest gniazdo Ptaka Detektywa

Detektyw Ptak, dla niepoznaki
Ubiera się jak inne ptaki...”

Ilustrowana książeczka dla dzieci.

Nie wiadomo, czy tak było, lecz z pewnością tak być mogło.
Tylko ten może pokusić się o zakwestionowanie prawdy
zawartej w tych ciepłych opowiadaniach, kto jest zimny,
wyrachowany i zły. Ale to z pewnością nie ten człowiek, który
czyta te słowa. Ten człowiek, a mówiąc prościej – Ty, Drogi
Czytelniku, z pewnością zechcesz się dowiedzieć, czy ścinane
drzewo płacze, dlaczego kogucik marzy o lataniu, co myśli
porzucony piesek, dlaczego krowy i ludzie żyją w przyjaźni
(a czasem nawet pod jednym dachem) i paru innych naprawdę
ważnych rzeczy. Ballady te płyną prosto z serca, może nawet
nie piórem, ale sercem zostały napisane. Dlatego ich czytanie
niezwykle wzmacnia, uszlachetnia i uspokaja serce –
zwłaszcza serce dziecka.

Cena: 18,90 PLN

32 strony, A4, pełny kolor

ISBN: 83-89375-30-3

Cena: 18,90 PLN

64 strony, 200x200 mm, pełny kolor

ISBN: 978-83-60528-27-3

Michał Szczepański
(Ilustracje: Dorota Krzymowska)
Przygody Ptaka Detektywa

Stach Maculewicz
Ballady

29

Co może się stać, gdy w zwykłym mieście, zwykłe dzieci znajdą
na chodniku zwykłą, gumową żabę? Życie Oliwki
i Franka zmieniło się w jednej chwili. Czas stanął w miejscu...
O dramatycznych, pełnych niebezpieczeństw, przygodach,
o dorosłych, którzy nie są tymi, za których się podają,
o ukrytym pod Bałtykiem królestwie i sile przyjaźni opowiada
książka? Guzik czasu? Po jej przeczytaniu trzeba uważnie
patrzeć pod nogi! Na chodniku, w parku, pod trzepakiem może
leżeć Żaba. A gdy ją znajdziecie, to zamiast chodzenia do
szkoły, czeka was misja – misja ratowania Czasu.Cena: 18,90 PLN

80 stron, 200x200 mm, pełny kolor

ISBN: 83-60528-08-X

Dorota Abramowicz
Guzik czasu



Literatura piękna

Rabindranath Tagore
Bezkresne owocobranie. Poezje zebrane i wybrane

Robert Stiller
Myśli kobiece

Robert Stiller
Poetyka pierwszej dziewiątki

Sto lat temu Rabindranath Tagore sprawił, że Europa nagle zafascynowała się
literaturą Indii. Otrzymał nagrodę Nobla. Stał się postacią symboliczną dla wielkości
kultur azjatyckich. Objawia nam cały świat: od umiłowania kobiet i dzieci aż po
najgłębszą boskość. Jego serdeczna poezja, pisana po bengalsku i po angielsku,
łączy głębię religijną i filozoficzną z wyjątkową zaletą: jest przystępna. Łatwa
w czytaniu. Dla każdego zrozumiała. Od pół wieku popularna w Polsce
w przekładach Roberta Stillera, tym razem w wydaniu już definitywnym i najbardziej
kompletnym.

Głupoty o kobietach można wygadywać... na tysiące. To męska specjalność.
Aczy jest na świecie coś ważniejszego niż Kobieta?
Hm... Wątpliwe. Bo mężczyzna jest po prostu tak samo ważny
jak kobieta. Nie zawsze!Ale jeżeli się postara...
Aprzede wszystkim niech oboje, mężczyzna i kobieta, naprawdę myślą.
Wtedy wszystko będzie w porządku.
Tu jest o kobietach, co najważniejsze.Można to czytać raz albo
dziesięć razy. Bo nie ma tu ani jednej oklepanej głupoty.

Robert Stiller to wybitny pisarz, poliglota znający 30 języków i tłumaczący
z kilkunastu, poeta, krytyk, eseista, filolog i literaturoznawca, orientalista. Znany
z wojowniczej nieustępliwości, której nie brak też w jego wierszach, dotyczących
m.in. polityki współczesnej i upadku praworządności. Przez długie lata
represjonowany za działalność antykomunistyczną. Przy tym zdeklarowany
feminista, co widać w jego poezji miłosnej, obecnej także w zbiorowym wydaniu
Poetyka pierwszej dziewiątki. które ukazuje się na jego 80-lecie.
Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajduje się 18 wybranych utworów
czytanych przezAutora.

Miłość! czy jest ciekawszy temat w życiu? Nie brakuje go w poezji światowej.
Ale jakże trudno go znaleźć! Bo kiedy napisze się o miłości albo śmiało, albo
poważnie, albo na wesoło... od razu: cenzura! Czy tak można?

Wiersze o miłości to dzieło z całego świata i wszystkich czasów. 20 tysięcy
rozchwytano w kilka dni. Po czym przez 20 lat nikt nie odważył się go wydać na
nowo. A teraz... dużo obszerniejsze i jeszcze śmielsze. Z dodatkiem 30 utworów do
śpiewania. Coś dla mężczyzn... i tym bardziej dla kobiet.

Cena: 29,40 PLN

240 stron, A5, tw. oprawa

ISBN: 978-83-7649-043-4

Cena: 27,30 PLN

304 stron, C6, tw. Oprawa

ISBN: 978-83-7649-005-2

Cena: 54,60 PLN

688 stron, 156x220 mm

tw. Oprawa

ISBN: 978-83-60528-83-9

Opracował: Robert Stiller
Wiersze o miłości. Antologia kontrowersyjna. Także i do śpiewu

Cena: 54,60 PLN

584 strony, B5, tw. oprawa

ISBN: 978-83-7649-046-5
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Literatura piękna

Piotr Jan Kos
Szamanka zeszła z gór

Zdzisław Smektała
Chcica

Poezja Piotra Jana Kosa to WYBITNA TWÓRCZOŚĆ człowieka naszych czasów –
cierpiącego i walczącego, który nieustannie szuka sensu swego istnienia, gubi się
i odnajduje nieustannie – człowieka, który trudzi się wieczystym dążeniem
(by przypomnieć słowa Goethego). Poezja mądra i wrażliwa, poezja niezwykle
oryginalna.

Jerzy Prokopiuk

Trwała nadal epoka służalczych poetów, wyimaginowanych spisków i powszech-
nych donosów nazywanych teraz, w dekalogach nowej etyki, spełnieniem
obywatelskiego obowiązku. Mikołaj Rej wywleczony z czeluści Psiej Budy mrużył
oczy przed kaskadami pełnego, dziennego światła, boleśnie wdzierającego się do
źrenic. Jasność policzkowała go. Konał we własnych gównach, a oktawa
samotnego trwania w mrocznej klatce utwierdziła go, że Bóg nie jest ani wolny, ani
sprawiedliwy. A człowieczeństwo to humorystyczna rola. Właśnie tam zrozumiał, co
znaczy mieć życiorys ze złowieszczym nadrukiem – Genesis. Uświadomił sobie, że
celem ludzkiej działalności jest tworzenie świata wypełnionego tragedią, świata
zaprzęgniętego w powtarzający się, powracający przez wieki obrzęd. To nie miłość,
szczęście, dobro jest istotą działania człowieka. Tragedia – oto cel właściwy.

Jest to prawdziwa książka marynistyczna, obfitująca w cenny materiał geograficzny
i przyrodniczy, ale co najważniejsze – zmusza ona czytelnika do zrozumienia
i uszanowania znojnej, a nieraz niebezpiecznej pracy ludzi morza, praktycznej
szkoły obowiązku i wyrobienia silnych, niezłomnych charakterów, tak bardzo
potrzebnych ojczyźnie w okresie odbudowy i rozbudowy”. Ferdynand Antoni
Ossendowski, 1937 r. „zapoczątkowany w polskim piśmiennictwie przez kapitana
Tadeusza W. Meissnera zapis doświadczeń absolwentów szkół i uczelni morskich
trwa niezmiennie po dzień dzisiejszy. Książki ich autorstwa świadczą o wartości
i wielkości dorobku marynistyki polskiej w najnowszych dziejach morskich RP.

Cena: 22,05 PLN

64 stron, 120x205 mm

+ 2 książeczki po 64 strony

tw. oprawa

ISBN: 83-89375-54-0

Cena: 11,55 PLN

312 stron, 145x238 mm

ISBN: 83-60528-00-4

Tadeusz Wiktor Meissner
Dookoła świata na „Darze Pomorza” (1934–1935)

Cena: 21,00 PLN

196 stron, 165x235 mm

ISBN: 83-60528-16-0
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Piotr Jan Kos
Nie lubię poezji. Galeria śmierci

Wu Wei
Dotyk Ziemi

Cena: 18,90 PLN

200 stron, A5, tw. oprawa

ISBN: 83-89375-20-6

Każdy wiersz to ktoś inny
piszących te wiersze jest więcej wiele stóp

idzie po tych Słowach gdybym mógł być sam
ci ludzie tak tętnią mi w uszach

puste bańki wierszy pękają na wodzie
i nikną

// //
//

//
//

//

Cena: 22,05 PLN

208 stron, 120x205 mm

ISBN: 978-83-60528-22-8

spis treści

zachody słońca
człowiek to droga

żółty azjatycki smutek
aż otrząśnie się ziemia
white hair of my lover
słowa zdumione sobą
zwiewne zaistnienia

k. rozwydrzenia
1 9 9 7
1 9 9 8
1 9 9 9

00
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wu wei
wu wei wu wei



Literatura piękna

Jacek Głębski
Kuracja

Jacek Głębski
Droga do Ite

Droga do Ite to podróż mityczna – nie dlatego, że nierzeczywista, lecz dlatego, że
dzieje się nie w rzeczywistym wymiarze. Czytając nie masz pewności, czy autor
pisze o tym, czego sam doświadczył, czy może opowiada sen. Chyba, że śnił
naprawdę. A czy można śnić inaczej? Sen. Tak: sen. To przecież SEN! Jeśli to jest
sen, to żeby się wydostać, wystarczy się... obudzić?! Szewc, Joanna i parę innych
„niejasnych” osób. Szewc wie tylko, że to jest miejscowość Ite – jakby to miało
wszystko wyjaśnić – a Joanna tylko się uśmiecha – jakby to miało jakieś znaczenie.
Miało: denerwowało. Czy właśnie o to Joannie chodziło? Czy śmiała się sensownie,
czy też bezsensownie? Ona się po prostu śmiała. Śmiech kontrolowany nie jest
prawdziwym śmiechem, tak jak sen kontrolowany nie jest prawdziwym snem.

Jest to powieść – oparta na autentycznej historii – o lekarzu-psychiatrze, który chcąc
poznać psychikę swych podopiecznych, postanawia przekonać się, jak wygląda
szpitalne życie z perspektywy pacjenta. Decydując się na karkołomny eksperyment
poznawczy, próbuje wkroczyć na niezbadany grunt i wpada w pułapkę. Wraz
z bohaterem niepostrzeżenie przekraczamy granicę między fascynacją
i obsesją, normalnością i szaleństwem.

Cena: 14,70 PLN

176 stron, A5

ISBN: 83-89375-92-3

Cena: 14,70 PLN

184 strony, A5

ISBN: 83-60528-03-9

Maciej Kuczyński
Podróż

Bruno Goetz
Królestwo bezprzestrzenne

Piotr Rowicki
Przed górami, przed lasami

Witold Wedecki
Romanse

Cena: 18,90 PLN

304 stron, A5

ISBN: 83-89375-66-4

Cena: 18,90 PLN

328 stron, A5

ISBN: 83-86757-69-8

Podróż jest z całą pewnością najbardziej
dojrzałą spośród wielu książek Macieja
Kuczyńskiego. Jest ona „zamkniętym”,
a zarazem „otwartym” światem przeżyć,
spostrzeżeń, opisów, sądów i analiz. Jest
to świat zamknięty, bo ograniczony ilością
stron i dwoma okładkami. Lecz jest to
także świat otwarty, bo nie sposób czytać
jej i nie zadumać się, a tym samym
poszerzyć swojego wewnętrznego świata
– świata własnych przekonań, odczuć
i odkryć.

Powieść okultystyczna napisana przez
autora w przeciągu niewiele ponad dwóch
miesięcy w 1918 roku, powstała pod
wpływem rozmów przy kawie z przy
jaciółmi artystami.

-

Cena: 14,70 PLN

164 stron, A5

ISBN: 83-89375-91-5

Cena: 16,80 PLN

307 stron, B5

ISBN: 978-83-60528-34-1

Temu, kto przeczytał bajki Piotra Ro-
wickiego i rozczarował się nimi, Wydawca
zwróci stracony czas. Czy można zwrócić
komuś utracony czas? Owszem, ale pod
warunkiem, że spełnio-ny zostanie
wskazany warunek: rozczaro-wania tymi
opowiadaniami. Nie można ich streścić –
są na to zbyt krótkie. Trudno je też
opowiedzieć – są bardzo wysublimo-
wane.

Tytułowe romanse są pretekstem do uka
zania fermentu towarzyszącego śląskim
środowiskom twórczym w latach i
ubiegłego stulecia. Książka ma kompo
zycję wzorowaną na witrażu – kontrastu
jące ze sobą impresje różnych wielkości
i odcieni, od refleksyjnej prozy poetyckiej
po soczysty język młodych ludzi, kompo
nują się w barwny obraz lokalnego środo
wiska, a równocześnie przenikliwie praw
dziwy obraz Polski tamtych czasów.

-

70. 80.
-
-

-
-
-
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Literatura piękna

Roman Warszewski
Skrzydła diabła, rogi anioła - mówi Mario Vargas Llosa

Tomasz Jaeschke
Nierządnice. O moim kapłaństwie i moim Kościele

Refleksja nad moim Kościołem. Książka jest rzeczywiście długą, barwną,
wielowątkową refleksją. Śmiało można powiedzieć, że autor dotyka najważ-
niejszych problemów współczesnego Kościoła. Zadaje trudne pytania. Ale to nie
wszystko. Gdyby tylko zadawał pytania, nie warto by było po tę książkę sięgać.
Cenne są tu przede wszystkim jego odpowiedzi, jego propozycje. A to wszystko ze
względu na jedno kluczowe słowo – „moim”. Choć bowiem Tomasz Jaeschke
przestał pełnić posługę kapłańską, nie przestał się utożsamiać z Kościołem, nie
przestał go kochać. Po jego książkę powinni więc sięgnąć – choć może kogoś taka
sugestia zastanawiać – ludzie wierzący, polscy katolicy. Jeśli bowiem ktoś ma
myśleć o Kościele krytycznie, to przede wszystkim ten, kto do niego należy.

Roman Warszewski – dziennikarz i pisarz, autor wielu książek, w tym kilku
bestsellerów. Laureat prestiżowych nagród, niestrudzony globtroter, tropiciel
zagadek przeszłości i znawca ceramiki prekolumbijskiej. Wielokrotnie przebywał
w Ameryce Południowej i Środkowej, które zna jak własną kieszeń. W swych
wojażach dotarł nawet na Wyspę Wielkanocną. Spotykał się i przeprowadzał
wywiady z noblistami, terrorystami, dyktatorami, prezydentami i słynnymi
szamanami. Tym razem Roman Warszewski przerowadził wywiad-rzekę z jednym
z najwybitniejszych współczesnych pisarzy – Mario Vargasem Llosą.Cena: 23,10 PLN

168 stron, 120x205 mm

ISBN: 978-83-60528-30-3

Cena: 18,90 PLN

312 strony, B5

ISBN: 83-89375-99-0

Łukasz Krzywoń
Ukryty blask. Świat Carlosa Castanedy

Roman Nacht
Podwójna spirala

Roman Warszewski
Ukryta twarz

Roman Warszewski
Gdzie mieszka płk Buendia?
Wywiad z Marquezem

Cena: 15,75 PLN

160 stron, 120x205 mm

ISBN: 83-89375-70-2

Cena: 16,80 PLN

242 stron, A5

ISBN: 83-89375-42-7

Wokół twórczości Carlosa Castanedy
narosło wiele mitów i kontrowersji. Autor
stara się przybliżyć Czytelnikowi pod-
stawowe idee z książek Castanedy
w kontekście innych tradycji duchowych,
także zachodnich. Okazuje się bowiem, że
zasadnicze modele ewolucji duchowej
człowieka są identyczne w różnych
kulturach, często niezależnych i odległych
od siebie.

Roman Nacht od dzieciństwa mężnie
przeciwstawiał się różnym przejawom
presji wywieranej na niego przez
rówieśników i niedorosłych do swej roli
nauczycieli, przełożonych i politycznych
przywódców. Zdeprawowany przez różne
ideologie „byt” społeczno-polityczny chciał
różnymi środkami („prośbą i groźbą”)
okiełznać jego niezależną duszę.

Cena: 15,75 PLN

116 stron, 120x205 mm

ISBN: 83-89375-85-0

Cena: 22,05 PLN

124 strony, 120x205 mm

ISBN: 83-89375-98-2

Romanowi Warszewskiemu jako jedy-
nemu Polakowi w połowie lat 80. udało się
przeprowadzić obszerny wywiad, w któ-
rym Castaneda przynajmniej częściowo
odsłonił tak starannie skrywane oblicze.
Posłuchajmy Mocnych Słów Carlosa
Castanedy, który – jak ustalił Roman
Warszewski – tak naprawdę nazywał się...
CesarArana!

Tytułowe romanse są pretekstem do uka
zania fermentu towarzyszącego śląskim
środowiskom twórczym w latach i
ubiegłego stulecia. Książka ma kompo
zycję wzorowaną na witrażu – kontrastu
jące ze sobą impresje różnych wielkości
i odcieni, od refleksyjnej prozy poetyckiej
po soczysty język młodych ludzi, kompo
nują się w barwny obraz lokalnego środo
wiska, a równocześnie przenikliwie praw
dziwy obraz Polski tamtych czasów.

-
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Numerologia

Gladys Lobos
Język liczb

Gladys Lobos
Cykle życia. Numerologiczne przepowiednie na lata 2009–2017

Już dawne praktyki astrologów odsłoniły nasze powiązania z gwiazdami. Mapa
naszego życia zawsze znajdowała się na dłoni. Liczby, które nabywamy wraz
z imieniem i momentem narodzin, określają nasze działania: jednakże nie wiemy
w jaki sposób oddziałują ani jak wpływają na życie ludzkie. Pitagoras, wielki filozof
i matematyk grecki z VI w. p.n.e., uważany za twórcę numerologii zachodniej,
stwierdził że „Natura geometryzuje”. Zaobserwował, że w samej konfiguracji
wszechświata dostrzec można porządek matematyczny obejmujący wszystko.
Utrzymywał także, że liczby są u podstaw wszystkiego co istnieje, albowiem
praktycznie wszystkie dziedziny wiedzy oparte są na zasadach numerycznych,
a numerologia jest badaniem sposobu w jaki wysyłana przez nie siła wpływa na
charakter i życie człowieka.

Numerologia, technika, której niewiarygodna rzetelność
i skuteczność została rozpoznana i sprawdzona ponad 11 tysięcy
lat temu, pozwala człowiekowi poznać swój aktualny stopień
ewolucji. Pozwala też poznać cały jego potencjał, który znajduje
się tutaj, na progu jego świadomości, ale do którego bardzo często
nie może się dostać z powodu rozmaitych blokad. Ta książka
pomoże owe blokady odkryć i wykorzenić.

Cena: 31,50 PLN

256 stron, B5

ISBN: 83-60528-07-1

Cena: 23,10 PLN

128 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-93-8

Małgorzata Brzoza
Numerologia związków

Gladys Lobos
Magia numerologii

Małgorzata Brzoza
Numerologia. Kody reinkarnacji

Małgorzata Brzoza
Esencja numerologii

Cena: 25,20 PLN

215 stron, A5

ISBN: 83-86757-09-4

„Jeśli książkę tę właśnie trzymasz w ręku,
nie jest to przypadek – to odpowiedź
przeznaczenia. Zapewne znajduje się
w niej coś specjalnie dla Ciebie. Coś
istotnego jest w środku – życzę Ci, abyś to
odnalazł... niestrudzony Wędrowcze”.

Magia numerologii to bez wątpienia naj-
lepsza książka na temat numerologii na
polskim rynku. Książka jest owocem
ponad trzydziestoletniej praktyki numero-
logicznej autorki. Zawiera wiedzę o wibra-
cjach liczb i o wpływie tych wibracji na
nasze życie, związki międzyludzkie
i interakcje ze światem.

Cena: 27,30 PLN

245 stron, A5

ISBN: 83-89375-10-9

Cena: 22,05 PLN

140 stron, A5

ISBN: 83-86757-23-X

W prezentowanej, czwartej już książce
o numerologii autorka pragnie podkreślić
wagę sugestii zawartych w oczątkowych
rozdziałach

. Jest to bowiem swoista instrukcja
obsługi kodów sterujących energią
naszych imion i nazwisk.

Numerologicznego Słownika
Imion

.

„Książka ta jest kwintesencją tego, co dla
mnie w numerologii najważniejsze, poz-
wala każdemu zainteresowanemu sa-
modzielnie zinterpretować swój urodze-
niowy program życia, uczy przywią-
zywania wagi do imion, które decydują
o naszym potencjale twórczym i o reali-
zowaniu siebie.”
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Cena: 27,30 PLN

270 stron, A5

ISBN: 83-86757-00-0



OSHO

OSHO
A trawa sama rośnie

OSHO
Księga mądrości

OSHO
Mądrość piasków – część 1.

OSHO
Mądrość piasków – część 2.

Jeśli chcesz dotrzeć do siebie, żadnej drogi nie ma. Nie ma przestrzeni ani
odległości. Już jesteś sobą, droga nie istnieje. Dlatego zen nazywany jest ścieżką
bez ścieżki, bramą bez bramy. Bramy nie ma, to właśnie jest ta brama. Ścieżka bez
ścieżki – ścieżki nie ma, a zrozumienie tego to właśnie ścieżka. Zen polega na
wrzuceniu cię w twoją rzeczywistość. Nie trzeba niczego odwlekać.

Rzadko spotyka się mistrzów takich jak Atisha, a to dlatego, że nauczało go trzech
oświeconych mistrzów. Nie zdarzyło się to nigdy przedtem i nigdy potem. Żył w XI
wieku, urodził się w Indiach, ale gdy jego miłość stała się aktywna, udał się do
Tybetu, jakby przyciągał go tam jakiś wielki magnes. Przemienił całą jakość
tybetańskiej świadomości. Siedem Punktów Treningu Umysłu to podstawowe
nauczanie, które dał Tybetowi, dar Indii dla Tybetu. Tych siedem punktów to
najmniejszy traktat, jaki można znaleźć, traktat o ogromnej wartości. Stanowią
religię w skondensowanej postaci, musisz rozwinąć każde z nich.

Cena: 25,20 PLN

220 stron, A5

ISBN: 83-89375-80-X

Cena: 54,60 PLN

640 stron, A5, tw. oprawa

ISBN: 978-83-7649-019-9

Cena: 27,30 PLN

256 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-74-7

Osho zachęca do poznawania świata
sufich wspaniałą przypowieścią o stru
mieniu, który na swej drodze napotkał
pustynię. W obliczu tej pustyni pojawiają
się w strumieniu lęki – nie wie on, jak ma
pokonać nieznaną mu przeszkodę. Osho
ukazuje, jakie znaczenie w świecie sufich
ma ufność, mądrość serca i powierzenie
się. Podkreśla, że sufizm nie objaśnia
egzystencji, zamiast tego zaprasza do
poznawania jej tajemnic.

-

Cena: 27,30 PLN

272 strony, A5

ISBN: 978-83-7649-006-9

Jesteś buddą od samego początku, tak jak
każdy. Bycie buddą jest źródłem i celem.
Jesteś buddą od początku i pozostaniesz
nim do samego końca. Jedyną kwestią
jest dostrzeżenie tego, a nie osiągnięcie.
Nie chodzi o osiągnięcie, ale o zdanie
sobie sprawy, zwrócenie się do wewnątrz.
Takie jest znaczenie słowa nawrócenie:
zainteresowanie się sobą. Skupianie się
na innych i zapominanie o samym sobie
jest nieświadomością.
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OSHO
Hsin Hsin Ming

Wchodzimy w piękny świat nie-umysłu mistrza zen. Sosan jest trzecim patriarchą
zen. Nie wiadomo o nim zbyt wiele. Tak powinno być, bo historia zapisuje tylko
przemoc, nie zapisuje ciszy, nie jest w stanie. Wszystkie zapisy dotyczą
gwałtownych wydarzeń. Gdy ktoś staje się naprawdę cichy, znika z wszelkich
zapisów, przestaje być częścią naszego szaleństwa. Jest więc tak, jak być powinno.
Jego biografia nie ma znaczenia, bo gdy ktoś staje się oświecony, nie ma już
biografii. Przestaje być formą, więc to, kiedy się urodził i kiedy umarł, to nieistotne
fakty.Cena: 29,40 PLN

280 stron, A5

ISBN: 978-83-7649-022-9



OSHO

OSHO
Autobiografia

OSHO
Medytacja sztuka ekstazy

Ta książka daje wspaniały wgląd w życie jednego z najbardziej niezwykłych
mistyków w historii świata. Wypowiedzi Osho są pełne humoru, a równocześnie z
wielką powagą traktują kwestię indywidualnego rozwoju wewnętrznego
i poszukiwań duchowych. Możesz dzięki temu poznać tło różnych zdarzeń
związanych z życiem Osho i jego nauczaniem, często odbiegające od wizerunku
Osho, jaki malowany był przez media. Wiele niezrozumienia wiąże się z pracą Osho
nad rozwojem świadomości człowieka, najczęściej wynikającego
z wypowiedzi ludzi, którzy sami nie doświadczyli jego metod.

Książka ta jest zbiorem odpowiedzi Osho na pytania stawiane przez różnych ludzi –
i tych medytujących, i tych, którzy tylko na chwilę przybyli do jego ashramu. Jedne są
głębokie i sięgają kwestii duchowych, inne są wyrazem zagubienia
w codziennym życiu. Wyjaśnienia Osho dotyczą zarówno otwierania się siódmego
czakramu, sahasrary, jak i sposobów poszerzania świadomości nie związanych
z duchowością (Huxley i LSD). A kto duchową podróż traktuje naprawdę serio,
znajdzie tu objaśnienie różnic między świadkiem i obserwatorem. Trzecią częścią
książki są opisy medytacji Osho – strukturalnych, które najlepiej praktykuje się
w grupie, i powszechnych, po które można sięgnąć w każdej chwili.

Cena: 32,55 PLN

296 stron, B5

ISBN: 83-89375-93-1

Cena: 29,40 PLN

280 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-25-9

OSHO
Psychologia ezoteryki

Proces ewolucji jest procesem rozwoju świadomości. Drzewa są bardziej świadome
niż skały, zwierzęta są bardziej świadome niż drzewa, człowiek jest bardziej
świadomy niż zwierzęta, buddowie są bardziej świadomi niż człowiek. Stan bycia
buddą, świadomość chrystusowa, oświecenie – wszystko to oznacza jedno i to
samo: rozkwit totalnej świadomości. Materia jest totalnie nieświadoma, budda jest
totalnie świadomy. Człowiek jest gdzieś pośrodku, nie jest ani jednym, ani drugim.
Żyje w stanie zawieszenia.

Cena: 25,20 PLN

220 stron, A5

ISBN: 83-89375-58-3

Chaos i zamieszanie, wszystko rozpadło się na kawałki, zupełne szaleństwo.
Obserwuj, przejdź przez to, nie bój się. Póki tu jestem, nie musisz się bać. Wiem, że
to minie, mogę cię zapewnić. Dopóki to nie minie, wdzięk, elegancja i cisza buddy
nie zdarzą się tobie. Będzie to koszmar, ale minie. Dzięki niemu oczyści się cała
twoja przeszłość. Potem drugi stan. Chciałbyś zostać w nim na zawsze, taki jest
piękny. Wewnętrzna rzeka płynie cicho, chciałbyś nigdzie już nie płynąć, tak jest ci
dobrze. W pewnej mierze jest to większe niebezpieczeństwo. Mistrz musi zapewnić
cię, że to pierwsze minie i zmusić cię, byś nie zatrzymał się na drugim, bo wtedy
Mahamudra ci się nie przydarzy.

OSHO
Tantra, najwyższe zrozumienie

Cena: 27,30 PLN

272 strony, A5

ISBN: 978-83-60528-47-1
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OSHO

OSHO
TAO – trzy skarby. Komentarze do TAO TE CHING Lao Tzu

OSHO
Techniki medytacji

Świat Lao Tzu jest zupełnie inny od światów filozofii, religii, etyki. Nie jest to nawet
sposób życia Lao Tzu niczego nie naucza, sam tym jest. Nie jest kaznodzieją, jest
obecnością. Lao Tzu nie ma żadnej doktryny dla ciebie, ma tylko siebie i dzieli się
tylko sobą. Gdyby był filozofem, wszystko byłoby proste, zrozumiałbyś go. Jest on
tajemnicą, bo nie jest filozofią. Nie jest nawet anty-filozofią, ponieważ i filozofia,
i anty-filozofia, polegają na logice. Filozofie polegają na logice, tak samo jest z anty-
filozofiami, dlatego anty-filozofie nie są niczym innym jak tylko filozofiami.
Nagarjuna, wielki anty-filozof, wciąż jest tylko filozofem.

.

Ta książka jest zbiorem technik medytacyjnych, które Osho przekazywał przez wiele
lat; są tu fragmenty i cytaty z książek zawierających jego poranne wykłady
i wieczorne darshany. Niektóre techniki (vipassana, nadabrahma, wirowanie) od
wieków znane są medytującym wielu tradycji. Inne (dynamiczna, kundalini,
gourishankar) odzwierciedlają mądrość tych tradycji i odkrycia współczesnej
psychologii, stanowiąc niepowtarzalną receptę Osho dla zaspokojenia potrzeb
człowieka współczesnego.

Cena: 34,65 PLN

264 strony, A5, tw. oprawa

ISBN: 978-83-7649-049-6

Cena: 23,10 PLN

144 strony, A5

ISBN: 83-89375-25-7
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OSHO
Ukryte tajemnice

Błyskotliwość wypowiedzi i łatwość formułowania myśli przez Osho sięgają w tej
książce zenitu. Tematy wykładów tu zawartych należą do najbardziej intrygujących
nas, współczesnych poszukiwaczy duchowych prawd. Tym lepiej więc, że możemy
skonfrontować nasze zachodnie widzenie tych zjawisk z oświeconym wglądem
wschodniego mistrza duchowego, który – jako jeden z nielicznych – potrafi łączyć
mistyczne widzenie świata z pragmatyzmem codziennego życia.

Cena: 25,20 PLN

224 stron, A5

ISBN: 83-89375-26-5

OSHO
Wielkie wyzwanie

OSHO
Zaratustra: Bóg, który tańczyć potrafi

Cena: 27,30 PLN

248 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-46-4

Masz przed sob kolejny tom z serii
niezwyk ych wgl dów w natur ycia,
relacji mi dzyludzkich, funkcjonowania
umys u, rozkwitania uczu i tworzenia
dobrych podstaw ycia spo ecznego. Nie
sko cz na czytaniu – wprowadzaj c
w ycie te s owa, mo esz doznawa
wi kszej rado ci i mie poczucie
wi kszego spe nienia.
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Cena: 29,40 PLN

316 stron, B5

ISBN: 978-83-60528-29-7

Wśród filozofów Wschodu i Zachodu
Friedrich Nietzsche to postać wyjątkowa.
Jego filozofia płynie nie tylko z umysłu,
ale i z serca, pewne jej korzenie sięgają
nawet istnienia. Jedynym jego nieszczę-
ściem było to, że urodził się na Zacho-
dzie, dlatego nie zetknął się z żadną
szkołą tajemną. Kontemplował głęboko,
ale nie wiedział o istnieniu medytacji.



Paranauka

Grażyna Fosar, Franz Bludorf
Czarodziejski śpiew

Wojciech Chudziński, Przemysław Nowakowski
Kręgi, cuda, kwanty

Grażyna Fosar i Franz Bludorf w swoich badaniach zajmują się m.in. wpływem fal
elektromagnetycznych na środowisko naturalne, w szczególności biosferę.
W tej książce autorzy starają się znaleźć odpowiedzi na wiele fascynujących pytań:
- Czy eksperymenty są przyczyną zmian klimatu?
- Patent na manipulowanie pogodą?
- „Raport mniejszości” – już rzeczywistość?
- Kontrola umysłu?
- Jak zniknęły całe narody?

„Trudno w kilku zdaniach oddać oryginalną koncepcję firmującego ten tom tandemu
znanych dziennikarzy, która pozwala połączyć ze sobą w jedną całość tak,
wydawałoby się, odległe fenomeny, jak: religijne objawienia i piktogramy w zbożu,
stygmaty i eksperymenty spod znaku paradoksu kota Schroedingera, teorie Carla
Gustava Junga i holograficzną budowę wszechświata, cud świętego Januarego
z działaniem świadomości grupowej. Nie ulega natomiast wątpliwości, że Kręgi,
cuda, kwanty stanowią z jednej strony, wyzwanie dla wszystkich, którzy usiłują
badać i analizować rzeczywistość jedynie za pomocą szkiełka i oka, z drugiej zaś,
osób trafnie uznających prymat ducha nad materią, niepotrzebnie natomiast
lekceważących intelekt jako równoprawne, obok odczytów intuicyjnych czy szerzej:
pozazmysłowych, narzędzie badania rzeczywistości”

Cena: 29,40 PLN

228 stron, A5

16 str. wkładka kolor

ISBN: 978-83-7649-002-1

Cena: 32,55 PLN

320 stron, 155x228 mm

16 str. wkładka kolor

ISBN: 978-83-60528-97-6

Andrzej Wójcikiewicz
Przebudzenie Cheopsa

Historia opisana w tej książce jest prawdziwa i dotyczy autentycznych zdarzeń
i osób. Od maja 2001 roku posiadamy w Polsce wiedzę dotyczącą dokładnego
położenia grobowca faraona, który budował Wielką Piramidę. Odkopanie mumii
Faraona ma „otworzyć” Wielką Piramidę i ochronić ludzi i Ziemię przed skutkami
naturalnych kataklizmów, które nam grożą, a szczególnie zagrożenia roku 2012.
Ludzie tylko pomagali przy jej budowie. Głównymi budowniczymi była cywilizacja,
która przybyła z konstelacji Oriona, z planety o nazwieAszun.

Cena: 29,40 PLN

324 strony, A5

ISBN: 83-89375-84-2

Książka „W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu“jest chronologicznym opisem
autentycznych wydarzeń, ktore doprowadziły do rozpoczęcia w marcu 2008 roku,
pierwszych od prawie 100 lat prac wykopaliskowych przy piramidzie mułowej
w Hawarze w Egipcie. Ich celem było m.in. odnalezienie wejścia do Wielkiego
Labiryntu, opisanego przez Herodota 450 lat p.n.e. Jest też przykładem, jak można
połączyć ze sobą dwie tak przeciwstawne dziedziny życia jak nauka i ezoteryka.
Książka jest sygnałem dla wszystkich ludzi na Ziemi, że jeśli rzeczywiście w roku
2012 istnieje zagrożenie kataklizmem istnieje przed tym realna ochrona.

Andrzej Wójcikiewicz
W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu

Cena: 34,65 PLN

432 strony, A5

16 str. wkładka kolor

ISBN: 978-83-7649-034-2
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Paranauka

Merlin
Kod Sauniere’a

Wojciech Grzelak
Szamani, mumie, ałmysy

Czy czytałeś słynną powieść Dana Browna „Kod Leonarda da Vinci”, czy spodobała
Ci się, czy wciągnęła Cię akcja i losy bohaterów? A może zaintrygował Cię film
nakręcony na motywach tej książki? Jeśli tak, zapoznaj się również z dziejami
prawdziwej historycznej postaci, która tak bardzo zafascynowała amerykańskiego
pisarza, że nadał nazwisko Sauniere jednemu z głównych bohaterów swego
bestsellera. Niniejsza książka traktuje o sekretach związanych z działalnością
autentycznego księdza Sauniere. Są one równie sensacyjne i niezwykłe jak postaci
ze słynnej książki Browna. W jego działalności tajemnica goni tajemnicę,
a przesłanie, które pozostawił w swoim kościele w Rennes-le-Château to prawdziwy
kod Sauniere’a, kierujący nas ku sekretom świętego Graala i katarów.

Książka przeznaczona dla wszystkich, których interesuje nieznany – zarówno
w sensie geograficznym, jak i ducho-wym – świat serca Syberii, pokazany wiernie
i barwnie. Lektura ta jest prawdziwą ucztą dla miłośników zjawisk tajemniczych.
Niektóre fragmenty książki autor prezentował wcześniej w czasopismach „Poznaj
Świat”, „Nieznany Świat”, „Wróżka”, „Gwiazdy Mówią...”, „Łowiec Polski”,
a także prasie rosyjskiej, niemieckiej i amerykańskiej. Książka zawiera ciekawy
materiał ilustracyjny oraz mapkę krainyAłtaj w formacieA3.

Cena: 8,40 PLN

200 stron, A5

ISBN: 83-60528-02-0

Cena: 32,55 PLN

304 strony, A5

16 str. wkładka kolor

ISBN: 83-60528-14-4

David Loye
Umysł przewidujący przyszłość

Historia opisana w tej książce jest prawdziwa i dotyczy autentycznych zdarzeń
i osób. Od maja 2001 roku posiadamy w Polsce wiedzę dotyczącą dokładnego
położenia grobowca faraona, który budował Wielką Piramidę. Odkopanie mumii
Faraona ma „otworzyć” Wielką Piramidę i ochronić ludzi i Ziemię przed skutkami
naturalnych kataklizmów, które nam grożą, a szczególnie zagrożenia roku 2012.
Ludzie tylko pomagali przy jej budowie. Głównymi budowniczymi była cywilizacja,
która przybyła z konstelacji Oriona, z planety o nazwieAszun.

Cena: 32,55 PLN

384 strony, A5

ISBN: 978-83-7649-024-3

Tadeusz Oszubski
Tajemnicze istoty

Tadeusz Oszubski
Tajemnice świata

Cena: 16,80 PLN

196 stron, A5

ISBN: 83-89375-47-8

Tadeusz Oszubski – urodzony 13 stycznia
1958 r. w Bydgoszczy. Prozaik, krytyk
i dziennikarz (publicysta, reporter, redak-
tor rubryk tematycznych). Stały współ-
pracownik miesięczników „Czwarty Wy-
miar” i „Nieznany Świat”. Książki opubliko-
wane: zbiór wierszy „Zostawiliśmy
skrzydła w szatni", powieści: „Mesjasz”,
„Twierdza Nienawiści”, „Drapieżnik”; zbiór
reportaży „Niewyjaśnione zjawiska w Pol-
sce”.Publikacje opowiadań w antologiach.

Cena: 18,90 PLN

228 stron, A5

8 str. wkładka kolor

ISBN: 83-89375-68-0

Książka ta prezentuje informacje w wię-
kszości w naszym kraju przemilczane,
które przekazywane były przez światowe
agencje i czasopisma, takie jak: BBC,
CNN, Reuter, AFP, „Nature” czy „New
Scientist”. Zajścia te dowodzą, że
Nieznane, Tajemnica, wniknęły w nasze
życie; że nie stoją już u progu rzeczy-
wistości lecz towarzyszą nam każdego
dnia.
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Poradniki

Lance Armstrong & Chris Carmichael oraz Peter Joffre Nye
Program mistrza. W siedem tygodni do doskonałości

Jacek Konarski
Myślę, więc jeżdżę

Książka pokazuje, w jaki sposób w ciągu zaledwie siedmiu tygodni każdy zarówno
zaawansowany, jak i początkujący może w pełni rozwinąć swoje możliwości
kolarskie i osiągnąć swoje osobiste maksimum. Książka zawiera szczegółowe
porady dotyczące doboru sprzętu rowerowego, jego regulacji i konserwacji, jazdy
w różnych warunkach, wszechstronnego treningu, żywienia i sposobów
doskonalenia umiejętności kolarskich podjazdów, zjazdów, sprintu oraz jazdy na
czas.

Do czego służy sprzęgło? Dzięki czemu samochód jedzie? Czym jest jadący
samochód? Jak się nim posługiwać świadomie i bezpiecznie? Jeśli nie znasz
odpowiedzi na te pytania, albo nie jesteś pewien, czy Twoja wiedza na ten temat jest
wystarczająco precyzyjna, powinieneś koniecznie przeczytać tę książkę. Jej autor
w prosty i obrazowy sposób wprowadzi Cię krok po kroku w trudną sztukę
efektywnej i bezpiecznej jazdy. Książka ta, będąc owocem praktyki instruktorskiej
autora, stanowi doskonałe uzupełnienie dostępnych na rynku podręczników do
nauki jazdy. Mogą się z niej dużo dowiedzieć również ci, którzy uzyskali już
upragnione prawo jazdy i samodzielnie poruszają się po drogach publicznych.

Cena: 29,40 PLN

248 stron, B5

ISBN: 83-89375-83-4

Cena: 25,20 PLN

144 strony, A5

ISBN: 978-83-7649-020-5

Annelore i Susanne Bruns
Ogród naturalny. Ilustrowany poradnik

Naturalna hodowla warzyw i owoców nie tylko wprowadza wiele smakołyków do
pożywienia, lecz również otwiera oczy na związki pomiędzy światem roślin
i zwierząt, Ziemią, kosmosem i człowiekiem. Obserwowanie i współdziałanie przy
tym, jak rośliny kiełkują i rosną, przeżywanie stale zmieniającego się przedstawienia
zjawisk Natury, wnosi wiele radości do pracy pod gołym niebem.Autorka przekazuje
tu obrazowo i szczegółowo, krótko i precyzyjnie, całą wiedzę konieczną do tego, aby
skutecznie wyhodować i zebrać zdrowe, pozbawione chemii warzywa i owoce.
Podręcznik zawiera wiele porad i wskazówek dla wszystkich, którzy potrafią docenić
chrupiącą sałatę, aromatyczne pomidory, korzenne zioła i smakowite jagody
z własnego ogrodu.

Cena: 27,30 PLN

160 stron, B5

ISBN: 978-83-60528-15-0

Stefan Frädrich
Gucio, twój wewnętrzny drań

Stefan Frädrich
Gucio uczy się sprzedawać

Cena: 25,20 PLN

224 stron, 120x205 mm

ISBN: 978-83-60528-42-6

Wszyscy znamy ten uparty wewnętrzny
głos. Głos, który radzi: „Zrezygnuj z tego!
Później się tym zajmiesz!” albo „Z tym
sobie nigdy nie poradzisz!” To Gucio do
nas przemawia. To jego głos. Gucio to
drań żyjący w nas. W którym miejscu psuje
nasze życie? I jak najlepiej sobie z tym
poradzić? Przeczytaj te z górą 100 porad,
a ów drań będzie jadł Ci z ręki.

Cena: 25,20 PLN

216 stron, 120x205 mm

ISBN: 978-83-60528-48-8

Znamy ów przykry, krępujący głos w nas,
który mówi: Sprzedawanie nie jest dla
ciebie! Żaden klient do ciebie nie
przyjdzie! Jakież to uciążliwe! Gucio tak do
nas przemawia. To jego głos. Gucio to
drań żyjący w nas. Nie ma zielonego
pojęcia o sprzedawaniu, za to wiele
uprzedzeń oraz negatywne, wewnętrzne
nastawie-nie. Lepiej więc będzie, jeśli
najpierw wyjaśnimy mu, jak funkcjonuje
proces sprzedawania towaru.
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Poradniki

Susanne Roth
Po prostu posprzątaj

Lothar J. Seiwert
Spiesz się powoli

Czy stos niezałatwionych spraw wciąż rośnie przed tobą, na podłodze piętrzą się
protokoły i materiały informacyjne, i coraz dłużej trwa odszukanie ważnego
dokumentu? Koniec z tym! Jeśli już nie pamiętasz, jakiego koloru jest twoje biurko,
to ta książka jest właśnie dla ciebie! Za pomocą metody Simplify (Uprościć) w ciągu
zaledwie 24 godzin już raz na zawsze stworzysz funkcjonalne miejsce pracy, gdzie
wszystko ma swoje jednoznaczne miejsce, aby wszelkie dalsze organizowanie
działo się – o ile można tak to ująć – samo z siebie.

Czołowy ekspert w dziedzinie zarządzania czasem Lothar J. Seiwert pokaże ci,
dlaczego oszczędzanie czasu od dawna już nie wystarcza: zarządzanie czasem
należącym do przyszłości oznacza całościowe zarządzanie własną osobą oraz
aktywne kształtowanie swojego życia.
Książka obejmuje między innymi:
- rozwijanie wizji, wzorców, projektowanie celu życia
- ustanawianie ról w życiu
- efektywne cotygodniowe planowanie priorytetów
- wydajne wykonywanie codziennej pracy

Cena: 25,20 PLN

168 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-72-3

Cena: 25,20 PLN

228 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-73-0

Marco von Münchhausen
Tak poskromisz swojego wewnętrznego lenia

Pilnie wykonać potrzebny plan projektu? Wreszcie zacząć uprawiać jogging?
A może po prostu sprzątnąć piwnicę? Każdy, kto waha się z podjęciem decyzji, zna
aż nazbyt dobrze przyczynę swoich rozterek to wewnętrzny leń. Za pomocą
programu zaprezentowanego w książce możesz jednak poskromić swojego
wewnętrznego lenia i z najgorszego wroga uczynić go najlepszym przyjacielem.
Zdziwisz się: każdego lenia można wytrenować. A gdy już raz zyskasz w nim
sprzymierzeńca, osiągniesz swoje osobiste cele mniejszym wysiłkiem i odniesiesz
większy sukces!Cena: 27,30 PLN

256 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-40-2

Markus Schirner
Świat wahadełek

Julian Brudzewski
Zrozumieć sen

Cena: 27,30 PLN

95 stron, A4

ISBN: 83-86757-01-9

Liczne diagramy, upo-
rządkowane tematycz-
nie, zostały zebrane, by
służyć pomocą w trakcie
pracy z wahadełkiem.

Cena: 8,40 PLN

160 stron, A5

ISBN: 83-89375-39-7

Zapraszamy Czytelnika do wspólnego
rozejrzenia się po tajemniczym świecie
naszych snów. Mamy nadzieję, że nasza
książka odpowie na wiele pytań, rozwieje
rozmaite wątpliwości, uporządkuje
problematykę snów, a przede wszystkim
uczyni z marzeń sennych użyteczne
narzędzie pomocne w rozwoju wewnę
trznym i stałym ulepszaniu swojego życia.

-
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Reiki

Religia

Edward Rozumowski
REIKI – naturalna metoda uzdrawiania przez nakładanie rąk

Mariusz Włoczysiak
Reiki – 5 wskazań dobrego życia

Dr Edward Rozumowski – Mistrz i Nauczyciel Reiki, od piętnastu lat zajmuje się
naturalnym uzdrawianiem przez Reiki. Wraz ze swoją żoną Alicją – również
Mistrzynią i Nauczycielką Reiki – prowadzą terapie uzdrawiające w swoim Centrum
Reiki w Szwajcarii, bezpośrednio i na odległość, oraz seminaria dla wszystkich
stopni Reiki. Oboje są inżynierami leśnictwa, więc mają stały kontakt z naturą, zdają
sobie sprawę, jakie ma ona wartości dla wszystkich istot żywych i jaką odgrywa rolę
we wszystkich procesach uzdrawiania.

Pe ny system praktyki w tradycji Reiki tworz trzy elementy tej samej wagi. S to:
• medytacja Gasho, • przywo anie energii Reiji-ho, oraz • sesja Reiki wykonywana za
pomoc d oni, Chiryo. Te trzy filary stanowi techniczn cz metody.
W wykszta ceniu wra liwego i czu j cego terapeuty Reiki istotna jest równie
podstawa etyczna, w a ciwe nastawienie wewn trzne osoby uzdrawiaj cej do
siebie, do innych ludzi i do wiata. Dla rozwijania w a ciwej postawy etycznej, Mikao
Usui przekazywa uczniom podczas seminariów pi wskaza cesarza Meiji –
Gokai. Wskazania te wci s wspominane na seminariach Reiki prowadzonych
obecnie, jednak ich znaczenie pozostaje niedocenione, zarówno przez mistrzów,
jak i przez adeptów Reiki. Niniejsza publikacja ma na celu obja nienie
wewn trznych tre ci tych pi ciu wskaza , które ka demu pozwalaj prowadzi
dobre, godziwe ycie.
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Cena: 32,55 PLN

384 stron, B5

ISBN: 83-89375-39-7

Cena: 16,80 PLN

48 stron, B5, broszura

ISBN: 978-83-7649-032-8

42

Gilles Van Grasdorff
Biografia XIV Dalajlamy

Jacek Konarski
Co nam ofiarował
Chrześcijanin Wschodu?

Cena: 33,60 PLN

452 strony, B5

ISBN: 83-89375-94-X

Kim jest? Jaką rolę w dojściu do władzy
Dalajlamy odegrała jego rodzina?
Jego matka jest nadal szanowaną
przez Tybetańczyków postacią.Ale czy
jego ojciec również? Czy umarł
śmiercią naturalną, czy może został
zamordowany? Czy seksualne
fantazje regenta oraz przesiąknięte
chciwością otoczenie Dalajlamy
doprowadziły do upadku Dach Świata?
Jaką rolę odegrały chińskie służby
specjalne i amerykańska CIA w Krainie
Wiecznych Śniegów? Jakie były ich
działania, kłamstwa, na czym polegała
ich niejednoznaczna postawa?
Dlaczego rząd tybetański na uchodź-
stwie nigdy nie został uznany przez
rządy innych krajów? Co stanie się
z Tybetem, gdy odejdzie obecny jego
przywódca XIV Dalajlama?

Autor wykazuje, że przesłanie o. de
Mello jest wartościowe i „prawo-
myślne” nie tylko z punktu widzenia
psychologii – również teologii
chrześcijańskiej; że – co podkreśla
sam tytuł – jest darem dla Zachodu,
wykazującego zbyt „przeintelek-
tualizowane” podejście do ducho-
wości. Jest to nieoceniona pomoc dla
chrześcijan przeżywających głębokie
rozterki spowodowane sympatią do
o. de Mello i wdzięcznością za pomoc
w uzyskaniu świeżego i praktycznego
spojrzenia na duchowość oraz za
liczne odpowiedzi na dręczące ich
pytania.

Cena: 18,90 PLN

288 stron, A5

ISBN: 83-89375-15-X



Religia

Ojciec Robert Le Gall i Lama Jigme Rinpoche
MNICH I LAMA

Jego Świątobliwość DALAJLAMA
Myśli płynące z serca

Pierwszy w historii dialog pomiędzy mnichem benedyktyńskim a lamą tybetańskim.
Celem tej książki jest przedstawienie bogactwa duchowego buddyzmu
i chrześcijaństwa oraz porównanie odpowiedzi, jakich udzielają te dwie wielkie
tradycje filozoficzne i religijne na pytania dotyczące Absolutu, człowieka
i życia pozagrobowego.

Zapewne wielu z nas zastanawia się, skąd bierze się zainteresowanie postacią XIV
Dalajlamy Tybetu i jego naukami w naszym zachodnim kręgu kulturowym. Dla wielu
z nas religia, którą wyznaje, i tradycje, w których został wychowany, są bardzo
odległe i nieznane. Jedyna odpowiedź, jaka wydaje się słuszna, to ta, że to, co mówi
i robi, wypływa z jego serca. To, co pochodzi z serca jest autentyczne, a przez to
prawdziwe.

Cena: 34,65 PLN

320 stron, A5

ISBN: 83-86757-79-5

Cena: 24,15 PLN

155 stron, A5

ISBN: 83-89375-16-8

Jacek Sieradzan
Od kultu do zbrodni. Ekscentryzm i szaleństwo w religiach XX wieku

Micha Josef bin Gorion
Żydowskie legendy biblijne

Książka ta jest drugim tomem trylogii o szaleństwie w religiach świata. Autor
analizuje w nim życie 18 wybranych postaci i ruchów religijnych istniejących w XX
wieku. W zachowaniu i nauczaniu ich twórców pojawiały się wątki związane
z ekscentryzmem i szaleństwem. Przedmiotem zaintereso-wania autora byli m.in.
Georgij Gurdżijew, Aleister Crowley, Anton Szandor LaVey, Ośo Radżniś, Franklin
Jones, Lee Lozowick, U.G. Krisznamurti i inni. Ponadto zajął się Świątynią Miłości,
Świątynią Słońca Luca Joureta i Josepha Di Mambro, Wrotami Niebios Marshalla
Applewhite’a, Najwyższą Prawdą Śoko Asahary, oraz Ruchem na rzecz Przywró-
cenia Dziesięciu Przykazań Bożych.

Ile on mia Adam i kto by ojcem Kaina? Biblia to przemilcza. Dlaczego? Bo ju kilka
tysi cy lat temu religijna cenzura usuwa a ze wi tych ksi g ydowskich mnóstwo
szczegó w i domys w. Post powy i odwa ny syn rabina Berdyczewski z Ukrainy
i Bia orusi, pó niej s awny jako Micha Josef Bin Gorion (1865-1921), po studiach
w Berlinie i Szwajcarii b ysn jako znawca nieoficjalnych tradycji biblijnych
i zgromadzi je w swym rewelacyjnym dziele.A teraz wybitny polski t umacz i judaista
Robert Reuven Stiller udost pni i rozszerzy jego fascynuj ce Legendy biblijne
tak e po polsku.
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Cena: 47,25 PLN

472 strony, B5

ISBN: 83-60528-05-5

Cena: 54,60 PLN

624 strony, B5, tw. oprawa

ISBN: 978-83-7649-003-8
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Rozwój duchowy

Ken Keyes Jr.
12 ścieżek do wyższej świadomości

Mariusz Włoczysiak
7 poziomów świadomości

12 Ścieżek to nowoczesna i praktyczna kondensacja mądrości tysięcy lat,
przewodnik do kierowania świadomością w interakcjach ze światem, umożliwiający
ciągłe życie w szczęściu, świadomości, miłości, radości i spełnieniu. Jeśli masz już
dosyć wzlotów i upadków, karuzeli przyjemności i bólu, i naprawdę chcesz cieszyć
się życiem i maksymalnie z niego korzystać – jesteś gotowy do wykorzystania 12
Ścieżek do wprowadzania zmian w swym życiu. 12 Ścieżek pokaże ci, jak możesz
przyspieszyć swój rozwój duchowy. Mogą one pokazać ci drogę do ukrytego w tobie
piękna i szczęścia.

Wszystkie podane tu informacje stanowią podstawę dla twoich własnych
doświadczeń i eksperymentów z życiem. Jest to jedynie pewien zarys, szkielet
modelu zachowań człowieka, który zmienia się w zależności od jego odwagi,
potrzeb i otwartości. Niektóre z tych danych są już ci znane, niektóre zapewne
poruszą cię albo nawet oburzą... System siedmiu czakr składa się z siedmiu sfer
funkcjonowania, które są opisane w niniejszej publikacji.

Cena: 14,70 PLN

44 strony, B5

ISBN: 83-89375-35-4

Cena: 14,70 PLN

44 strony, B5

ISBN: 83-89375-34-6

Mariusz Włoczysiak
Wewnętrzny przewodnik

Odszukanie swojego przeznaczenia to największe wyzwanie w tym życiu. Przy
narodzinach nie dostajesz gotowej drogi życiowej – sam możesz (a nawet musisz) ją
sobie wybrać. W dawnych czasach tak nie było, człowiek był ograniczony
warunkami, w jakich przyszedł na świat, musiał robić to, co było zwyczajowo mu przy-
pisane. Dziś masz ogromną wolność: możesz wybrać swój los, decydować, kim
chcesz być i jak chcesz żyć. Skorzystaj z tej wolności.

Cena: 16,80 PLN

64 strony, B5

ISBN: 83-89375-44-3

Mariusz Włoczysiak
Oświecenie

Karolina Włoczysiak
Żyć świadomie

Cena: 14,70 PLN

48 stron, B5

ISBN: 83-89375-31-1

Ludzie podejmują duchowe poszukiwania
z różnych pobudek. Jedni potrzebują
znaleźć sobie jakiegoś niedostępnego
idola, którego będą mogli wielbić. Inni
chcą stać się kimś ważnym, robić coś, co
nie każdemu jest dane. Jeszcze inni
poszukują towarzystwa innych osób,
z którymi mogą po prostu czuć się dobrze.

Cena: 16,80 PLN

52 strony, B5

ISBN: 978-83-7649-033-5

Niniejsza książka porusza kwestie, które
są ważne dla każdego, kto chciałby żyć
lepiej i bardziej świadomie. Zawiera ona
cenne wskazówki, w jaki sposób dotrzeć
do głębi samego siebie oraz jak poruszać
się w przestrzeni własnego ja. Nie znaj-
dziesz tu pustej moralizacji ani wywodów
religijnych. Przeczytaj tę książkę i pou-
kładaj swoje życie według własnych
przemyśleń, które nasuną po jej lekturze.
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Rozwój duchowy

Mariusz Włoczysiak
Energia zmiany

Mariusz Włoczysiak
Karma. Odpowiedzialność za swoje życie

Twoje dzisiejsze życie jest skutkiem tego, co robiłeś wczoraj. Jeśli chcesz coś
zmienić, zmień swoje zachowania, które doprowadziły cię do dnia dzisiejszego. To
naprawdę najprostsze, co możesz zrobić.

Cokolwiek robisz, jeśli w ogóle masz to robić, rób to totalnie. Jeśli w ogóle nie chcesz
tego robić, nie rób - i nie rób totalnie. Totalność trzeba pamiętać, gdyż totalność jest
najważniejsza. Jeśli stale będziesz robił coś, w czym jesteś z samym sobą
sprzeczny, niespójny, coś, w czym jedna twoja część żyje, a inna nie, nieszczysz
swój wewnętrzny rozkwit. Stopniowo staniesz się plastikowym kwiatem, bez
zapachu i bez życia.

Cena: 14,70 PLN

44 strony, B5

ISBN: 83-89375-56-7

Cena: 14,70 PLN

52 strony, B5

ISBN: 83-89375-57-5

Mariusz Włoczysiak
Oczyszczenie

Mariusz Włoczysiak
Intuicja

Mariusz Włoczysiak
Vipassana

Mariusz Włoczysiak
Kundalini

Cena: 16,80 PLN

64 strony, B5

ISBN: 83-89375-64-8

Cena: 16,80 PLN

64 strony, B5

ISBN: 83-89375-61-3

Nie ma drogi na skróty. Trzeba przejść od
początku do końca. Jak w życiu...
Możesz zamknąć oczy i przebiec nic nie
widząc, myśląc jedynie o dotarciu do
końca drogi. Boisz się tego cały czas,
dopiero na końcu zobaczysz, co straciłeś.
Taki długi szlak, tyle krajobrazów po
drodze, a Ty miałeś zamknięte oczy.
Szkoda, że to droga w jedną stronę...

Intuicja jest mocą dostępną każdemu –
prowadzi nas przez życie, jednak
racjonalizm osłabia często jej działanie.
Nadmiernie rozwinięte zdolności umysłu
filtrują irracjonalne sygnały, które są
przesłaniem wewnętrznego głosu. Efekt:
albo nie zwracamy na nie uwagi, albo
oceniamy je jako iluzoryczne czy
nieistotne.

Cena: 14,70 PLN

48 stron, B5

ISBN: 83-89375-63-X

Cena: 16,80 PLN

56 stron, B5

ISBN: 83-89375-62-1

Rozwijanie uważności to jedna z naj-
lepszych metod służących przepro-
gramowaniu silnych uzależnień. Przy
właściwym stosowaniu, nawet bardzo
długotrwałe uzależnienie może zostać
usunięte z programu emocjonalnego
zaskakująco szybko. Gdy jestes spokojny
i wyciszony, masz najlepszą okazję do
przeprogramowania racjonalnego umy-
słu, lecz nie zdołasz zmienić uzależnień
opartych na emocjach.

Rozbudzona energia sprawi, że zaczniesz
żyć inaczej, zmieni się hierarchia Two-
ich wartości. Trudno to nawet nazwać
zmianą, gdyż wcześniej nie miałeś
hierarchii wartości, raczej przyjmowałeś ją
od swojego otoczenia. Dopiero prze-
budzona świadomość, kwestionująca
wszystko „pewne”, „bezpieczne” i „gwa-
rantowane”, może tworzyć swoją hie-
rarchię wartości.
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Rozwój duchowy

Marjan Ogorevc
Diagnostyka karmiczna

Philippe Morando
Karma i reinkarnacja

Diagnostyka karmiczna nie jest znaną ani rozpowszechnioną w świecie metodą
diagnozowania i leczenia, gdyż wymaga od stosującego ją terapeuty specjalnych
zdolności wchodzenia w energetyczno-informacyjne pole człowieka. To, co wiąże
się z taką ingerencją, co wówczas dzieje się w nas i naszym biopolu, jakie niesie
niebezpieczeństwa i skutki zarówno dla terapeuty, jak i pacjenta, stanowi treść
i przesłanie niniejszej książki. Kiedy ukazała się po raz pierwszy na rynku
czytelniczym (w Słowenii) przed czterema laty była wydarzeniem rewolucyjnym.
Spowodowała zmianę sposobu myślenia, rozumienia oraz podejścia do własnego
zdrowia i leczenia wśród wielu czytelników.

Pasjonująca, przystępna dla wszystkich książka, opracowana w żywy i przyjemny
w czytaniu sposób, w formie pytań – odpowiedzi.
Prawidłowa znajomość mechanizmu karmicznego i procesu reinkarnacji pozwoli ci
lepiej zrozumieć zdarzenia twojego życia oraz ich pozorną absurdalność. Dzięki
spójnej wizji wszystkich aspektów tego mechanizmu będziesz w stanie zbudować
swoje życie na nowych podstawach i odnaleźć drogę wewnętrznego rozwoju,
radości, dobrobytu oraz powodzenia.

Cena: 27,30 PLN

256 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-88-4

Cena: 22,05 PLN

120 stron, A5

ISBN: 83-89375-36-2

Philippe Morando
Życie duszy

Pomiędzy niebem i ziemią dusza wytrwale kontynuuje swoją drogę, drogę własnej
ewolucji. Jakie życie czeka ją na Ziemi? Jak tworzą się warunki jej nowej inkarnacji?
Kto o tym decyduje? Czy będzie ona mężczyzną, czy kobietą, w jakiej rodzinie się
narodzi, kogo spotka? Jaka jest rola przewodników duchowych? Czy istnieje
sprawiedliwość karmiczna? A co dzieje się po śmierci, na tamtym świecie? Co robi
dusza? Wszystkie te tematy, jak i wiele innych, zostały poruszone w tej książce.
Tematy pasjonujące, które nieprzerwanie przykuwają uwagę czytelnika podczas jej
lektury.Cena: 22,05 PLN

120 stron, A5

ISBN: 83-89375-74-5

Karol Brandler Pracht
Kształcenie ducha

Margrit Dahlke, Ruediger Dahlke
Księga medytacji

Cena: 21,00 PLN

276 stron, A5

ISBN: 83-86757-25-6

Podr cznik duchowego rozwoju od ucznia
do mistrza jest wspania ym kursem
samodoskonalenia, po raz pierwszy od
kilkudziesi ciu lat udost pniony czytel
nikom polskim.
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Cena: 34,65 PLN

336 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-80-8

Coraz silniej odczuwamy potrzebę pono-
wnego odnalezienia równowagi między
tym, co wewnątrz, a światem zewnę-
trznym. W książce tej w wyczerpujący spo-
sób opisanych jest ponad 130 technik
medytacyjnych.
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Rozwój duchowy

Nadieżda Domaszewa, Władimir Samojlenko
JASNOŚĆ – 12 antyczakr. Praktyki aktywizacji centrów energetycznych

Krzysztof Maćko
Tai Chi Chuan

Ta książka zawiera najnowsze przekazy Wniebowstąpionych Nauczycieli unikalną
informacje dotyczącą aktualnego momentu ewolucyjnego oraz alchemiczne
duchowe praktyki. Ta wiedza i techniki pozwolą wszystkim podążającym na ścieżce
duchowej w krótkim czasie osiągnąć przyśpieszoną transformacje świadomości,
uzyskać unikalne zdolności zrozumieć przyczynę swoich chorób, i możliwości ich
uzdrawiania, stworzyć przestrzeń rozkwitu i obfitości.

Duch i cia o stanowi jedno i mog tak trwa , nie rozdzielaj c si . Koncentruj c
swoj uwag na regulacji oddechu i harmonijnym os abieniu swoich si , osi gamy
stan ufnego w swoje bezpiecze stwo noworodka. Usuwaj c przygodne my li,
po wi caj c czas na uwa n obserwacj otaczaj cego nas wiata, pozostajesz
czysty, bez skazy. Bramy niebios otwieraj si i zamykaj , powoduj c liczne
przemiany, wtedy ty mo esz zachowa si biernie jak poranek. Blask m dro ci
rozchodzi si na wszystkie strony wiata, a wi c mo na dzia a , nie dzia aj c.
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Cena: 32,55 PLN

400 stron, B5

ISBN: 978-83-60528-90-7

Cena: 22,05 PLN

168 stron, A5

ISBN: 83-86757-63-9

Ewa May
Uzdrawianie Pola

Daan van Kampenhout
Cztery kierunki

W książce tej autorka opisała
wypracowaną przez siebie metodę

, która
powstała w toku wielu lat jej
osobistych i zawodowych doświad-
czeń. Metoda okazała się na tyle
skuteczna, że pomogła wielu lu-
dziom uzdrowić swoje życie,
dokonać pozytywnej zmiany, mieć
odwagę uzdrowić siebie i swoje
związki. Jest bardzo pomocna przy
uzdrawianiu nerwic, depresji,
stresów i dolegliwości psychosoma-
tycznych.

Uzdrawiania Pola Życia

Cztery kierunki – wschód, zachód,
północ, południe, są użyteczną mapą
rzeczywistości oraz duchowym
narzędziem poznawania świata.
Praca z szamańskim kołem życia
pozwoli ci określić swoje miejsce
w świecie i wskaże, jaki może być
twój następny krok.

Cena: 34,65 PLN

204 strony, A5 + płyta CD

ISBN: 83-89375-74-5

Cena: 31,50 PLN

304 strony, 135x208 mm

ISBN: 978-83-7649-039-7

Igor Warneck
Świat run

Mistrz Kaisen
Zazen satori

Cena: 23,10 PLN

185 stron, A5

ISBN: 83-86757-97-3

Słowo runa oznacza tajemnicę. W runach
tkwi wiedza o stawaniu się, byciu i prze-
mijaniu. Runy są przede wszystkim
symbolami, które przemawiają do nas,
określając pewne stany ducha, działania
czy warunki życia.

Cena: 8,40 PLN

88 stron, 120x205 mm

ISBN: 83-89375-55-9

„Medytacja nie jest sztuką medytowania.
Jest przede wszystkim powrotem do ciszy
myśli, spokoju Umysłu i naturalnie
prowadzi do poszerzenia świadomości.
Zazen nie jest relaksacją, ani metodą
skierowaną na poprawienie stanu
zdrowia, ale czystą medytacją, przeka-
zaną przez wielkich mistrzów przeszłości
i teraźniejszości”.
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Spirytyzm

Zdrowie

Allan Kardec
Niebo i piekło według spirytyzmu

Piotr Arkadiusz Kociszewski
Zaświaty za kulisami

Niebo i piekło według spirytyzmu: • światowy bestseller literatury ezoterycznej;
• klasyczne dzieło opisujące fazy śmierci człowieka oraz okoliczności życia
pozagrobowego; • charakterystyka sytuacji Duchów w zaświatach, w zależności od
ich poziomu rozwoju moralnego i intelektualnego; • dziesiątki komunikatów
z seansów spirytystycznych, pochodzące od Duchów szczęśliwych,
nieszczęśliwych, samobójców, morderców itp.; • polemika z dogmatem o wiecznym
potępieniu i materialnym charakterze kar w życiu pozagrobowym.

.
Jest to pierwszy w Polsce, kompletny przek ad bez ingerencji cenzury i skrótów
redakcyjnych

ł

Oczywistą prawdą jest to, że od nas zależy, jak damy się pokierować, a nasza
podświadomość instynktownie odrzuci negatywne propozycje. Mam nadzieję, że
przerwę również mit haniebnych seansów spirytystycznych. Nauka pisma
intuicyjno-automatycznego z pełną świadomością rozwija nasz poziom duchowy –
jasnosłyszenie, a z czasem jasnowidzenie i wewnętrzny system komunikacji ze
światem duchowym. Wszelkie wchodzenie w stan medialny i półświadomościowy
jest wykluczone. Kontakt poprzez pismo automatyczne poszerza wiedzę o drugiej
stronie.

Cena: 37,80 PLN

488 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-84-6

Cena: 15,75 PLN

212 stron, A5

ISBN: 83-89375-82-6
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Jean Vanier
Depresja – dlaczego?

Rolf Herkert
Relaks w 90 sekund

To prawdziwie zaskakuj ca ksi ka. Nie ma w niej nudz cych wywodów lekarzy,
wiedzy nie popartej m dro ci , suchych naukowych terminów. Ju pierwsze
spojrzenie na tekst pozwala zrozumie , e dotyka on najg bszych sfer
cz owiecze stwa uczu i duchowo ci. Ksi ka ta, pisana przez filozofa, opowiada
o zranionym sercu, roli przyjació w walce z demonami uczu , tajemniczym, wielkim
JA oraz wewn trznym ma ym dziecku ukrytym w g bi ka dego z nas. Jest jeszcze
co bardzo wa nego w tej ksi ce nazwanie choroby do wiadczeniem na drodze
duchowego rozwoju. Z pewno ci , gdy potrzebujesz rozja nienia swych w asnych
mroków, ta ksi ka wniesie wiat o w twoje ycie!
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Autor przedstawia wiczenia rozlu niaj ce, które zapobiegaj lub zmniejszaj stres,
jednocze nie zwi kszaj c wydajno umys ow . S one zabawne, przeznaczone
dla ka dego i mo na je wykonywa wsz dzie.
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Cena: 17,85 PLN

90 stron, C6

ISBN: 83-86757-04-3

Cena: 18,90 PLN

220 stron, C6

ISBN: 83-86757-05-1



Zdrowie

Kurt Tepperwein
Co choroba mówi o Tobie?

Manfred Himmel
Drzewa pomagają leczyć

Kurt Tepperwein opisuje, jak mo emy rozpoznawa i w a ciwie interpretowa
symptomy chorobowe, a tak e poleca kroki, które powinni my wykona w celu
uzdrowienia. Prowadzi nas do ród a choroby, tkwi cego zawsze w sferze
duchowej, a przez to pokazuje drog do nas samych. Prezentuje ponad 100
symptomów chorobowych wraz z konkretnymi wskazówkami, jak mo emy im
zaradzi .
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Drzewo to źródło inspiracji, wytrwały dawca energii, symbol wzrostu, mocy
i wiecznego odnawiania się życia w cyklu przyrody. Czy i Ty chciałbyś, aby zostało
Twoim przyjacielem, aby Cię uzdrawiało? Jeśli tak, to daj się poprowadzić ku
królestwu subtelnych energii uzdrawiających, które w określonym czasie płyną
w polu promieniowania drzew. Autor prezentuje wiedzę dotyczącą magneto-
patycznego uzdrawiania dzięki energii drzew. Duża ilość ćwiczeń dotyczących
wszystkich zagadnień ułatwi Ci dogłębniejsze ich poznanie i możliwość
praktycznego zastosowania.

Cena: 29,40 PLN

258 stron, A5

ISBN: 83-86757-99-X

Cena: 29,40 PLN

232 strony, B5

ISBN: 978-83-60528-59-4

Medicine Grizzlybear Lake
Indiański uzdrowiciel

Siegfried Meryn, Markus Metka, Georg Kindel
Mężczyzna XXI wieku. Rewolucja hormonalna

Dzięki tej książce Czytelnicy, w tym również profe-sjonaliści, zyskują rzadką
sposobność uczenia się szamanizmu od kogoś, kto uczył się i praktykował
w obydwu światach i społeczeństwach. Dlatego gorąco zachęcam do lektury,
modląc się o sukces tej publikacji i wiedząc, że stanowi ona dużą wartość dla
poszukiwaczy wiedzy.

Rolling Thunder
Inter-tribal Medicine Man

Jest to książka o wszystkim, co muszą wiedzieć mężczyźni – i co powinny wiedzieć
również kobiety: o stresie, męskich chorobach, kryzysie wieku średniego, życiu
seksualnym i właściwej profilaktyce zdrowotnej. Przedstawia też całkowicie nowe
fakty medyczne: wyjaśnia, jak hormony determinują wszystkie sfery życia
mężczyzny – począwszy od pracy, a na życiu intymnym kończąc.

Cena: 25,20 PLN

204 strony, A5

ISBN: 83-60528-23-3

Cena: 40,95 PLN

397 stron, B5

ISBN: 83-89375-05-2
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Zdrowie

Marjan Ogorevc
Medycyna alternatywna w sporcie

Marjan Ogorevc
Samoleczenie metodą diagnostyki karmicznej

Ksi ka pisana by a z my l zarówno o wysokiej klasy zawodnikach, jak i lu
dziach, którzy sportem zajmuj sie tylko w ramach rekreacji. Niemal ka dej osobie
uprawiaj cej jak kolwiek dziedzin sportu zdarzy o si kiedy dozna niewielkich
obra e cia a, ulec kontuzji czy zachorowa na skutek w asnej nieuwagi,
przem czenia, niezbyt dobrego opanowania techniki danej dziedziny sportu,
niewystarczaj cego przygotowania, zbyt wielkiej ch ci zwyci stwa lub z powodu
nieszcz liwego splotu okoliczno ci. W ksi ce znajdziemy wskazówki dotycz ce
leczenia kontuzji metodami innymi od tych, które oferuje medycyna konwencjonalna.
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Trudno byłoby za pomocą leków usunąć wszystkie obrazy, zniewagi, gniew, czy
przepędzić lęki. W książce zostały opisane techniki i sposoby stanowiące swego
rodzaju skróty, za pomocą których możemy dotrzeć do samych siebie. Autor
pomaga nam i pokazuje, jak je odnaleźć. Przeszkody na drodze poznania samego
siebie są po to, aby je pokonać i czegoś się nauczyć. A ból jest zazwyczaj
symptomem niezadowolenia ciała ze stanu, w jakim znajduje się człowiek lub zmian,
jakie w nim zachodzą. Pracując nad sobą w końcu udaje nam się zauważyć, że
staliśmy się innymi ludźmi, że jesteśmy tacy, jak o to zabiegaliśmy i staraliśmy się
przez całe życie. Jestem inny, jestem kochany i szanowany – i wciąż jestem sobą, to
JA.

Cena: 29,40 PLN

240 stron, B5

ISBN: 978-83-7649-038-0

Cena: 29,40 PLN

256 stron, B5

ISBN: 978-83-7649-018-2

Dr William H. Bates
Naturalne leczenie wzroku bez okularów

Bob Fingerbild
Samoleczenie wzroku metodą dr. Bates’a

„...To książka, dzięki której miliony osób na całym świecie odzyskało poprawny
wzrok. Każdy człowiek z wadą wzroku koniecznie powinien się z nią zapoznać...”
Po blisko 50 latach praktyki, na podstawie analizy tysięcy sktuecznie wyleczonych
przypadków wad wzroku prof. Dr William H. Bates udowodnił, że większość ludzi
z wadami wzroku nie musi, a nawet nie powinna, nosić okularów. Oczy w okularach
stają się „leniwe”. Potrzebują treningu. Metoda Batesa jest serią prostych, łatwych
do wykonania ćwiczeń relaksujących oraz usprawniających mięśnie oczu. Dzięki tej
metodzie można przywrócić prawidłowe widzenie i używać oczu bez stanu napięcia
i stresu, a dzięki temu stać się bardziej efektywnym we wszystkich podejmowanych

Jest to wyj tkowa ksi ka, która pozwoli a wielu osobom na polepszenie jako ci
wzroku, a tak e w niektórych przypadkach na ca kowite wyleczenie i przywrócenie
stanu normalnego widzenia. O powodzeniu i skuteczno ci tej metody mo e
wiadczy niezbyt chlubny przyk ad przedwojennych Niemiec, gdzie poborowych

z wad wzroku kierowano najpierw do o rodków reedukacji wzroku stosuj cych
metod Batesa, a ewentualnie pó niej do optyka dla doboru odpowiednich szkie .
Innym przyk adem jest przypadek wiatowej s awy filozofa i pisarza A. Huxley'a,
który pod kierownictwem uczennicy Batesa, ze stanu granicz cego ze lepot
doszed do mo liwo ci czytania bez okularów.
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Cena: 24,15 PLN

224 strony, A5

ISBN: 978-83-7649-047-2

Cena: 22,05 PLN

128 stron, A5

ISBN: 978-83-7649-044-1
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Zdrowie

L. Puczko
Medycyna wielowymiarowa

Mechthild Scheffer
Oryginalna kwiatowa terapia Bacha dla początkujących

Medycyna wielowymiarowa to połączenie wiedzy medycyny zachodniej
i wschodniej, starożytnej oraz współczesnej wiedzy ezoterycznej, a także
doświadczenia gnostycznego wszystkich podstawowych religii świata. Daje ona
możliwość opisania w sposób systemowy wielowymiarowej struktury człowieka,
składającej się z siedmiu ciał – fizycznego i sześciowarstwowego szkieletu
energetycznego, otaczającego ciało fizyczne. Właśnie w tym szkielecie
energetycznym znajdują się głębokie przyczyny (obce wibracje) większości chorób
przewlekłych, których likwidacja daje efekt natychmiastowego uzdrawiania.

Mechthild Scheffer, prekursorka oryginalnej terapii kwiatowej Bacha, w łatwy
i praktyczny sposób przybliża nam wiedzę na temat kwiatów Bacha, przez co staje
się ona dla nas bardziej przystępna. Ta czołowa międzynarodowa ekspertka w jasny
i klarowny sposób pokazuje nam, jak 38 kwiatów Bacha wymienionych w książce
może służyć nam pomocą. Pokazuje jak zamienić postawy negatywne w pozytywne
możliwości rozwoju.

Cena: 37,80 PLN

416 stron, B5, tw. oprawa

ISBN: 978-83-7649-015-1

Cena: 25,20 PLN

128 stron, A5,

(40 stron pełny kolor)

ISBN: 978-83-60528-39-6

Beata Dynowska
Odżywianie z miłością – świadomy wybór

Beata Peszko
Powrót do życia

Każdego dnia dostarczamy sobie pożywienia, które teoretycznie powinno wzmacniać
życie. A co wybieramy, spożywając produkty przetworzone, ubogie w energię
odżywczą, błonnik, minerały i pierwiastki śladowe? Życie czy śmierć? W poszukiwaniu
skutecznych form terapii doszłam do przekonania, że kluczem do każdej z nich jest
stan umysłu. To z tej płaszczyzny dokonujemy świadomych wyborów, ale tylko wtedy,
gdy wcześniej zdefiniujemy własny system wartości. Oprócz różnych grup krwi,
różnimy się między innymi jakością wewnętrzną, którą nazwałam „klimatem
wewnętrznym”. W książce zapraszam do swoistej podróży po owym wewnętrznym
świecie, mając nadzieję, że umożliwi ona dobór indywidualnej diety.

Książka powstała na podstawie doświadczeń i przemyśleń, które zbierałam od
chwili wystąpienia u mnie pierwszych objawów stwardnienia rozsianego,
otrzymania wiążącej diagnozy, aż do dziś, a więc roku 2010. Zawarłam w niej i krótko
omówiłam stosowane przeze mnie techniki metody Silvy, terapię witaminową, dietę
i mieszanki ziołowe. Jestem pewna, że wszystko to pomogło mi w utrzymaniu stanu
zdrowia na stabilnym poziomie i umożliwiły normalne funkcjonowanie, zarówno
w życiu zawodowym, jak i rodzinnym. Opisałam też dietę zalecaną dla osób dotknię-
tych chorobą nowotworową, a ponadto mieszanki ziołowe i techniki metody Silvy.

Cena: 25,20 PLN

168 stron, A5

ISBN: 978-83-7649-026-7

Cena: 23,10 PLN

136 stron, A5

ISBN: 978-83-7649-031-1

51



Zdrowie

Margarethe Kruczek-Schumacher
Spotkanie z energią

Margarethe Kruczek-Schumacher
Podręcznik EFT (Emotional Freedom Techniques)

W treść książki wpleciona jest bardzo skuteczna forma samopomocy
psychologicznej zaczerpniętej z psychoterapii energetycznej. Obecnie najszybciej
działającej formy psychoterapii na świecie. Ze względu na swoją treść książka ta
nadaje się szczególnie dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Opisywana zaś w niej
metoda (Negativ Affect Erasing Method) może być stosowana z ogromnym
powodzeniem absolutnie w każdym wieku. Jest bardzo prosta i niezwykle skuteczna
w likwidacji nie tylko negatywnych stanów emocjonalnych, ale także wielu
dolegliwości fizycznych takich jak bóle głowy, bóle pleców, bezsenność, zmęczenie,
stres itd.

Pierwsza pozycja w języku polskim opisująca EFT.
Zaledwie w przeciągu kilku minut (!) można skutecznie pozbyć się wielu problemów
emocjonalnych (lęki, fobie, depresja, niskie poczucie własnej wartości, smutek, itd.)
oraz fizycznych (alergie, bóle głowy, migrena, bóle pleców i wiele jeszcze innych).
Krok po kroku autorka prezentuje kolejne etapy pracy z EFT. Szczegółowe ilustracje
sprawiają, że tej skutecznej metody można się bardzo szybko nauczyć. Lektura,
którą powinien przeczytać absolutnie każdy!

Cena: 12,60 PLN

76 stron, C6

ISBN: 978-83-60528-75-4

Cena: 23,10 PLN

132 strony, A5

ISBN: 978-83-7649-027-4

Zbigniew Ogrodnik
Potencjalne porady

José Silva, Robert B. Stone
Samouzdrawianie Metodą Silvy

W miłosnej diecie nie powinno być zbyt dużo alkoholu. Tylko jego niewielkie dawki
działają jako afrodyzjak. Nadmiar zazwyczaj usypia, a nie pobudza. Alkohol tylko
w pierwszej chwili sprawia, że krew krąży szybciej, później niestety zanika nie tylko
sprawność intelektualna, ale też seksualna.

Samouzdrawianie jest krokiem milowym ku zdrowemu i rozwiniętemu duchowo
społeczeństwu. Zastosowanie Metody Silvy sprawia, że człowiek staje się panem
własnego losu, czyni swoje życie szczęśliwszym, a także potrafi pomagać innym.

Cena: 8,40 PLN

192 strony, A5, tw. oprawa

pełny kolor

ISBN: 83-89375-65-6

Cena: 29,40 PLN

330 stron, A5

ISBN: 83-86757-50-7
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Zdrowie

Nikołaj Szerstiennikow
Psychologia odchudzania

Nikołaj Szerstiennikow
Odkrycie siebie

Książka prezentuje unikalną metodę korygowania wagi ciała i figury. Proste
ćwiczenia pomogą w szybki i efektywny sposób poprawić swój wygląd, wagę ciała
oraz ukształtować sylwetkę, pozbyć się chorób, przywrócić młodzieńczą lekkość,
świeżość spojrzenia i przeżywania. Ćwiczenia tu proponowane przynoszą bardzo
szybkie efekty, pomagają w kontrolowaniu procesu odchudzania i w uzyskaniu
optymalnego połączenia wymiarów i wagi ciała, a w rezultacie przywracają zdrowie
i dobry nastrój.

Książka opowiada o tajemnej wiedzy Wielkiej Tradycji Północy – starosłowiańskiej
nauce o doskonaleniu ducha i ciała, uważanej za zaginioną. Czytelnik pozna
właściwości energetycznej budowy organizmu, co pomoże mu szybko odzyskać
zdrowie i poprawić samopoczucie. Wiedza opisana w książce pomoże też
uruchomić potencjał wewnętrznej radości i dobroci, doświadczyć nieoczekiwanych
i wspaniałych stanów, które będą przygotowaniem do przyszłego wzlotu
duchowego.

Cena: 25,20 PLN

156 stron, A5

ISBN: 83-89375-75-3

Cena: 29,40 PLN

332 strony, A5

ISBN: 83-89375-97-4

Nikołaj Szerstiennikow
Rezerwat zdrowia

Nikołaj Szerstiennikow
U źródeł zdrowia

Organizm ludzki to system unikalny. Potrafi zwalczyć każdą chorobę. Długość życia
narządów i układów ciała jest wprost niebywała. Większość narządów
wewnętrznych mogłaby funkcjonować nawet 400 lat, gdybyśmy ich nie marnowali
w ciągu lat kilkudziesięciu. Metody podane w tej książce pochodzą między innymi
z Dalekiego Wschodu, ale zostały przystosowane do potrzeb współczesnego
człowieka. W rezultacie łączą się tu praktyki duchowego i fizycznego
samodoskonalenia, umożliwiające wkroczenie na nowy poziom rozwoju
osobistego.

Organizm ludzki – to system wyjątkowy. Potrafi zwalczyć każdą chorobę. Długość
życia narządów i układów ciała jest wprost niebywała. Wątroba może funkcjonować
około 500 lat, w przy-bliżeniu tyle samo trwa czas nieprzerwanej pracy innych
narządów wewnętrznych. Jednak człowiek w ciągu 50–60 lat potrafi tak zniszczyć
swoje ciało, że lekarstwa stają się niezbędne do życia. Nawet w poważnych stanach
chorobowych organizm ma jeszcze szansę na regenerację i normalną pracę.
Należy mu tylko pomóc. Trzeba nauczyć się rozumieć język ciała, umieć wsłuchiwać
się w sygnały narządów i układów wewnętrznych, aby pomóc organiz-mowi walczyć
z chorobami. Treścią niniejszej książki są niekon-wencjonalne metody szybkiej
samopomocy.

Cena: 29,40 PLN

364 strony, A5

ISBN: 83-60528-24-1

Cena: 26,25 PLN

212 stron, A5

ISBN: 978-83-7649-017-5
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Zdrowie

Marielu Lörler
Uzdrawiający szamanizm

Nina Dul
Terapia Aurą. Uzdrawianie poprzez pole energetyczne człowieka

My, ludzie współcześni, wiele możemy dowiedzieć się od szamanów, którzy przez
ponad 45 000 lat strzegli dla nas pradawną wiedzę o równowadze wszelkiego życia.
Pojęcie równowagi obejmuje spojrzenie na świat przez pryzmat całości, wszystkie
związki pomiędzy żywymi istotami, dbałość o rozwój własnych odwiecznych
instynktów i sił intuicji. Droga, którą pokazują szamani, strażnicy prawiedzy, pozwala
na odrodzenie niewyczerpanych możliwości naszej intuicji oraz pomaga odnaleźć
swoją własną medycynę, która będzie nas umacniać i uzdrawiać.

Aura jest odzwierciedleniem naszych uczu , my li i minionych ywo tów. Jest tak e
niewyczerpanym ród em uzdrawiaj cej si y. Nina Dul od dzieci stwa widzi
i interpretuje aur oraz przekazuje uzdrawiaj c energi . W niniejszej ksi ce pisze
o kontakcie ze wiatem duchowym trwaj cym przez ca e jej ycie, a tak e o tym, jak
zosta a uzdrowicielk . Dzi ki Ninie Dul poznasz tajemnice aury. Odpowiednie
wiczenia umo liwi ci odczucie energii aury i odkrywanie w asnych uzdrawiaj

cych zdolno ci.
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Cena: 34,65 PLN

400 stron, A5

ISBN: 83-89375-17-6

Cena: 26,25 PLN

192 strony, A5, wkładka kolor

ISBN: 978-83-7649-037-3

Renee Taylor
Tajemnice zdrowia plemienia Hunzów

Dowiesz się, jak przygotować posiłki z łatwo dostępnych na naszym rynku
składników. Recepty na zdrowie z „Dachu Świata” pozwolą Ci się poczuć, jakbyś stał
na „szczycie świata”. Nauczysz się prostych ćwiczeń jogi Hunzów.

Cena: 16,80 PLN

232 strony, A5

ISBN: 83-86757-50-7
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Maria Grodecka
Wegetariańskie okruchy

Bob Fingerblid
Samoleczenie potęgą

Cena: 24,15 PLN

240 stron, A5

ISBN: 83-86757-45-0

Od kiedy odżywianie przestało być
sprawą instynktu, stało się problemem.
Dlatego pełny zasób wiedzy o naturalnym,
zdrowym odżywianiu wymaga wielu
zwerbalizowanych informacji. O tym
właśnie traktuje ta książka.

Cena: 23,10 PLN

144 strony, A5

ISBN: 83-89375-03-6

W ka dym, najmniejszym przejawie
dzia ania naszego organizmu aktywny
udzia bierze pod wiadomo . Bob
Fingerbild przedstawia nieograniczone
mo l iwo ci samoleczenia pot g
pod wiadomo ci.
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Zdrowie

Markus Schirner
Techniki oddychania

Lise Bourbeau
Twoje ciało mówi: pokochaj siebie

Książka ta zawiera liczne wskazówki i opisy technik oddychania, a także ćwiczenia
na wydłużenie oddechu, wywodzące się ze wschodniej Azji i zachodniej Europy.
Poprzez świadome wydłużenie swojego oddechu wspomożesz zarówno swoją
psychikę, jak i ciało.

Metafizyka, która jest zdolnością do wzniesienia się ponad fizyczność, nie rości
sobie praw do zastąpienia medycyny tradycyjnej, wydaje się jednak niezbędnym
uzupełnieniem terapii, gdyż leczenie wyłącznie tego, co fizyczne, może być
rozwiązaniem na krótki czas. Książka jest rezultatem poszukiwań i obserwacji
poczynionych w ciągu piętnastu lat. Autorka z przyjemnością odkrywa w niej
tajemnice metafizyki. Jej celem jest pomóc każdej osobie stać się terapeutą dla
samego siebie lub najbliższych. Autorka z całego serca życzy, aby przedstawione
w książce definicje metafizycznych chorób i dolegliwości pomogły odzyskać
Czytelnikom tak poszukiwaną wewnętrzną harmonię.

Cena: 22,05 PLN

137 stron, A5

ISBN: 83-89375-13-3

Cena: 32,55 PLN

408 stron, A5

ISBN: 978-83-60528-95-2

Lise Bourbeau
Wsłuchaj się w swoje ciało

Celem tej książki jest pomóc nam odnaleźć drogę do tego czego wszyscy
pragniemy: radości, pokoju, pogody ducha, zdrowia, realizacji naszych zamierzeń
i aspiracji. Aby mogło się to udać musi jednak zostać spełniony podstawowy
warunek jakim jest osiągnięcie większej świadomości tego co dzieje się w nas na

Cena: 29,40 PLN

258 stron, A5

ISBN: 83-86757-94-9

Masaru Emoto, Jürgen Fliege
Uzdrawiająca siła wody

Mariusz Wirga
Zwyciężyć chorobę

Cena: 32,55 PLN

176 stron, A5

pełny kolor

ISBN: 978-83-60528-67-9

Woda – jak piszą autorzy – od pradaw-
nych czasów jest symbolem duszy. Po
lekturze tej książki rodzi się mocne
przekonanie: woda nigdy nas nie z-wodzi.
Wręcz przeciwnie – jest magazynem
i nośnikiem prawdy o kosmosie oraz
o mikrokosmosie, którym jest każda istota,
a więc i ta myśląca. Woda jest bowiem
niezwykłym misterium, którego głębię
dopiero zaczynamy sobie uświadamiać.

Cena: 24,15 PLN

150 stron, A5

ISBN: 83-86757-26-4

Niniejsza książka w zwięzłej i przystępnej
formie wprowadza czytelnika w sferę
medycyny psychosomatycznej.
Przeznaczona jest dla tych, którzy chcą
nauczyć się rozumieć samych siebie,
radzić sobie ze stresem oraz czerpać
radość z życia.
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Spis treści
30 minut... Seria poradników

Anioły

Astrologia / Horoskop

DEIR (seria wydawnicza)

Edukacja / Psychoedukacja

30 minut dla doskonałego stylu i taktu 3
30 minut dla efektywnego osobistego MARKETINGU ..........................................................................3
30 minut dla inteligentnej riposty ...........................................................................................................3
30 minut dla osiągania sukcesu metodą Coachingu .............................................................................3
30 minut dla skutecznej komunikacji .....................................................................................................3
30 minut dla większej kreatywności 4
30 minut dla zrozumienia MOWY CIAŁA ...............................................................................................4
30 minut nauki skutecznego pokonywania stresu .................................................................................4
30 minut nauki zarządzania czasem .....................................................................................................5
30 minut z inteligencją emocjonalną .....................................................................................................5
30 minut, aby zostać dobrym mówcą ....................................................................................................4
30 przeciwko manipulacjom ..................................................................................................................5
30 minut uczciwej dyskusji ....................................................................................................................5

Anielska wyrocznia (książka + 36 kart z aniołami + pudełko) 6
Medytuj z aniołami (książka + płyta CD MP3 z medytacjami) ...............................................................6
Świetlista siła Aniołów – książka + karty ................................................................................................6
Wielka Księga Aniołów ..........................................................................................................................6

Celtycki Horoskop Drzew ......................................................................................................................7
Rzeczywista astrologia ..........................................................................................................................7
Z astrologią pod rękę .............................................................................................................................7
Życie w harmonii z rytmami księżyca ....................................................................................................7

DEIR I. Wyzwolenie ...............................................................................................................................8
DEIR II. Kształtowanie ...........................................................................................................................8
DEIR III. Oddziaływanie ........................................................................................................................8
DEIR IV. Dojrzałość ...............................................................................................................................8
DEIR V (etap I). Pewność .....................................................................................................................9
DEIR V (etap II, część 1). Mądrość .......................................................................................................9
DEIR V (etap II, część 2). Świadomość ................................................................................................9
DEIR V (etap III). Sztuka .......................................................................................................................9

10 przykazań dla silnych kobiet 10
Daj mi rząd dusz 10
Entropia. Nowy światopogląd 10
Fenomen indygo 10
Gołębica 11
Gry i zabawy umysłowe 12
I Ty możesz być szczęśliwy, zdrowy, bogaty 11
Jak szybko i łatwo nauczyć się języka 12
Język ciała dzieci 11
Język ciała w biznesie 11
O istocie snów 13
Oswajanie marzeń 13
Podręcznik spełniania życzeń (twarda oprawa) 14
Poskramianie swojego Gremlina 14
Pozwól się odnaleźć 14
Rytuały szamańskie a ustawienia rodzinne 14
Sekrety biorytmów (+ płyta z treningiem autogennym CD MP3) 15
„Nowe” Siano w głowie? 12
Siła ciszy 13
Superintuicja 14
Szkoła bez stresu 12

..............................................................................................
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........................................................................................................................................

.................................................................................................................

...................................................................................

............................................................................................

...........................................................................................................................

...................................................................................................................

...............................................................................................................................

........................................................................................................................

..............................................................................

....................................................................................................

......................................................................................................................

....................................................................................

......................................................

................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..........................................................................................................................

56



57

Spis treści
Śnienie na jawie 13
Uczmy się od delfinów 15
Wybacz sobie i zaufaj 15
Wyprawa na wyspę angielskich czasów (gramatycznych) 15
Wyższa szkoła hipnozy 15

Bezdrożny ląd 16
Całkowicie inny sposób życia 16
Luciferiana: Między Lucyferem a Chrystusem 17
Magija w teorii i praktyce (miękka oprawa) 16
Mój Jung 17
Odcienie gnozy 17
Pierwsza i ostatnia wolność 16
Piękno jest tylko gnozy początkiem 17
Podstawy psychologii realistycznej według Karola Wojtyły 17
WWW: Czy się przebudzimy? 16

Bądź mistrzem ukrytego ja 18
Huna. Odkrycie wewnętrznej mocy... 18
Medycyna Kahunów 19
Natychmiastowe uzdrawianie 18
OHANA – język światła 19
Podręcznik huny 19
Przesłanie Kahunów 19
Szaman miejski 18

JOGA (Ruch-oddech-relaks) 20
Joga dla dzieci .....................................................................................................................................20
Joga hormonalna .................................................................................................................................20
RADŻA JOGA. Sztuka i nauka ............................................................................................................20

Bądź swoim zbawcą 21
Cuda umysłu .......................................................................................................................................21
Dar intuicji ............................................................................................................................................21
Kosmiczny wymiar twojej mocy ...........................................................................................................21
Mądrość biblijna ..................................................................................................................................22
Nieskończone źródło twojej mocy .......................................................................................................22
Potęga nieskończonego bogactwa ......................................................................................................22
Prawa umysłu ......................................................................................................................................22
Prawdy, które mogą odmienić twoje życie ...........................................................................................23
Terapia modlitwą .................................................................................................................................23
Ukryta moc ..........................................................................................................................................23
Uwierz w siebie ...................................................................................................................................23

Alchemia RUNY 24
Dary Świata Elfów ...............................................................................................................................25
Karty Przemiany – książka + karty ......................................................................................................25
OSHO Zen Tarot – książka + karty ......................................................................................................25
Świat tarota .........................................................................................................................................24
Tarot – 78 kart z instruckją ..................................................................................................................24
W świecie duchów natury ....................................................................................................................24

Co znaczy koszerne? ..........................................................................................................................26

............................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

...............................................................

.................................................................................................................

...............................................................................................................................

........................................................................................................

................................................................................

.....................................................................................

.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................

...........................................................................................................

................................................................................................

..............................................................

........................................................................................................

............................................................................................................

..............................................................................................

......................................................................................................................

........................................................................................................

..................................................................................................................

............................................................................................................................

......................................................................................................................

.............................................................................................................................

..........................................................................................................

......................................................................................................................

............................................................................................................................

Filozofia

Huna

Joga

Joseph Murphy

Karty / Tarot

Kulturoznawstwo



Spis treści
Legendy Górnego Śląska (wersja dwujęzyczna) ................................................................................26
Legendy Pomorza i Kaszub (wersja trójjęzyczna) ...............................................................................26
Mitologia śląska – przywiarki ślónskie .................................................................................................27
Oneiron ................................................................................................................................................26
Słownik gwar śląskich .........................................................................................................................27
Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija – wydanie drugie ............................................................27
Wielka Księga Demonów Polskich ......................................................................................................27

Symbole Afryki .....................................................................................................................................28
Symbole Egiptu ...................................................................................................................................28
Symbole Indian Ameryki Północnej .....................................................................................................28
Symbole Inków, Majów i Azteków ........................................................................................................28
Talizmany i amulety .............................................................................................................................28
W świetle symboli ................................................................................................................................28

Ballady .................................................................................................................................................29
Guzik czasu .........................................................................................................................................29
Przygody Ptaka Detektywa .................................................................................................................29

Bezkresne owocobranie ......................................................................................................................30
Chcica .................................................................................................................................................31
Dookoła świata na „Darze Pomorza” (1934–1935) .............................................................................31
Dotyk ziemi ..........................................................................................................................................31
Droga do Ite .........................................................................................................................................32
Gdzie mieszka płk Buendia? Wywiad z Marquezem ...........................................................................33
Królestwo bezprzestrzenne .................................................................................................................32
Kuracja ................................................................................................................................................32
Myśli kobiece .......................................................................................................................................30
Nie lubię poezji. Galeria śmierci ..........................................................................................................31
Nierządnice .........................................................................................................................................33
Podróż .................................................................................................................................................32
Podwójna spirala .................................................................................................................................33
Poetyka pierwszej dziewiątki ...............................................................................................................30
Przed górami, przed lasami... ..............................................................................................................32
Romanse .............................................................................................................................................32
Skrzydła diabła, rogi anioła .................................................................................................................33
Szamanka zeszła z gór .......................................................................................................................31
Ukryta twarz ........................................................................................................................................33
Ukryty blask. Świat Carlosa Castanedy ..............................................................................................33
Wiersze o miłości ................................................................................................................................30

Cykle życia. Numerologiczne przepowiednie na lata 2009-2017 ........................................................34
Esencja numerologii ............................................................................................................................34
Język liczb ...........................................................................................................................................34
Magia numerologii ...............................................................................................................................34
Numerologia związków ........................................................................................................................34
Numerologia. Kody reinkarnacji ..........................................................................................................34

a trawa sama rośnie ............................................................................................................................35
Autobiografia .......................................................................................................................................36
Hsin Hsin Ming ....................................................................................................................................35
Księga mądrości (twarda oprawa) .......................................................................................................35
Mądrość piasków – część 1. ...............................................................................................................35
Mądrość piasków – część 2. ...............................................................................................................35

Symbole

Literatura dla dzieci

Literatura piękna

Numerologia

OSHO

58



Spis treści
Medytacja, sztuka esktazy ..................................................................................................................36
Psychologia ezoteryki ..........................................................................................................................36
Tantra, najwyższe zrozumienie ...........................................................................................................36
TAO – 3 skarby. Komentarze do TAO TE CHING Lao Tzu .................................................................37
Techniki medytacji ...............................................................................................................................37
Ukryte tajemnice ..................................................................................................................................37
Wielkie wyzwanie ................................................................................................................................37
Zaratustra: Bóg, który tańczyć potrafi ..................................................................................................37

Czarodziejski śpiew .............................................................................................................................38
Kod Sauniere’a ....................................................................................................................................38
Kręgi, cuda, kwanty .............................................................................................................................38
Przebudzenie Cheopsa .......................................................................................................................38
Szamani, mumie, ałmysy. Tajemnice z serca Azji ...............................................................................39
Tajemnice świata .................................................................................................................................39
Tajemnicze istoty .................................................................................................................................39
Umysł przewidujący przyszłość ...........................................................................................................39
W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu ..................................................................................................38

Gucio uczy się sprzedawać .................................................................................................................40
Gucio, twój wewnętrzny drań ..............................................................................................................40
Lance Armstrong – program mistrza ...................................................................................................40
Myślę, więc jeżdżę ..............................................................................................................................40
Ogród naturalny. Ilustrowany poradnik ................................................................................................40
Po prostu posprzątaj ...........................................................................................................................41
Spiesz się powoli .................................................................................................................................41
Świat wahadełek (miękka oprawa) ......................................................................................................41
Tak poskromisz swojego wewnętrznego lenia .....................................................................................41
Zrozumieć sen .....................................................................................................................................41

REIKI – naturalna metoda uzdrawiania przez nakładanie rąk .............................................................42
Reiki – 5 wskazań dobrego życia ........................................................................................................42

Biografia XIV Dalajlamy .......................................................................................................................42
Co nam ofiarował chrześcijanin Wschodu? .........................................................................................42
Mnich i Lama .......................................................................................................................................43
Myśli płynące z serca ..........................................................................................................................43
Od kultu do zbrodni .............................................................................................................................43
Żydowskie legendy biblijne ..................................................................................................................43

Cztery kierunki .....................................................................................................................................47
Diagnostyka karmiczna .......................................................................................................................46
Dwanaście ścieżek do wyższej świadomości ......................................................................................44
Energia zmiany ....................................................................................................................................45
Intuicja .................................................................................................................................................45
JASNOŚĆ – 12 antyczakr. Praktyki aktywizacji centrów energetycznych ..........................................47
Karma – odpowiedzialność za swoje życie .........................................................................................45
Karma i reinkarnacja ...........................................................................................................................46
Księga medytacji .................................................................................................................................46
Kształcenie ducha ...............................................................................................................................46
Kundalini ..............................................................................................................................................45
Oczyszczenie ......................................................................................................................................45
Oświecenie ..........................................................................................................................................44
Siedem poziomów świadomości .........................................................................................................44

Paranauka

Poradniki

Reiki

Religia

Rozwój duchowy

59



Spis treści
Świat run .............................................................................................................................................47
Tai chi chuan .......................................................................................................................................47
Uzdrawianie Pola Życia – książka + płyta CD .....................................................................................45
Vipassana ............................................................................................................................................45
Wewnętrzny przewodnik ......................................................................................................................44
Zazen satori .........................................................................................................................................47
Życie duszy .........................................................................................................................................46
Żyć świadomie. Proste pytania, na które zbyt długo szukamy odpowiedzi .........................................44

Niebo i piekło według spirytyzmu ........................................................................................................48
Zaświaty za kulisami ...........................................................................................................................48

Co choroba mówi o tobie? ...................................................................................................................49
Depresja – dlaczego? ..........................................................................................................................48
Drzewa pomagają leczyć ....................................................................................................................49
Indiański uzdrowiciel ...........................................................................................................................49
Medycyna alternatywna w sporcie ......................................................................................................50
Medycyna wielowymiarowa .................................................................................................................51
Mężczyzna XXI wieku. Rewolucja hormonalna ...................................................................................49
Naturalne leczenie wzroku ..................................................................................................................50
Odkrycie siebie ....................................................................................................................................53
Odżywianie z miłością – świadomy wybór ..........................................................................................51
Oryginalna terapia kwiatowa Bacha dla początkujących .....................................................................51
Podręcznik EFT. Techniki uzdrawiania emocjonalnego .......................................................................52
Potencjalne porady cz. I ......................................................................................................................52
Powrót do życia. O stwardnieniu rozsianym i chorobach nowotworowych inaczej .............................51
Psychologia odchudzania ....................................................................................................................53
Relaks w 90 sekund ............................................................................................................................48
Rezerwat zdrowia ................................................................................................................................53
Samoleczenie metodą diagnostyki karmicznej ....................................................................................50
Samoleczenie potęgą podświadomości ..............................................................................................54
Samoleczenie wzroku metodą dr. Bates’a ..........................................................................................50
Samouzdrawianie metodą Silvy ..........................................................................................................52
Spotkanie z Energią ............................................................................................................................52
Tajemnice zdrowia plemienia Hunzów ................................................................................................54
Techniki oddychania ............................................................................................................................55
Terapia Aurą. Uzdrawianie poprzez pole energetyczne człowieka ......................................................54
Twoje ciało mówi: pokochaj siebie ......................................................................................................55
U źródeł zdrowia ..................................................................................................................................53
Uzdrawiająca siła wody .......................................................................................................................55
Uzdrawiający szamanizm ....................................................................................................................54
Wegetariańskie okruchy ......................................................................................................................54
Wsłuchaj się w swoje ciało ..................................................................................................................55
Zwyciężyć chorobę ..............................................................................................................................55

Spirytyzm

Zdrowie

60



Wydawnictwo KOS powstało w roku 1994.
Pierwsza wydana książka to „Samouzdrawianie metodą
Silvy”, której łączny nakład wyniósł 120 000 egzemplarzy.
W pierwszych latach istnienia ukazywało się trzy do pięciu
tytułów rocznie, a obecnie jest ich około czterdziestu.

Ponad dwieście wydanych tytułów, ponad półtora miliona
sprzedanych egzemplarzy. Staliśmy się w ciągu tych
kilkunastu lat oficyną wydawniczą rozpoznawaną na rynku
księgarskim w Polsce.

Wydajemy książki z zakresu psychologii, filozofii,
religioznawstwa, medycyny alternatywnej, huny i ezoteryki.
Cieszą się one od lat niezmienną popularnością.

Zapraszamy do lektury naszych książek!

O nas...
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