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Lekturę obowiązkową poleca Marta Berent.
Wszystkie książki do kupienia na www.yoga-sklep.pl
Joanna Nogaj
ODstresOWNIK
Wydawnictwo Publicat, Poznań 2016

To nie jest kolejny poradnik, ale dziennik inspiracji.
Pomaga w codziennym doświadczaniu i docenianiu
drobnostek, podejmowaniu wyzwań, dostrzeganiu
szansy i nauki w życiowych przeszkodach. Autorka
dużą wagę przywiązuje do codziennych rytuałów
uważności – uważnego słuchania ludzi, jedzenia i picia, ćwiczenia jogi. Trenuj uważny oddech i poczuj,
jak przepływa przez Ciebie życie. Jak pisze autorka,
oddech to kotwica, która trzyma nas w teraźniejszości
– żyjemy przecież tu i teraz!
Zacznij walkę ze stresem metodą małych kroków i codziennie uzupełniaj swój dziennik uważności – w „ODstresOWNIKU” znajdziesz mnóstwo miejsca na swoje
przemyślenia. Książka zawiera również praktyczne zadania, które pozwolą Ci znaleźć źródło nerwów oraz
poznać sygnały, jakie wysyła Twoje ciało w reakcji na
stres. Walcz z rutyną, staraj się codziennie spróbować
czegoś nowego, niech to będzie nawet nowy przepis
na śniadanie, inna trasa do pracy czy weekend za mia-

stem. Nie odrzucaj negatywnych emocji, każdy z nas
ma prawo do złości i smutku. Zaakceptuj to, na co nie
masz wpływu, a poprawiaj i pracuj nad tym, co jest
w zasięgu twoich możliwości. Nie ma w życiu nic, co
być „musi” – bądź wyrozumiały dla siebie, bo jesteś
osobą, z którą spędzisz całe życie.

Władysław Batkiewicz
Starosłowiański Masaż Brzucha.
Terapia wisceralna.
Wydawnictwo KOS 2016

Obecnie tzw. „medycyna ludowa”, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu była z powodzeniem wykorzystywana przez nasze babcie, w zderzeniu ze współczesną,
opartą na farmakologii sztuką lekarską, kojarzona jest
ze znachorstwem i zabobonami, czymś niebezpiecznym i niesprawdzonym. Warto jednak przyjrzeć się
dorobkowi medycyny naturalnej z uwagi na zbawienny wpływ ziołolecznictwa czy tzw. terapii wisceralnej.
Technika Starosłowiańskiego Masażu Brzucha, opisana przez fizjoterapeutę Władysława Batkiewicza, to
metoda zapomniana w Polsce, a współcześnie nauczana przez profesorów uniwersyteckich w Rosji i na
Ukrainie. Jej istotą jest rozluźnienie układu żołądkowo-jelitowego pod wpływem ucisku.
Dowiesz się z książki jak wykorzystać tę metodę samodzielnie w domu, jakie daje korzyści oraz jakie są
przeciwwskazania do jej stosowania. Znajdziesz w niej
opis różnych rodzajów terapii z podziałem na dolegli-
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wości, jak np. terapia układu trawiennego, moczowego czy płciowego. Prawidłowo wykonywana może
przynieść ulgę przy stanach zapalnych oraz pomóc w
rozluźnieniu mięśni gładkich, co pozytywnie wpływa
na nasze zdrowie. Słowianie zatem powinni docenić
swoją tradycję, jak Hindusi ajurwedę.

