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Apiterapija

Vzgajanje srečnih otrok

VZGAJANJE

Apiterapija preprečuje in zdravi bolezni z
uporabo čebeljih pridelkov - medu, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska, matičnega mlečka, čebeljega strupa in apilarnila. Vedenje, da ti izdelki zdravijo, je staro
vsaj 5.000 let. Je del ljudske medicine in odlična dopolnitev uradni medicini, ki apiterapijo ceni kot del holistične medicine. Za
apiterapijo je značilno, da harmonično povezuje naravne procese in uporablja spoznanja drugih holističnih
terapij, kot so zeliščarstvo, aromaterapija, akupunktura, akupresura, ajurveda ... Priročnik podrobno razloži lastnosti vsakega
izmed zgoraj naštetih čebeljih izdelkov, njegovo rabo za zdravlje-;;;
nje in njegove učinke. Vsebuje natančna navodila in številne apiterapevtske recepte. Zadnje poglavje je posvečeno uporabi čebe- E
ljih izdelkov pri 14 boleznih - od bolezni ust od bolezni jeter, od .~
vnetja jajčnikov do vnetja mlečnih železo Razloži tudi, kdaj je ~
med primeren za malčke. Priporočam! Vlado Pušnik, založba 3
ro
C
Kmečki glas.

Vsi si želimo, da bi bili naši otroci srečni, samozavestni, da bi živeli izpolnjeno in uspešno - zase,
za svojo družino in za družbo. Maureen Healy
pravi, da je ključ do tega cilja vzgoja, ki spodbuja otrokovo samozavest, oziroma vero, da zmore ravnati v vsaki situaciji tako, kot je prav. Avtorica združuje spoznanja zahodnjaške filozofije,
medicine in znanosti s staro vzhodnjaško modrostjo. Uči, da je treba otroku privzgojiti notranjo moč, uravnoteženost in sposobnost, da se ne naslanja na zunanje pripomočke,
kot so materialne dobrine, zloraba hrane, alkohola, drog, dela...
Trdnost mora najti v sebi, zanesti se mora nase. Posamezna poglavja razglabljajo, kaj gradi naš notranji steber in kako z vzgojo
postaviti pet osnovnih gradnikov samozavesti. Razložijo, kako je
samozavest povezana z občutenjem sreče. Avtorica loči med površinsko sarnozavestjo, prvo stopničko do uspeha, in ponotranjeno
samozavestjo, ki je naš končni vzgojni cilj. Založba Hiša knjig.

SREČNIH OTROK
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Resnice in zmote
o maščobah • Preverjene
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Kako poskrbimo za sijoče ~
zdravje in vitalnost
.~

naravne rešitve

Zbirka priročnikov Preverjene naravne rešitve nastaja na osnovi znanj in izkušenj
uglednih strokovnjakov, ki sodelujejo v
RESNICE IN
projektu Skupaj za zdravje človeka in naZMOTE O MAŠČOBAH
rave. To daje priročnikom verodostojnost
in težo. Priročniki vam obrnejo na glavo
marsikaj, kar ste verjeli do sedaj. Nič čudnega, saj lahko sicer
beremo in slišimo nasprotujoče si in celo zavajajoče informacije. Zavajanje je lahko celo namerno, zaradi globalno razširjenih
laži, ki so v interesu kapitala. Ta priročnik ne nudi hitrih napotkov, katera maščoba je najboljša, ampak veliko pomembnejše uči nas »zdrave pameti«, oziroma, kako prepoznati, kaj je dobro za naše lastno telo. Prvi tretjina priročnika je posvečena razvozlavanju pojmovne zmede v zvezi z maščobami. Druga tretjina govori o praktični rabi - kako izboljšati prebavo in presnovo maščob. Tretja tretjina pa se osredotoča na lastnosti tistih
maščob (predvsem olj), ki jih zaužijemo največ. Priporočam!
Adrijana Dolinar, Sanja Lončar, založba Jasno in glasno.

Pri založbi Cangura.com izhajajo knjige
velikega jogijskega učitelja Paramhansa
Yoganande (1893-1952). V prvi knjigi učitelj razloži temelje reinkarnacije, druga
knjiga, ki jo tu predstavljam, pa je posve-;
čena skrbi za zdravje in moč lastnega telesao Skrb za telo je za učitelja pomemben sestavni del duhovnega potovanja.
asveti so povsem praktični in
presenetljivo preprosti, takšni, da jih lahko upošteva vsakdo. Za
več življenjske radosti in energije ne potrebujemo dragih pripomočkov niti članstva v telovadnicah. V skladu z jogijskim učenjem sta ključa do sijočega zdravja energija in magnetizem, ki ju
črpamo iz okolja - iz sonca, iz stika z zemljo, z rastlinami, s pravo prehrano, z mentalno higieno, z duhovnim polnjenjem, s sprostitvijo, s telesnimi vajami ... Priročnik povsem konkretno uči,
kako iz vsega, kar nas obdaja, črpamo kar največ pozitivnega za
fizično zdravje in splošno dobro počutje, za mentalno jasnost in
izpolnjujoče duhovno življenje.
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Adijo prehladi • Preverjene
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naravne rešitve
Veste, kdaj je čas za bolezni? Ko bolnik
dozori, odgovarja priročnik, ki odpira nov
pogled na prehlade. Prehladi res niso huda
bolezen, a ker se nanje največkrat odzoveADIJO
mo napak ali prepozno, pogosto prerasejo
PREHLADI
v neprijetne in dolgotrajnejše zdravstvene
težave, vangino, pljučnico, bronhiolitis,
vnetje ušes, težave z glivicami, s prebavo ... Priročnik stopnje
prehlada razdeli na zeleni, rumeni in rdeči alarm. Na prvi stopnji alarma bi težave lahko preprečili s preventivnim ravnanjem.
Na drugi stopnji je potrebno hitro ukrepanje, sicer bomo kmalu zboleli. Na tretji stopnji pa smo že bolni, a se lahko borimo,
da bo bolezen kratka in brez dodatnih komplikacij. Priročnik
vsako izmed stopenj podrobno razloži in svetuje, kako pravilno
ravnati, da podpiramo zdravje. Sledi poglavje, ki je posvečeno
naravnim rešitvam za težave z nosom in s sinusi. Priročnik nudi
rešitve, ki lahko pomembno zmanjšajo število prehladov. Adrijana Dolinar, Sanja Lončar, založba Jasno in glasno.
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Hiša za punčke

~

Otroci iz razbitih družin, kjer vlada alkohol,
brezposelnost, občasna prostitucija, sovražni
starši ... imajo mnogo težjo življenjsko pot kot
srečnejši vrstniki. Njihovo odraščanje je neprimerno težje in bolj boleče. Pogosteje zaidejo v
tvegan življenjski stil, kar jih naredi za potenciaine žrtve temnih strasti. Ta roman, grozljivka za odrasle, pripoveduje fiktivno zgodbo o
takšnih otrocih, ki so sedaj že mladi odrasli.
Meni so ob branju ves čas stali lasje pokonci. Ko bi knjige le ne pričela brati v postelji! To noč sem prebedela z nosom v knjigi in našpičenimi ušesi, ali ne škrta v ključavnici ključ srnrtonosne more, ki
se pri plazi, ko utoneš v sen... Grozljivka spretno prepleta sedanjost
in preteklost, usode policistk in policistov, morilca in njegovih žrtev. Še bolj spretno pa manipulira z bralčevimi čustvi. Gnus in odpor se nekje sredi zgodbe pričneta prelivati v sočutje in usmiljenje
za vse vpletene. Kajti povsem čist ni prav nihče v tej temni zgodbi ...
M. J. Arlidge, založba Učila International.
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