Knjiga se začenja z vedenji Hildegarde
izpred tisočletja; zapisala je, da morajo biti možgani mokri in mastni. In danes
znanost ve. Da možgani ne morejo delovati, če nimajo dovolj zraka, vode in maščob.
ln vendar imamo na področju zdravja možganov večino rešitev na dosegu roke že
od nekdaj. Sodobna znanost potrjuje, da
so rešitve, ki jih poznajo kitajska medicina, ajurveda, srednjeveška medicina in
tudi novejše evropsko zeliščarstvo, zelo
uporabne tudi danes. Najbrž ni odveč, da
knjigo preberemo, se po njej ravnamo in
sami prispevamo k temu, da se bomo prepoznali tudi na svoj 85. rojstni dan.
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Kakoohraniti možgane
Avtorica:Sanja Lončar
Založba:Jasno in glasno
Format:19 x 24,5 cm
Obseg:180 strani
Cena:24,80 €
Informacijeo prodaji: 051/307 777
Demencaje bolezen, ki s prvega mesta po številu obolelih spodriva srčnožilne bolemi in z drugega mesta med na}
bolj pogostimi vzroki smrti raka. Število
dementnihstrmo narašča. V starosti 85
letnaj bi bil dementen že vsak drugi starostnik.Posledice, tudi ekonomske, pa so
domalanepredvidljive. In vendar, si lahko
možganeohranimo?
Knjigazdružuje vsa dosedanja vedenja o
ravnanjih,ki nam ohranjajo možgane. Izvemo za pet poglavitnih vzrokov za pešanjemožganov, za pomanjkanja, ki prizadenejomožgane, za preobremenitve,
motnje,predstavljen je celostni ajurved,ki pogled na pešanje možganov, poseb10 poglavjeje namenjeno moči zdravilnih
Clstlin,moči probiotikov, moči prehran;kih dopolnil. Ne najmanj pomembna pa
epredstavitev pomoči konoplje.
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Avtor: Vadim Zeland
Prevedla: Tjaša Kravcar
Založba: Primus
Obseg: 208 strani.
Format: 14 x 22 cm
Vezava: broširano
Cena: 19,90 €
Informacije o prodaji: 051/307 777

Diplomirani ruski fizik vam v tej knjigi ponuja, da ustvarite veličastne umetniške
mojstrovine, pomaga vam odpirati poti do
izjemnih odkritij, doseči izjemne rezultate
v športu, poslu, na poklicnih področjih ...
Pravi, da se morate obmiti samo na svojo
dušo; ta ima dostop do vseh znanj, stvaritev in dosežkov. Le prositi morate zanje.
Avtor pojasnjuje, da je osnovni pogoj za izpolnitev želja, da si dovolite imeti. Če niste odločni, da boste nekaj imeli, tega tudi
ne boste dobili.
V knjigi (drugi knjigi svetovne uspešnice Transurfing realnosti) boste odkrivali
skrivnosti starodavnih čarodejev, ki vam
bodo omogočile upravljati realnost na
povsem svoj način. Spoznali boste čarobno silo namere, naučili se boste razširiti svoje področje udobja in podati naročilo, da bi se vam lahko uresničile sanje.
ln najpomembneje: spoznali boste, da so
vaše možnosti omejene le z vašo namero. Ni vam treba veliko prepotovati, da bi
prišli do skritih notranjih rezerv in potencialov. Presenetljivo je tik za vogalom, le pozorni niste nanj.
V knjigi so praktični nasveti in tehnike
uresničitve naročil; usposobili se boste,
da se varn bodo vaše želje uresničile v realnosti, naučili se boste želeno »naročiti«

Moč

vita mina O

Avtor: Ivan Soče
Založil: Sitis, Maribor
Obseg: 270 strani
Forrnat: 15 x 22 cm
Vezava: trda
Cena: 24,80 €
Informacije o prodaji: 051/307 777
Knjiga, delo slovenskega avtorja, razkriva labirint laži o zdravniškem poznavanju vitamina O in o zdravniških
(farmacevtskih)
napačnih napotilih
za sončenje. Eno izmed poglavij v knjigi nosi kar naslov oermatologi sou-
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stvarjajo epidemijo pomanjkanja vitaminaD.
»Če bi moral izbrati eno čudežno sestavino za preprečevanje in zdravljenje številnih bolezni, od bolezni srca, vseh vrst
raka, kapi, nalezljivih bolezni, gripe, tuberkuloze, diabetesa tipa 1 in 2 do demence, depresije, nespečnosti, mišične
šibkosti, bolečin, fibromialgije, osteoartritisa, revmatoidnega artritisa, osteoporoze, psoriaze, multiple skleroze in hipertenzije, bi to bil - vitamin 0.« Tako avtor
že na naslovnici knjige poudarja mnenje svetovnega poznavalca in pisca serije znanstvenih člankov o posledicah pomanjkanja vitamina O prof. dr. Michaela Holicka.
V knjigi je pojasnjeno vplivanje pomanjkanja vitamina O na manjše težave in resne bolezni, oprto na zadnja znanstvena
dognanja. Izkaže se, da je vitamin O ena
rešitev za tisoče težav in da ima njegovo
pomanjkanje razsežnosti epidemije.
ln seveda so v knjigi natančni napotki,
kako in koliko vitamina O naj jemljemo,
da se znebimo tudi tistih težav, ki nam
jih medicina s svojim znanjem ne more
zmanjšati ali odpraviti.
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Provokativni
odtis človeške
noge
Slovenec ima dokaze,
da Da!.winova teorija
ne drži

Bo naša
civiliz aci ja
počepnila?
Nevarnost za propad človeštva
zaradi hiperglobalizma?

Biološki zakoni
zbolevanja
Nam, ljudem, pogosto ne uspe
rešiti problemov

Obraz zrcali
pomanjkanje
Rudnine so nujne, da se znebimo
svinca, živega srebra ...

