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Anielskie słowA
dr Doreen Virtue, Grant Virtue

Anielskie liczby
dr Doreen Virtue

Czy to możliwe, że przez Twoje słowa przemawiają anioły? Podczas nagrywania audycji 
radiowej Autorzy odkryli, że gdy mówią: anioł, to wykres w programie komputerowym 
układa się w kształt anielskich skrzydeł. Zaprezentowane w książce diagramy to nama-
calny dowód na to, że słowa mają wysokie i niskie wibracje, przez co kształtują i wpływają 
na doświadczenia życiowe, które przyciągasz. Jeżeli chcesz poprawić jakość życia, zacznij 
używać odpowiednich zdań, które niczym anielscy opiekunowie, wzniosą Cię ku nowym 
horyzontom. Wystarczy, że będziesz wykorzystywać pozytywne wyrażenia, a doświad-
czysz szybkich i znaczących zmian w życiu. Z każdym wypowiadanym słowem posyłasz 
światu strumień energii. Od Ciebie zależy, jaka ona będzie!

Anioły pomagają nam w przeróżny sposób. Poprzez intuicyjne uczucia, błyskotliwe po-
mysły, sny, ale przede wszystkim przez znaki. Oto sposób odczytywania porad i znaków, 
które anioły zostawiają wyrażone w liczbach. Sekwencje numeryczne są podstawowym 
narzędziem, przez które anioły kontaktują się z człowiekiem. Magia zawarta w liczbach 
ma niesamowitą moc. Anioły odpowiadają na każdą prośbę o pomoc, a czasem reagują, 
nawet gdy się do nich nie zwrócisz. Niebiańscy przewodnicy wspierają nas we wszyst-
kich aspektach życia: zdrowiu, związkach, rodzinie, finansach. Dzięki aniołom życie 
jest łatwiejsze i szczęśliwsze – najważniejsze, by nauczyć się poprawnie odczytywać ich 
znaki. Odbierz wiadomość, którą anioły zostawiły Ci w liczbach.

Cena: 29,20 zł, B6, 160 s.
ISBN 978-83-7377-490-2

Cena: 24,80 zł, B6, 240 s.
ISBN 978-83-7377-354-7

ArchAniołowie i wniebowstąpieni mistrzowie
dr Doreen Virtue

Autorka wprowadzi Cię w świat archaniołów i wniebowstąpionych mistrzów – wielkich 
duchowych nauczycieli lub uzdrowicieli, którzy kiedyś żyli na Ziemi, a teraz są w świecie 
duchów i pomagają nam z zaświatów. Skontaktuj się z nimi, a poczujesz się szczęśliwszy, 
zdrowszy i spokojniejszy. Książka zawiera podstawowe informacje: imiona, kraj pocho-
dzenia, religię lub mitologię, z której pochodzą, oraz dziedziny, w których oferują swoje 
wsparcie. Znajdziesz tu listę modlitw pomocnych przy nawiązywaniu kontaktu i rozwią-
zaniu konkretnego problemu oraz informacje, który z nich odpowiada np. za wzmoc-
nienie wiary lub odnalezienie bratniej duszy. Książką możesz posługiwać się także jak 
wyrocznią, zadając pytanie i otwierając ją na losowo wybranej stronie. Niech to będzie 
początek wielu pięknych relacji.Cena: 39,90 zł, A5, 296 s.

ISBN 978-83-7377-394-3

„Mandalowy Alfabet Pisma Anielskiego”, 
Lidia Verona. Czy wiesz, że istnieje język 
aniołów? Twój kontakt z nimi może zostać 
wzbogacony o nową symboliczną płaszczy-
znę. Pomoże Ci w tym alfabet pisma aniel-
skiego. W każdej literce zawarta jest magia, 
moc i opiekuńcza energia anioła będącego 
jej patronem. Razem tworzą zapis przyszło-
ści naszej planety. Każda kolejna karta tej 
niezwykle kolorowej książki może sprawić, 
że poczujesz dotyk anioła. Może się zda-
rzyć, że stanie się to Twoją nową pasją – od-
krywanie, pogłębianie wiedzy i  codzienny 
kontakt z aniołami.

„Niebiańskie znaki”, dr Doreen Virtue, 
Charles Virtue. Pragniesz poznać sposób 
na uzyskanie pomocy aniołów? Wystarczy, 
że uwierzysz w znaki i nauczysz się je roz-
poznawać. Anioły wskażą Ci drogę rozwo-
ju duchowego, poinstruują, jak przetrwać 
przykre doświadczenia oraz otoczą opieką. 
Otrzymasz od nich wskazówki  w  formie 
chmur, piórek, muzyki, monet czy liczb. 
Pamiętaj! Najważniejsze to otworzyć się 
na znaki, dzięki czemu Twoje decyzje będą 
sprzyjać realizacji osobistych celów, a  Ty 
poczujesz spełnienie wynikające z  krocze-
nia właściwą drogą życiową.

Cena: 24,80 zł, B6, 96 s.
ISBN 978-83-7377-303-5

Cena: 19,90 zł, B6, 172 s.
ISBN 978-83-7377-378-3
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podręcznik uzdrAwiAniA z AniołAmi
Patricia Papps

Dzięki pomocy aniołów możesz osiągnąć duchowy rozwój i uporządkować wszystkie sfery 
życia. Anielska energia zapewni Ci dostęp do wewnętrznej mądrości i uzdrowi wszelkie 
problemy dotyczące relacji międzyludzkich czy poczucia osamotnienia. Dzięki niej usu-
niesz negatywne blokady, zwalczysz zło i uzdrowisz choroby. Odkryj, z którym posłań-
cem niebios powinieneś się kontaktować w kwestii określonego problemu. Do Archanioła 
Jofiela możesz się zwrócić zarówno wtedy, gdy chcesz odnaleźć w sobie źródło inspiracji, 
jak i podczas cierpienia na depresję. Archanioł Chamuel pomoże Ci poprawić sytuację 
materialną, a Rafael przyniesie uzdrowienie. Sprawdź, w czym specjalizują się pozostali 
niebiańscy posłańcy i już dzisiaj wykorzystaj ich wsparcie. Zaproś anioły do swojego życia. Cena: 34,30 zł, A5, 252 s.

ISBN 978-83-7377-695-1

miłość z niebios
Lorna Byrne

Anioły czuwają nad nami, dbają o nas, nawet gdy nie jesteśmy tego świadomi. Są strażnikami 
naszej duszy niezależnie od wyznania. Lorna Byrne to międzynarodowa autorka bestsellerów, 
współczesna mistyczka, kobieta, której od dzieciństwa towarzyszą anioły. W  tej publikacji 
opisuje nie tylko fakt, że widzi je tak wyraźnie, jak innych ludzi, ale ujawnia również sekret, 
że dostrzega miłość, jako siłę fizyczną. Dzięki temu stworzyła siedmiodniowy kurs, który po-
zwoli zmienić Twoje dotychczasowe życie. Uświadamia w nim, że im bardziej kochasz siebie, 
tym bardziej kochasz innych. Jeżeli uda Ci się uwolnić choć trochę czystej miłości, którą w so-
bie zamknąłeś, będziesz dużo szczęśliwszy, mniej skłonny do osądów i poczujesz się naprawdę 
spełniony. Poznaj moc niebiańskiej miłości. Cena: 39,30 zł, A5, 200 s.

ISBN 978-83-7377-775-0

św. mAryjA królowA Aniołów
dr Doreen Virtue

Autorka bestsellerowych książek dotyczących kontaktowania się z wysłannikami niebios 
tym razem skoncentrowała się na opisaniu Anielskiej Królowej. Publikacja ta dedykowa-
na jest czytelnikom wszystkich wyznań. Św. Maryja jest w niej przedstawiona jako ide-
alna matka – pełna ciepła i wyrozumiałości oraz bezwarunkowo kochająca swoje dzieci. 
Jeśli tylko ją o to poprosisz, ukoi Twój umysł, pocieszy strapione serce i da poczucie mi-
łości oraz bezpieczeństwa. Mogą o tym poświadczyć tysiące ludzi, którzy spotkali Matkę 
Boską i doznali dzięki niej niesamowitych uzdrowień. Historie wielu z nich zostały opisa-
ne w tej publikacji. Na jej stronach znajdziesz również tradycyjne i współczesne modlitwy 
maryjne, które pomogą Ci dostąpić równie wielkich łask. Uzyskaj wsparcie św. Maryi! Cena: 29,20 zł, A5, 216 s.

ISBN 978-83-7377-552-7

cudA ArchAniołA GAbrielA
dr Doreen Virtue

Archanioł Gabriel jest patronem dzieci oraz matek. Z jego usług mogą więc skorzystać 
wszystkie pary starające się o dziecko, jak również kobiety w ciąży. Jeśli cierpisz z powodu 
pozornie niemożliwego do rozwiązania problemu, możesz poprosić Gabriela o inspirację 
i wskazanie właściwej drogi. Momentalnie rozkwitnie w Tobie moc pomysłów. Po lektu-
rze tej pięknej, bogato ilustrowanej książki, z łatwością nawiążesz kontakt z Archaniołem 
Gabrielem w chwilach, w których przydatne będzie jego wsparcie. O jego skuteczności 
przekonają Cię relacje wielu osób, które już skorzystały ze wstawiennictwa tego wysłan-
nika niebios. Nauczysz się również rozpoznawać posłańców Archanioła oraz będziesz 
dostrzegać pozostawione przez niego znaki. Archanioł Gabriel – źródło życia i inspiracji. Cena: 39,90 zł, A5, 200 s.

ISBN 978-83-7377-612-8
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kArty uzdrAwiAjącA moc ArchAniołA rAfAelA
dr Doreen Virtue

Jak każdy archanioł, Rafael też ma swoją specjalizację – jest nią zdrowie. Doradza on profe-
sjonalnym i uczącym się uzdrowicielom oraz pomaga wszelkim chorym istotom, zarówno 

ludziom, jak i zwierzętom. Porady zdrowotne są bardzo różnorodne: możesz do-
wiedzieć się, że w diecie jest za dużo kofeiny, że organizm potrzebuje detoksy-

kacji lub że otrzymane wyniki badań musisz skonsultować z innym lekarzem. Ta 
piękna talia to niezastąpione narzędzie do uzyskania pomocy od Rafaela. Oprócz 
podstawowego znaczenia, każda karta zawiera przepiękny wizerunek Archanioła 

i modlitwę do niego, a dołączony przewodnik – dodatkowe interpretacje. Z kartami 
możesz pracować na wiele sposobów, także łączyć z innymi taliami. Rafael obdaruje 

Cię pomocą i przewodnictwem…
Cena: 69,60 zł, 44 karty 
z podręcznikiem 116 s.

ISBN 978-83-7377-421-6

uzdrAwiAjącA moc ArchAniołA rAfAelA
dr Doreen Virtue

Rafael to wszechpotężny obrońca zdrowia i odwieczny przeciwnik wszelkich chorób, 
dolegliwości i  uzależnień. Niezależnie, czy doskwiera Ci drobne schorzenie, czy też 
przewlekła choroba – on Cię uzdrowi. Wystarczy, że poprosisz o  jego wsparcie. Za-
opiekuje się Tobą, Twoimi najbliższymi, a nawet domowym pupilem. Rafael będzie na 
Ciebie oddziaływał na różne sposoby. Czy to przez personel medyczny, czy też znaki, 
które pozostawi na Twojej drodze. Poznasz również niezawodne modlitwy, których on 
z miłością wysłucha i które spełni. Każda z nich będzie dostosowana do konkretnego 
problemu, z jakim nie potrafi sobie poradzić Twoje ciało. Skorzystaj więc z wyjątkowe-
go poradnika służącego do kontaktowania się z najpotężniejszym z uzdrowicieli.Cena: 29,20 zł, A5, 192 s.

ISBN 978-83-7377-442-1

kArty przesłAniA Aniołów
dr Doreen Virtue

Anielskie karty to pozycja, obok której nie można przejść obojętnie. Bajecznie kolorowe. 
Edytorsko doskonałe. Zachwycające złoceniami. Jednym słowem – anielskie. Nie traktują 

one o aniołach jedynie w teorii, ale umożliwiają kontakt z nimi. Po co? Po to, by móc 
usłyszeć anielskie rady i wkroczyć na ścieżkę szczęśliwego, spełnionego życia. Wy-

starczy chwila koncentracji, wyciągnięcie karty i już masz anielską radę odnoszącą się 
do Twoich spraw bądź problemów Twoich najbliższych. Anioły mogą stać się Twoimi 

przewodnikami w każdej sprawie – od wyboru stroju po decyzję o wyborze partnera. 
A co najważniejsze – nigdy się nie mylą. Usłysz głos swoich najwierniejszych przyjaciół. 

Bo przyjaciele, jak zwykle, pomagają nam w potrzebie.Cena: 69,20 zł, 44 karty 
z podręcznikiem, 128 s.

ISBN 978-83-7377-452-0

przesłAniA Aniołów. kAżdeGo dniA inne
dr Doreen Virtue

Szukasz rad i wskazówek, jak zwycięsko iść przez życie? Doskwiera Ci samotność i nie 
wiesz, jak sobie z nią poradzić? Anioły czekają na Twój głos, tylko musisz uwierzyć w ich 
istnienie. Wystarczy, że pozwolisz im na działanie, a Twoje życie będzie łatwiejsze i bar-
dziej radosne. To zbiór 365 myśli, rozważań i porad na każdy dzień roku. Możesz czytać 
je strona po stronie, bądź też otwierać książkę w dowolnym miejscu, wybierając w ten 
sposób najlepsze przesłanie na dany dzień. Każda strona niesie praktyczne wskazówki 
aniołów, przesłania opatrzone myślą lub modlitwą, którą można wykorzystać, aby po-
głębić z nimi kontakt. Ta książka to lekcja, która podpowiada, jak najlepiej wykorzystać 
każdy dzień i odnaleźć radość oraz nadzieję.Cena: 39,90 zł, A5, 376 s.

ISBN 978-83-7377-329-5
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kArty AnielskA odpowiedź
dr Doreen Virtue, Radleigh Valentine

Autorzy bestsellerowego Anielskiego Tarota ponownie połączyli swoje siły, by stwo-
rzyć talię, jakiej jeszcze nie było. Pozwala ona zasięgnąć porady aniołów dosłownie 
w każdej, mogącej budzić wątpliwości, sytuacji. Informacje zawarte na kartach 
i rozszerzone w dołączonym do nich podręczniku, są na tyle precyzyjne, że nie 
pozostawiają złudzeń odnośnie najlepszej dla nas drogi dalszego postępowania. 
Możesz zadawać pytania, na które odpowiedź brzmi tak lub nie, bądź orientować 
się, kiedy może mieć miejsce ważne zdarzenie. Z łatwością dowiesz się, za jaki czas 
powinieneś pomyśleć o zmianie pracy, jaka jest przyszłość związku, w którym się 
aktualnie znajdujesz oraz jak będzie wyglądał stan Twojego zdrowia w najbliższym 
czasie. Anielska odpowiedź na każde pytanie!

Cena: 69,60 zł, 44 karty 
z podręcznikiem, 112 s.

ISBN 978-83-7377-732-3

kArty Anielskie wspArcie w miłości
dr Doreen Virtue

To pierwsza na polskim rynku talia anielskich kart poświęcona wyłącznie sprawom ser-
cowym. Dzięki niej z łatwością rozpoznasz osobę, która jest Ci pisana. Karty wskażą 
również najlepsze momenty na wprowadzenie związku na wyższy poziom, zde-
cydowanie się na zaręczyny lub ślub. Jeśli ktoś z kolei jest nieszczęśliwy z obecnym 
partnerem, talia ta podpowie mu, czy powinien dalej walczyć o ten związek, czy 
go zakończyć. Dzięki anielskim wskazówkom wykryjesz problemy, które dopiero 
mogą się pojawić w Twoim związku i zawczasu im zapobiegniesz. Może się także 
okazać, że dotychczas odpychałeś miłość, która pragnęła zawitać w Twoim życiu. Jak 
tylko to zrozumiesz, w największym nawet tłumie będziesz w stanie dostrzec partnera 
swoich marzeń. Wpadnij w sidła miłości!

Cena: 69,60 zł, 44 karty 
z podręcznikiem, 124 s.

ISBN 978-83-7377-542-8

dAr od Aniołów
dr Doreen Virtue

Codzienność nie spełnia Twoich oczekiwań? Możliwe, że oddaliłeś się od swojej misji 
życiowej. Anioły, dzięki pięknej pozłacanej talii kart, są gotowe, by Cię z powrotem 
nakierować na właściwą ścieżkę. Twoja dusza wybrała dla siebie misję jeszcze 
przed narodzinami. Dotyczy ona zarówno sfery duchowej, jak i  zawodowej. 
Z tych kart dowiesz się, czy pisana jest Ci praca z dziećmi, muzyką czy też na-
uczanie innych osób. Dołączony do talii podręcznik nie tylko szerzej rozwinie 
przesłanie każdej karty, lecz jednocześnie pozwoli Ci je dostosować do Twojej oso-
bistej sytuacji życiowej. Zdradza on także sposoby robienia układów z kilku kart, 
dzięki którym inaczej spojrzysz nie tylko na teraźniejszość, przyszłość, ale i prze-
szłość. Pozwól aniołom prowadzić się przez życie!

Cena: 69,60 zł, 44 karty 
z podręcznikiem, 128 s.

ISBN 978-83-7377-514-5

Anielski tArot
dr Doreen Virtue, Radleigh C. Valentine

Pierwsza talia łącząca skuteczność tradycyjnego Tarota z bezpieczeństwem i przepeł-
nionym miłością przesłaniem kart anielskich. Jest ona efektem współpracy trzech 
wybitnych artystów, a każda z zawartych w niej ilustracji jest nie tylko pięk-
na i  pozytywna, ale jednocześnie posiada magiczną moc tradycyjnych talii 
Tarota. Z każdej karty zostały usunięte wszelkie negatywne słowa i symbole. 
Na ilustracjach znajdują się natomiast wizerunki aniołów, jednorożców, wró-
żek i syren. Do kart wchodzących w skład Arkan Wielkich zostali przypisani 
archaniołowie, do których modlitwy znajdziesz w dołączonym podręczniku. A to 
dopiero początek innowacji, które Cię pozytywnie zaskoczą podczas pracy z  tą 
talią. Bezpieczna wróżba – dobra przyszłość.

Cena: 119,10 zł, 78 kart 
z podręcznikiem, 176 s.

ISBN 978-83-7377-539-8
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twoi duchowi przewodnicy
Ted Andrews

Nie musisz być medium, by skorzystać ze wsparcia aniołów, przewodników duchowych 
czy zmarłych bliskich. Wszystko za sprawą sprawdzonych i w pełni skutecznych tech-
nik kontaktowania się z innymi światami. W nawiązaniu tych relacji pomoże Ci magia 
kryształów, zapachów oraz łatwe do zastosowania medytacje. Każdy z nas może zyskać na 
komunikacji ze sferą duchową. Często nawiązujemy z nią kontakt, nie zdając sobie z tego 
sprawy. Teraz możemy to robić w pełni świadomie i skorzystać z otrzymanego wsparcia 
do osiągnięcia codziennych sukcesów. Istoty duchowe inspirują, wzbudzają kreatywność, 
pomagają otworzyć się na bogactwo, chronią i służą jako towarzysze. A to dopiero nie-
wielka próbka ich możliwości. Poznaj swoich duchowych sprzymierzeńców!Cena: 29,20 zł, A5, 184 s.

ISBN 978-83-7377-619-7

poznAj swoje Anioły
Ella Selena

Pierwsza pozycja kompleksowo analizująca metody komunikowania się z wysłannikami 
niebios. Ella Selena – jedna z najpopularniejszych polskich wróżek wyjaśnia, jak wygląda 
Twój osobisty anioł i w jaki sposób możesz się z nim skontaktować. Wskazuje, jak medy-
tować z Aniołem Stróżem, Aniołem Rzeczy Zagubionych i Archaniołem Metatronem. 
Informuje, w jaki sposób możesz rozpoznawać anielskie znaki oraz jak stworzyć afirma-
cje, które pomogą w kontaktach z aniołami specjalizującymi się w różnych codziennych 
kwestiach. Opisuje także anielski alfabet i  podpowiada jego praktyczne zastosowanie. 
Podaje również anielskie skrypty, które pomagają chociażby w znalezieniu dobrej pracy 
lub uwolnieniu się od nałogów. Poznaj swoje anioły i skorzystaj z ich wsparcia podczas 
codziennych wyzwań.

Cena: 29,20 zł, A5, 224 s.
ISBN 978-83-7377-600-5

kArty duchowi przewodnicy
Sonia Choquette

Talia 52 kart umożliwi Ci dostęp do pomocy oferowanej przez posłańców, uzdrowicieli, na-
uczycieli duchowych, Świetlne Istoty i anioły. Częste obcowanie z kartami pozwoli Ci roz-

winąć szósty zmysł. Każda karta przedstawia wskazówkę, rozwiązanie lub emocję 
związaną z problemem, o który pytasz, oraz odpowiedzialnego opiekuna, np. karta 

Dary i Przewodnicy Radości. Dołączona instrukcja poszerza znaczenie karty i do-
starcza dodatkowych informacji. Z talii możesz korzystać na kilka sposobów, np. jako 

zbiór przesłań od Twojego osobistego, duchowego systemu wsparcia, który wskaże 
najlepsze rozwiązania w każdej sytuacji. To wsparcie, które nigdy Cię nie zawiedzie, 

bo tylko od Ciebie zależy, czy pozwolisz sobie pomóc. Talia to doskonałe uzupełnienie 
książki o tym samym tytule.Cena: 69,60 zł, 52 karty 

z podręcznikiem, 100 s.
ISBN 978-83-7377-415-5

duchowi przewodnicy
Sonia Choquette

Duchowi przewodnicy to istoty, które czuwają nad Tobą, pomagają Ci i chronią przez całe 
życie. Są wśród nich różnorodne istoty – od uzdrowicieli po anioły. Autorka wskaże sposoby 
komunikacji z nimi, informacje skąd pochodzą, czym się charakteryzują, jak chcą Ci pomóc 
oraz ilu przewodników otacza Cię opieką. Bądź otwarty, ufaj i zacznij działać zaraz po otrzy-
maniu wskazówek – to prosty proces, dzięki któremu nauczysz się korzystać z przewodnictwa 
duchowych pomocników. Książka przedstawia prawdziwe opowieści z prywatnego życia Au-
torki i jej doświadczeń z przewodnikami oraz propozycje codziennych ćwiczeń wzmacnia-
jących osobisty kontakt z nimi. To pierwsza publikacja na polskim rynku, która przedstawia 
szerokie spektrum przewodników duchowych. Oddaj się ich bezcennej opiece.Cena: 39,30 zł, A5, 312 s.

ISBN 978-83-7377-414-8
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AstrocAlendArium 2017
dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz

AstroloGiA – 8 tomów
dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz

Publikacja umożliwia dostosowanie Twoich działań do rytmu kosmosu. Jej profesjonalizm 
gwarantuje osoba Autorki, która od wielu lat przedstawia w swoich książkach aspekty prak-
tycznego wykorzystania horoskopu. Jej książki są cenione zarówno przez profesjonalistów, 
jak i początkujących adeptów sztuki odczytywania prawd zawartych w gwiazdach. To nie-
zwykłe opracowanie pozwala wybrać optymalny moment w 2017 roku na zaangażowanie się 
w związek, podjęcie nowych wyzwań zawodowych czy zdecydowanie się na zabieg lekarski. 
Zyskasz również pewność, że w trakcie planowanego urlopu będziesz w optymalnej kondycji 
psychofizycznej oraz że dosłownie każde Twoje przedsięwzięcie będzie miało zmaksymali-
zowane szanse powodzenia. Mierz wysoko dzięki gwiazdom! 

Bogate opracowanie dogłębnie omawia wszystkie zagadnienia współczesnej 
astrologii. Od wyjaśnienia podstaw, podania dokładnych obliczeń i interpre-
tacji horoskopu indywidualnego poprzez wszystkie astrologiczne techniki do 
prognozowania umożliwiającego określenie długofalowych zmian w  życiu. 
Dzięki królowej nauk – astrologii – umożliwia uzyskanie maksimum korzy-
ści w każdej sferze. Rzetelny i kompletny, najobszerniejszy polski wielotomo-
wy podręcznik astrologii, do którego odwołuje się większość publikacji tematu. 
Napisany przez polskiego wybitnego astrologa, kierowany do polskiego czytel-
nika. Jeśli lubisz pracować na komputerze, z pewnością skorzystasz z dołączo-
nego astrologicznego programu HOROSKOP.

Cena: 29,20 zł, 145x165mm, 
184 s. ISSN 1734-846

Cena: 199,90 zł, A5
ISBN 978-83-7377-322-6

„Astrologia natalna”, dr Krystyna Kona-
szewska-Rymarkiewicz. Ty i  astrologia. 
Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, do 
czego jest Ci potrzebna astrologia? Do 
prognozowania szczęścia? Nie! Dzięki niej 
zdobędziesz wiedzę o sobie. O swoim cha-
rakterze, temperamencie, predyspozycjach 
umysłowych i fizycznych, talentach, poten-
cjalnych możliwościach. A także o tym, co 
interesuje większość ludzi: o miłości, związ-
kach uczuciowych, małżeństwie, pracy, 
karierze, finansach, zdrowiu... Gratis płyta 
z programem CD.

„Vademecum astrologii”, dr Krystyna 
Konaszewska-Rymarkiewicz. Co jest 
zadaniem astrologii? Nie tylko określenie 
cech osobowości czy zakresu możliwości 
danej osoby. Nie ogranicza się ona również 
do prognozowania lepszych bądź gorszych 
okresów do podejmowania kluczowych 
decyzji w  życiu zawodowym lub osobi-
stym. Horoskop to coś więcej. A dzięki tej 
książce szybko nauczysz się go interpreto-
wać. Dzięki tej lekturze sam będziesz umiał 
obliczyć horoskop urodzeniowy i dokonasz 
jego interpretacji. Będziesz mógł też odczy-
tywać horoskopy swoich bliskich. 

Cena: 39,90 zł, B5, 272 s.
ISBN 978-83-7377-284-7

Cena: 44,40 zł, B5, 288 s.
ISBN 978-83-7377-630-2

AstroloGiA finAnsowA
dr Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz

Co sprawia, że jedni ludzie osiągają sukces finansowy, podczas gdy inni tracą pieniądze 
na nietrafionych inwestycjach? Odpowiedź jest w gwiazdach. Dzięki tej książce zyskasz 
pewność, że Twoje biznesowe plany wypalą i zapewnią Ci finansową niezależność. Au-
torka – znany i ceniony autorytet z dziedziny astrologii – oddaje w Twoje ręce publikację 
poświęconą temu, co na temat materialnego sukcesu ma do powiedzenia horoskop i co 
zostało Ci wyznaczone w momencie narodzin. Dzięki przyswojeniu tej wiedzy zyskasz 
pewność, że kosmos będzie sprzyjał każdemu Twojemu przedsięwzięciu. Równie trafne 
staną się wszelkie decyzje dotyczące kupna mieszkań czy zakładania firm bądź wchodze-
nia w spółki. Poznasz również podstawy ekonomii przedstawione w świetle astrologii. Cena: 39,30 zł, B5, 396 s.

ISBN 978-83-7377-461-2
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„Jung i  astrologia”, Piotr Piotrowski.  
Kosmos stał się dla Junga symbolicznym 
zwierciadłem wydarzeń ziemskich. Jung 
połączył interpretację symboli astrologicz-
nych z ich psychologicznym sposobem wy-
jaśnienia. Pokazał, że astrologia może wiele 
ofiarować psychologii, choć zdawał sobie 
sprawę, że analiza astrologiczna byłaby peł-
niejsza, gdyby odwoływała się do zdobyczy 
psychologii nieświadomości. To symbole 
i  mity pozwalają zrozumieć i  uchwycić 
subtelną, intuicyjną i archetypową więź ist-
niejącą między nieświadomością człowieka 
a Uniwersum.

„Znaki Zodiaku i  ich władcy”, Wojciech 
Jóźwiak. Przewodnik po symbolice planet 
i  znaków Zodiaku, bardzo szczegółowo 
charakteryzujący i opisujący ich znaczenie. 
Pozwala lepiej poznać i  zrozumieć siebie, 
przyjaciół, rodzinę czy partnera. Ukazuje 
charakter, uzdolnienia, możliwości, upodo-
bania, skłonności – wszystko, co ma bez-
pośredni wpływ na Twoje życie. Poprawisz 
relacje z bliskimi, znajdziesz najlepsze roz-
wiązanie i odpowiedniego partnera, zreali-
zujesz marzenia i wykorzystasz swój poten-
cjał. Od teraz pewnie kroczyć przez życie!

„Przesłanie Chirona”, Piotr Piotrowski. 
Chiron reprezentuje archetypowego uzdro-
wiciela (w mitologii występuje jako nauczy-
ciel zadawania ran i sztuki ich leczenia). Jest 
także archetypem Zranionego Uzdrowicie-
la i zarazem kluczem do uzdrowienia duszy. 
Planetoida umożliwia również zrozumienie 
unikalnego przesłania horoskopu indywi-
dualnego, a  tym samym poznanie sensu 
naszej egzystencji; reprezentuje rozwój, 
mądrość i wolną wolę. Autor zajmuje się nie 
tylko teoretycznym rozważaniem – podaje 
również praktyczne wskazówki interpreta-
cji Chirona w kosmogramie.

Cena: 24,90 zł, A5, 224 s.
ISBN 83-88351-77-X

Cena: 19,80 zł, A5, 160 s.
ISBN 83-7377-088-7

Cena: 37,40 zł, A5, 216 s.
ISBN 978-83-86737-22-2

reGuły AstroloGii trAdycyjnej
Piotr Piotrowski

mAłe plAnety
Piotr Piotrowski

Jeżeli nie wiesz, jak zinterpretować horoskop, oblicz odległość kątową, jaka dzieli władcę 
ascendentu od władcy Księżyca (zgodnie z  następstwem znaków), a  następnie dodaj ją do 
stopnia ascendentu. Ten fragment instrukcji, pochodzącej ze średniowiecznej astrologii, 
świadczy o tym, że dzieła dawnych mistrzów zawierały konkretne, sprawdzone reguły. 
Praktyczne zasady, które także obecnie możesz wykorzystać w codziennym życiu, poka-
zują, jak dokonywać właściwych wyborów w odpowiednim czasie. Obszernie analizowa-
ny traktat o astrologii wojny pomaga trafnie przewidywać wyniki wyborów politycznych. 
Znajdziesz tu nigdy wcześniej niepublikowany tekst o interpretacji horoskopu stawianego 
na moment zasłyszanej informacji. Niekwestionowany autorytet prezentuje nowy wymiar 
zapomnianej astrologii.

Czy małe planety mogą mieć istotny wpływ na interpretację horoskopu? Czy są granice 
pomiędzy planetą klasyczną, karłowatą a planetoidą? A jeśli mała planeta stanie się częścią 
konfiguracji z  innymi planetami, to czy jej znaczenie wzrośnie? Odkryciu Eris – jednej 
z bohaterek pierwszej w Polsce monografii astrologicznej planetoid – zawdzięczamy upo-
rządkowanie terminologii. Obok niej – cztery inne: Ceres, Juno, Pallas i Westa, które poza 
Wenus i Księżycem są symbolami kobiecości w horoskopie. Ich szczegółowe interpretacje 
położenia w poszczególnych domach, znakach, aspektach z innymi planetami oraz kilka-
dziesiąt horoskopów ludzi, zdarzeń i miejsc, efemerydy, mitologie oraz historie ich odkrycia 
stanowią o wartości tej publikacji. 

Cena: 34,30 zł, A5, 290 s.
ISBN 978-83-7377-479-7

Cena: 39,30 zł, A5, 308 s.
ISBN 978-83-7377-413-1

„Efemerydy planet 1950-2050”, Janusz 
Nawrocki. Książka zawiera pozycje planet 
w  długości ekliptycznej z  dokładnością 0,1 
na każdy dzień oraz Słońca i Księżyca z do-
kładnością do 1, niezbędne do obliczenia 
horoskopu. Wydanie rozszerzone zawiera 
aspekty planet oraz Księżyca i Słońca, ingre-
sy planet w znak Zodiaku, moment zmiany 
kierunku ruchu planety, fazy Księżyca i wiele 
innych dodatkowych elementów. Wielu wy-
jaśnień dostarczy obszerny wstęp oraz przy-
kłady obliczeń. Niezbędnik dla każdego, kto 
zajmuje się astrologią.

Cena: 122,90 zł, B5, 632 s.
ISBN 83-88351-95-2
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kurs AstroloGii
Balbina Pędziwiatr

wenus – plAnetA pArtnerstwA
Elżbieta Kłobus

W  tej, napisanej przystępnym językiem książce, znajdziesz szczegółową charakte-
rystykę znaków zodiaku, opisy poszczególnych planet i  cechy charakteru, jakie one 
reprezentują. Dowiesz się, jak interpretować planety w  poszczególnych konfigura-
cjach i co o Tobie mówią domy horoskopu. Znajdziesz tutaj podział znaków astro-
logicznych ze względu na ich biegunowość, jakości i  żywioły. Zrozumiesz pojęcie 
retrogradacji planet i aspekty horoskopu. Nauczysz się także radzić sobie z trudnymi 
cechami wpisanymi we własną planetarną charakterystykę. Autorka poinstruuje Cię, 
jak dzięki zdobytej wiedzy zapewnić sobie harmonię we wszystkich sferach życia – 
od zawodowej po uczuciową. Astrologia – królowa nauk, która odmieni Twoje życie.

Wenus nie jest łagodna i zajęta głównie romansami. Ona pragnie władzy i potrafi ją 
uzyskać. Autorka, astrolog z dwudziestopięcioletnim stażem, opisuje jej najważniej-
sze aspekty i ich znaczenie w horoskopie. Znajdziesz tu tranzyty i progresje Wenus 
oraz jej opis w poszczególnych domach horoskopu. Dowiesz się, jak ją interpretować 
w horoskopach mudialnych i partnerskich. Jako że Wenus odpowiada za relacje mię-
dzyludzkie, dzięki tej idealnej zarówno dla początkujących, jak i  zaawansowanych 
astrologów publikacji, każdy może dowiedzieć się, kiedy znajdzie partnera. Zwięk-
szysz także świadomość dotyczącą własnych związków i  zaczniesz je świadomie 
kształtować. Dowiesz się, w jaki sposób wzmocnić w sobie korzystne aspekty Wenus. 
Poznaj całą prawdę i popraw swoje relacje.

Cena: 29,20 zł, A5, 240 s.
ISBN 978-83-7377-705-7

Cena: 29,90 zł, A5, 136 s.
ISBN 978-83-7377-707-1

interpretAcjA horoskopu
Alexander von Pronay

AstroloGiA Genesis
Henryk Rekus

Znajomość wszystkich elementów horoskopu nie da odpowiedzi na wszelkie dręczące Cię 
pytania, bo w  tym przypadku nie zawsze dwa plus dwa da wynik cztery. Aby w  pełni 
zinterpretować horoskop, konieczna jest znajomość wszelkich niuansów wpływu gwiazd 
na życie ludzi. Jeśli interesuje Cię konkretny problem – pieniądze, małżeństwo, zawód itd. 
– otrzymasz możliwość samodzielnej, odpowiedzialnej analizy swojego horoskopu bezpo-
średnio w każdej z tych kwestii. Klucz do odczytywania horoskopu został poparty przykła-
dowymi horoskopami sławnych ludzi. Znajdziesz tu także opisy interpretacyjne symboli 
astrologicznych, tj. Węzłów Księżycowych, Werteksu, punktów arabskich i  lustrzanych. 
Książka prezentuje bardzo praktyczne podejście do astrologii i horoskopu urodzeniowego.

Już przed wiekami astrologia wyprzedziła inne nauki. Powstała w zamierzchłych czasach 
piramid, wieży Babel i chińskiego muru. Książka odkrywa tajemnice i przekonuje, że po-
dążanie śladami Autora najstarszego podręcznika astrologii, Ptolemeusza, jest tego warte. 
Poznasz przebogatą historię astrologii, „zwiedzisz” Chiny, Indie, Egipt i dowiesz się, że 
Władysław Jagiełło korzystał z usług astrologa. Czy wiesz, że powtarzalność zjawisk, prze-
czuwanie zdarzeń, choroby, spadek kursów walut – to wszystko ma związek z astrologią?

Cena: 24,90 zł, A5, 260 s.
ISBN 83-86737-65-4

Cena: 59,90 zł, B5, 456 s.
ISBN 978-83-7377-276-2
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horoskop chiński
Henryk Antoni Rekus

Chińska astrologia opiera się na dwunastu znakach zodiaku zwierzęcego oraz pięciu ży-
wiołach. Każdy kolejny rok nosi imię jednego z dwunastu zwierząt zodiakalnych. Zakłada, 
że ich cechy charakterystyczne odzwierciedlają zachowania, usposobienie i  duszę czło-
wieka. Dzięki mądrości Wschodu odkryjesz tajniki swojego charakteru. Dowiesz się jakie 
posiadasz zalety i wady, poznasz mocne i słabe strony. Odsłonisz swoją przyszłość i główne 
wydarzenia, które będą miały szczególny wpływ na Twoje życie. Nauczysz się przewidy-
wać problemy związane ze zdrowiem, karierą czy partnerem, dzięki czemu zdołasz w porę 
im zapobiec. W oparciu o swoją datę urodzin wybierzesz najlepszy czas na dokonywanie 
zmian, podpisanie strategicznych umów, czy datę operacji. Mądrość Wschodu dla Ciebie.

Cena: 39,30 zł, A5, 424 s.
ISBN 978-83-7377-729-3

uniwersAlny kAlendArz księżycowy
Johanna Paungger, Thomas Poppe

Poznaj wpływ Księżyca na Twoje życie i naucz się wykorzystywać jego wsparcie. Autorzy 
podają precyzyjne instrukcje, jak wybierać optymalne momenty na rozpoczynanie diety, 
szczepienia, operacje i pozbawione lęku wizyty u stomatologa. Dzięki nim będziesz pielę-
gnować paznokcie, skórę, włosy i całe ciało w zgodzie z rytmem Księżyca. Poznasz również 
jego wpływ na prace domowe i ogrodnicze oraz codzienne obowiązki. Dowiesz się, kiedy 
najlepiej wysprzątać dom, pozbyć się rupieci albo uwolnić od starych przyzwyczajeń. Po-
znasz Tyrolskie Koło Liczb i nauczysz się rozpisywać i interpretować własny biorytm. Sko-
rzystasz z księżycowej gimnastyki i opracujesz indywidualny typ odżywiania dla każdego 
z domowników. Na wszystko istnieje właściwy moment. Poznaj go!Cena: 39,30 zł, A5, 372 s.

ISBN 978-83-7377-723-1

AstroloGiA zodiAk
Henryk Rekus

Przewodnik po świecie rzeczywistości wewnętrznej – galeria dwunastu charakterów i oso-
bowości, odpowiadających poszczególnym znakom Zodiaku. Szczegółowa charakterystyka 
obejmuje: typ inteligencji, rodzaj wrażliwości jednostki oraz potencjalne kierunki rozwoju 
wewnętrznego. Dowiesz się, które okresy są dla Ciebie mniej, a które bardziej pomyślne, 
na jakie schorzenia jesteś narażony, kto z Twojego otoczenia jest godny zaufania. Choć 
każdy ze znaków to pewna osobowość – psychiczna całość – pamiętaj, że nawet w obrębie 
jednego znaku, mimo wspólnych rysów, każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny. 
Udzielając odpowiedzi na pytanie o naturę człowieka, astrologia pomaga zwalczać wady 
i eksponować zalety, żyć w zgodzie z własnym sumieniem oraz zrozumieć siebie.Cena: 39,00 zł, B5, 328 s.

ISBN 978-83-7377-334-9

„Astronumerologia dla każdego”, Irma 
Domagalska. Autorka podaje charaktery-
stykę każdego znaku Zodiaku w kompila-
cji z  każdą liczbą numerologiczną. Dzięki 
niej lepiej poznasz siebie i  innych ludzi. 
Rozszyfrujesz osobowość, poznasz predys-
pozycje oraz przyszłość danej osoby. Do-
wiesz się, czemu świetnie dogadujesz się 
ze swoim partnerem, dlaczego przyjaciółka 
jest pedantyczna oraz czemu jedne cechy 
są mniej wyraziste, a  inne dominują. Po-
znaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. 
Książka dla ludzi ciekawych świata, więc 
i dla Ciebie...

Cena: 39,30 zł, A5, 388 s.
ISBN 978-83-7377-391-2

„Zarys astrologii porównawczej”, Ale-
xander von Pronay. Jeśli chcesz nauczyć 
się prawidłowo interpretować horoskop 
porównawczy (związki partnerskie), jest 
to idealny podręcznik dla Ciebie. Dzięki 
książce nauczysz się m.in. określać podsta-
wowe cechy relacji, które łączą dwoje ludzi: 
w rodzinie, małżeństwie czy w stosunkach 
zawodowych. Zaś analiza porównawcza 
pozwoli Ci na określenie bardzo dobrych 
lub krytycznych okresów w  stosunkach 
międzyludzkich i wyznaczenie czasu, kiedy 
najsilniej się objawią. 

Cena: 24,90 zł, A5, 272 s.
ISBN 83-7377-024-0
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opowieści buddyjskieGo mnichA
Ajahn Brahm

medytAcjA buddyjskieGo mnichA
Ajahn Brahm

Poznaj ponad sto zabawnych opowieści pokazujących, jak można skorzystać z buddyjskiej 
mądrości. I to niezależnie od wyznania! Dzięki nim dowiesz się, dlaczego nie wolno się 
poddawać i znajdziesz niezawodny sposób na bezkonfliktowe zdyscyplinowanie niepo-
kornego członka rodziny. Poznasz przykłady, w których obrzucenie błotem, wyzwiskami 
bądź ekskrementami stanowi przyczynę satysfakcji, poznasz moc medytacji oraz nauczysz 
się świadomie modyfikować własne nastawienie. Dowiesz się jak wyjść z opresji i odzy-
skać pogodę ducha, nawet po tragicznych wydarzeniach. Uzyskasz licencję na szczęście 
oraz pozwolenie na gorszy humor. Autor zdradzi Ci, co zrobić, gdy goni cię trumna oraz... 
jakie są korzyści ze śmierci w katastrofie lotniczej. Opowieści, które zmienią Twoje życie 
na lepsze!

Autor zdradza buddyjskie techniki medytacyjne pozwalające ubogacić życie każdego czło-
wieka. Dzięki jego ponadczasowym poradom uwolnisz się od przymusu przejmowania 
kontroli nad wszystkimi aspektami życia i odpowiednio ustawisz swoje priorytety. Poprzez 
medytację wprowadzisz do swojego życia spokój i harmonię. Zaczniesz w pełni doświad-
czać każdej przeżywanej chwili i przestaniesz żyć przeszłością, jak również tym, co ma 
dopiero nastąpić. Wśród proponowanych technik Autor prezentuje medytację metta i roz-
szerzanie miłości na tych, których się kocha i nie tylko. Uda Ci się także wyeliminować 
blokady, niechęć czy gniew, a zastąpisz je mocą życzliwości, która do Ciebie powróci, gdy 
będziesz jej najbardziej potrzebował. Buddyjska recepta na lepsze życie.

Cena: 39,30 zł, A5, 278 s.
ISBN 978-83-7377-776-7

Cena: 29,90 zł, A5, 124 s.
ISBN 978-83-7377-791-0

opowieści buddyjskie dlA mAłych i dużych
Ajahn Brahm

Przed Tobą wspaniały zbiór inspirujących legend. Opierają się one na naukach Buddy 
i ukazują drogę do prawdziwego szczęścia. Znajdziesz tu zarówno przypowieści o nadziei, 
miłości, przebaczeniu, jak również o uwolnieniu się od strachu i przezwyciężeniu bólu. 
Opowiadane z dozą inteligentnego humoru bawią, a także skłaniają do refleksji i zadumy. 
Odnajdziesz w nich zrozumienie, spokój, jak również pomoc w rozwiązywaniu współ-
czesnych problemów. Niech te legendy o  prawdziwym szczęściu sprawią Ci mnóstwo 
radości, tak jak tym, którzy już je usłyszeli. Niech pomogą Ci zmienić życie na lepsze. 
Rozkoszuj się ich lekturą i otwórz wrota swojego serca.

Cena: 34,30 zł, A5, 256 s.
ISBN 978-83-7377-528-2

8 prostych kroków do szczęściA
wedłuG buddy
dr Bhante Henepola Gunaratana

Wiele rzeczy, które powinny nas czynić szczęśliwymi, w rzeczywistości stanowi źródło 
cierpienia. Autor „Medytacji buddyjskich” tym razem wskazuje najprostszą drogę do 
szczęścia, którą można osiągnąć dzięki 8 prostym krokom. W tej publikacji podsumowuje 
naukę Buddy o dążeniu do wewnętrznej radości oraz wiedzę psychologiczną o zdrowym 
stylu życia. Z jego pomocą nauczysz się eliminować te przeszkody, które blokują dotarcie 
do szczęścia. Dzięki temu uświadomisz sobie, co dla Ciebie jest najważniejsze i osiągniesz 
spełnienie. Dostrzeżesz rzeczy i sprawy takimi, jakie są naprawdę, bez zbędnych emocji. 
Pozbędziesz się codziennego stresu, a zyskasz radość, która będzie Ci towarzyszyła nie 
tylko krótką chwilę, ale pozostanie z Tobą na zawsze. Twoje szczęście zależy od Ciebie.

Cena: 39,30 zł, A5, 352 s.
ISBN 978-83-7377-681-4
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buddyjskA receptA nA miłość
Matthias Ennenbach

Każdy związek jest mieszanką wielu różnych zarówno pięknych, jak i trudnych uczuć. 
W buddyzmie to negatywne emocje są podstawą rozwoju związku. To je w końcu prze-
kształcamy w mądrość i prawdziwą miłość. Autor – Matthias Ennenbach – od 20 lat 
pomaga uzdrawiać relacje w związkach, łącząc buddyjskie mądrości z naukami świa-
ta Zachodu. Dzięki jego radom zdołasz rozpoznawać swoje uczucia i będziesz mógł 
określić te, które stanowią najczęstszą przyczynę konfliktów w  związku. Znajdziesz 
konkretne ćwiczenia i techniki, dzięki którym staniesz się niezależny od zewnętrznych 
bodźców i unikniesz zbędnych emocji. Prawdziwa mądrość w partnerstwie polega na 
wspieraniu, zaufaniu i  miłości. Będąc w  związku, możesz czuć się naprawdę wolny. 
Stwórz szczęśliwy związek.

Cena: 39,30 zł, A5, 272 s.
ISBN 978-83-7377-604-3

medytAcje buddyjskie
dr Bhante Henepola Gunaratana

Nie jest ważne, czy stawiasz pierwsze kroki w medytacji, czy już jesteś zaawansowany w tej 
sztuce, ta książka z pewnością odkryje przed Tobą wiele tajemnic. Autor – wielki mistrz 
buddyjski – prostym językiem opisuje każdy etap przygotowania i praktyczną jej stronę. 
Dzięki jego podpowiedziom z  łatwością pozbędziesz się stresu, a dzięki temu oczyścisz 
i uzdrowisz swoje ciało. Rozpoczniesz proces samoodkrywania i samouzdrawiania, który 
doprowadzi Cię do szczęścia. Aby osiągnąć ten cel, wystarczy że spełnisz pięć czynników: 
oczyścisz umysł, pokonasz smutek, wyzbędziesz się bólu i żalu, odkryjesz i będziesz podą-
żał własną ścieżką wewnętrznego spokoju. Stosując je będziesz mógł iść naprzód z nadzie-
ją i pewnością, że podążasz właściwą drogą. Odzyskaj harmonię i radość życia.Cena: 34,30 zł, A5, 232 s.

ISBN 978-83-7377-602-9

rozwiń w sobie mózG buddy
dr Rick Hanson

Autor, neuropsycholog, nauczyciel medytacji oraz współautor bestselleru „Mózg Bud-
dy”, prezentuje zbiór prostych ćwiczeń, z pomocą których rozwiniesz możliwości swojego 
mózgu. Od teraz będzie on funkcjonował jak mózg Buddy, jednego z najbardziej oświe-
conych ludzi w historii. Wystarczy tylko jedno krótkie ćwiczenie dziennie, by Twój mózg 
zwiększył zdolność regeneracji oraz uodpornił się na szkodliwe czynniki. Dzięki temu 
uchronisz się przed stresem, poprawisz nastrój oraz odnajdziesz emocjonalną równowagę. 
Rozwiniesz także umiejętność koncentracji, jasnego myślenia, radzenia sobie z uczuciami. 
Rozpoczniesz proces osobistej przemiany. Z łatwością pozbędziesz się zazdrości, niena-
wiści, lęku, a zastąpisz je zadowoleniem, spokojem i miłością. Duże zmiany zaczynają się 
od małych kroków.Cena: 34,30 zł, A5, 216 s.

ISBN 978-83-7377-626-5

„Codzienna medytacja OM”, Madisyn 
Taylor. Dzięki medytacji OM przypomnisz 
sobie, jak wyjątkową osobą jesteś i jak istot-
ne są Twoje potrzeby. Z tej książki dowiesz 
się, jak zrozumieć samego siebie, pokochać 
i  zaakceptować dary losu. Wprowadzisz 
pozytywne zmiany w kwestiach, w których 
odczuwasz braki. Poznasz także dziesięć 
sposobów na udoskonalenie Twoich związ-
ków międzyludzkich, będziesz też czerpać 
siły z  natury bądź korzystać ze wsparcia 
wszechświata. A przede wszystkim zrobisz 
coś dobrego dla najważniejszej osoby na 
świecie – siebie.

„Szczęśliwe źdźbło trawy”, dr Paweł Kar-
powicz. Autor przedstawia siedem ścieżek 
rozwoju duchowego. Dowiesz się, jak dzię-
ki jodze skupić uwagę na pracy z  ciałem 
i  świadomością oraz za pomocą medytacji 
przeżyć doświadczenie samoobserwacji 
i  koncentracji. Mju Li, ubogiej bohaterce, 
udało się zamienić źdźbło trawy w piękny 
dom i pole ryżowe. Dzięki temu zdarzeniu 
zrozumiała, że gwarancją trwałego szczę-
ścia może być jedynie bogactwo duchowe. 
Książka jest nasycona duchem buddyjskie-
go ekumenizmu, który stanowi wprowa-
dzenie do duchowości Wschodu.

Cena: 39,30 zł, A5, 268 s.
ISBN 978-83-7377-448-3

Cena: 24,30 zł, A5, 216 s.
ISBN 83-7377-123-9
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punkt zwrotny
Gregg Braden

boskA mAtrycA
Gregg Braden

kod boGA
Gregg Braden

tAjemnice zAGubionej modlitwy
Gregg Braden

Jak przekonuje bestsellerowy autor New York Timesa, trwające właśnie globalne przemia-
ny mają bardzo konkretny wpływ na nasze życie. Obserwujemy kluczowe zmiany w życiu 
zawodowym i prywatnym, w naszym stosunku do pieniędzy, zdrowia, a nawet ogniska 
domowego. Autor podpowiada, jak możemy zaakceptować nowe odkrycia, ujawniające 
rolę współpracy w naturze i społecznościach ludzkich. Instruuje, jak stworzyć w naszym 
życiu, rodzinach i społecznościach psychiczną odporność opartą na pięciu sprawdzonych 
i  zrównoważonych zasadach. Jednocześnie, korzystając dorobku nauki i mądrości na-
szych przodków, wskazuje klucze umożliwiające ewolucję świadomości w samym środku 
procesu transformacji i podaje strategie pozwalające przejść ów proces. Wielkie zmiany, 
nowe możliwości.

Usiądź wygodnie, rozprostuj nogi i... zmień świat. Tak! Dobrze zrozumiałeś. Jesteś bo-
wiem panem i władcą całego otaczającego Cię świata. Twoja wszechmoc bierze się od 
Stwórcy, który osadził Cię w Boskiej Matrycy, czyli we wszystkim, co Cię otacza. Składają 
się na nią zwierzęta, inni ludzie, całe otoczenie, a nawet Twoje emocje. Najważniejsze 
jest jednak to, że jesteś w stanie tę matrycę kreować swoją wolą. Możesz narzucić światu 
każdą swą myśl, każde pragnienie i  potrzebę. Dzięki Greggowi Bradenowi otrzymasz 
naukowe dowody, że posiadasz moc kreacji otaczającego Cię wszechświata. Twoja myśl 
może poruszyć zarówno pojedynczy foton, jak i całą górę. Przestań być marionetką! Od 
dziś to Ty możesz pociągać za sznurki.

Oto najważniejszy kod w  historii wszechświata. Autor odkrył, że w  ludzkim DNA 
zakodowane jest ponadczasowe przesłanie. Jeśli zestawimy alfabety biblijne z naszym 
kodem genetycznym, odczytamy uniwersalny „język życia”, w którym starożytne litery 
układają się w imię naszego Stwórcy. Niezależnie od rasy, religii, dziedzictwa czy stylu 
życia, to samo przesłanie zawarte jest w każdej komórce dowolnego mężczyzny, kobiety 
czy dziecka. Dzięki temu epokowemu odkryciu mamy możliwość skorzystania z rdzen-
nej metody rozwiązywania konfliktów opartej na wizji wspólnej przyszłości. Jest to tym 
ważniejsze, że dziś jedna trzecia narodów na całym świecie uwikłana jest w konflikty 
zbrojne. Czy może być większy impuls do zaprzestania zabijania innych ludzi niż do-
strzeżenie w nich... Boga?

Czym jest modlitwa? Co zrobić, żeby była skuteczna? Czy masz gwarancję, że została 
ona wysłuchana? Czy muzułmanin modli się inaczej niż chrześcijanin? Odpowiedzi na 
te pytania szokują i skłaniają do dyskusji. Gregg Braden odnalazł ponadto sens cier-
pienia i przeciwieństw losu, które spotykają każdego z nas. Ta książka nie jest lekturą 
dla teologów, ale dla każdego, kto choć raz w życiu zadał sobie pytanie: Czemu mnie to 
spotyka?. Stanowi ona jasne i ciepłe światło, które wskaże Ci drogę nawet w najczar-
niejszą noc.

Cena: 49,40 zł, A5, 280 s.
ISBN 978-83-7377-682-1

Cena: 49,40 zł, A5, 272 s.
ISBN 978-83-7377-443-8

Cena: 44,40 zł, A5, 376 s.
ISBN 978-83-7377-476-6

Cena: 29,80 zł, B6, 208 s.
ISBN 978-83-7377-349-3
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rosyjskA medycynA informAcyjnA
Olga Häusermann Potschtar, Klaus Jürgen Becker

uzdrAwiAnie GAmmA
Chris Walton

uzdrAwiAnie wibrAcyjne
Jaya Jaya Myra

Rosyjska medycyna informacyjna traktuje człowieka jako jedność ciała, duszy i umysłu. 
Zakłada, że dzięki sile świadomości każdy z nas ma wpływ na swoje zdrowie, samopo-
czucie oraz wszystkie zdarzenia w swoim życiu. Autorzy opisują łatwe do zastosowania 
ćwiczenia dotyczące koncentracji, które pozwolą Ci dowolnie sterować rzeczywistością 
i rozwijać świadomość. Będziesz w stanie wejść w kontakt z każdym organem, komórką, 
a nawet własnym DNA i pozytywnie je zmieniać. Poznasz proste techniki, które umożli-
wią Ci regenerację organów, pełne uzdrowienie, odmłodzenie oraz dokonanie życiowych 
przełomów. Przy pomocy specjalnych ćwiczeń: wizualizacji, jasnowidzeniu, medytacji 
i wielu innych, dokonasz zmian umysłu i ciała na poziomie kwantowym. Odkryj nowo-
czesną drogę do zdrowia.

Nasze przekonania mają ogromny wpływ na każdy aspekt życia. Jednak jesteśmy świa-
domi jedynie 10% z  nich. Pozostałe 90% leży w  podświadomości. Dzięki systemowi 
uzdrawiania Gamma poznasz te przekonania, których nie jesteś świadomy i zdołasz je 
zmienić. Z łatwością je przeprogramujesz i wykorzystasz do osiągania swoich życiowych 
sukcesów. System uzdrawiania Gamma, z powodzeniem stosowany przez tysiące osób, 
pozwoli również Tobie w łatwy sposób odkryć nowe możliwości w sobie i wykorzystać je. 
Zdołasz uzdrowić swoje ciało i uporządkujesz emocje. Wystarczy, że będziesz wykonywać 
proste ćwiczenia przez zaledwie 5 minut dziennie. Pomogą Ci one całkowicie zmienić 
nastawienie do otoczenia i  wyeliminować stres, blokując powstawanie chorób. Zmień 
przekonania i osiągnij sukces.

Uzdrawianie wibracyjne bazuje na subtelnej energii znajdującej się w  każdej istocie. 
Dzięki Autorce, która jest certyfikowanym uzdrowicielem energetycznym, instrukto-
rem jogi oraz terapeutą zgłębisz charakterystykę własnego fizycznego ciała, tempera-
mentu oraz życiowego celu. Poznasz wszystkie rodzaje uzdrawiania i pracy nad sobą, 
aby zrozumieć, które są dla Ciebie najodpowiedniejsze i dlaczego. Dowiesz się czym 
jest subtelna energia i  skąd pochodzi oraz określisz swój unikalny typ energetyczny. 
Ponadto nauczysz się korzystać z  odpowiednich narzędzi i  technik terapeutycznych 
obejmujących: wizualizację, mantry, kolory, dźwięki, światło, aromaterapię, kamienie, 
wodę, intencje, rośliny, medytację, minerały, zioła i wiele innych. Uzdrawianie idealne 
dla Ciebie.

Cena: 39,30 zł, A5, 212 s.
ISBN 978-83-7377-730-9

Cena: 39,30 zł, A5, 280 s.
ISBN 978-83-7377-655-5

Cena: 34,30 zł, A5, 208 s.
ISBN 978-83-7377-727-9

GłębokA prAwdA
Gregg Braden

Wojny, terroryzm, samobójstwa, ludobójstwa, kara śmierci, ubóstwo, kryzys gospodar-
czy i wojna nuklearna – te pozornie nie związane ze sobą problemy w rzeczywistości są 
ściśle ze sobą połączone! Wszystkie wyrastają z fałszywych założeń przestarzałej nauki. 
Przywiodły nas one na skraj katastrofy i utraty wszystkiego, co ceni sobie nasza cywili-
zacja. Zbliża się moment wyboru pomiędzy unicestwieniem planety, a wejściem na nowy 
poziom rozwoju człowieka. Autor ujawnia, jak uniknąć zagrożenia globalną wojną, nad-
używania zasobów naturalnych i rosnących niedoborów żywności i wody pitnej. Podaje 
również nieznane dotychczas fakty dotyczące historii i ewolucji człowieka. Udowadnia 
także, że ludzie są z natury „zaprogramowani” na pokojową egzystencję. Poznaj najgłęb-
szą z prawd!

Cena: 49,40 zł, A5, 396 s.
ISBN 978-83-7377-535-0
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nAukA kochAniA siebie
dr David R. Hamilton

Wielu z  nas ma problemy z  okazywaniem dobroci sobie, a  jej brak jest często powo-
dem problemów zdrowotnych i emocjonalnych. Czas z tym skończyć. Autor studiował 
najnowsze badania z  zakresu chemii mózgu i  poznawał techniki psychoterapeutyczne 
oraz narzędzia do rozwoju osobistego. Dowiódł, że miłość do siebie mamy w genach, 
ale tracimy ją w wieku sześciu lat pod wpływem otoczenia. Dr Hamilton udowadnia, że 
mózg można przeprogramować i podaje proste techniki, jak to zrobić. Proponuje prakty-
ki, dzięki którym nauczysz się zmieniać i tworzyć pozytywne nawyki myślowe. Poznasz 
27 ćwiczeń, które pomogą Ci odkryć swoje prawdziwe „ja” i poprawić samoocenę. Szybko 
zmienisz nastawienie do siebie i wybaczysz wszelkie niepowodzenia. Odkryj i pokochaj 
siebie bezwarunkowo!

Cena: 39,30 zł, A5, 276 s.
ISBN 978-83-7377-746-0

wszystko zAczynA się od myśli
dr David R. Hamilton

Autor – niekwestionowany autorytet medyczny o wieloletnim doświadczeniu w bran-
ży farmaceutycznej – zaobserwował intrygujące zależności pomiędzy umysłem a ciałem. 
Skłoniło go to do gruntownej analizy prac naukowców i  działalności mistyków oraz 
uzdrowicieli. Efektem jego badań jest książka. Dowiesz się z niej, że myśli i uczucia, idee 
i przekonania, nadzieje i marzenia zmieniają Twój organizm, okoliczności życiowe, a na-
wet stan całego świata. Dr Hamilton wyjaśnia terapeutyczną moc medytacji. Ujawnia 
również lecznicze działanie myśli kierowanych do drugiego człowieka. Podaje naukowe 
dowody na to, że uczucie miłości stymuluje powstawanie nowych, zdrowych komórek 
w naszym ciele. Czas byś skorzystał z jego odkryć. Pamiętaj: na początku była myśl!

Cena: 34,30 zł, A5, 224 s.
ISBN 978-83-7377-559-6

zArAźliwA moc myśleniA
dr David R. Hamilton

Czy nie byłoby świetnie gdybyś, zamiast łapania okropnego przeziębienia, złapał dobry 
nastrój swojego przyjaciela lub zdrowe nawyki kolegi z pracy? Okazało się, że to, co my-
ślisz i robisz jest zaraźliwe i odczuwane przez innych ludzi, nawet tych oddalonych od 
Ciebie o setki kilometrów. Wszystko za sprawą neuronów lustrzanych, odpowiedzialnych 
za przenoszenie się emocji. Czas nauczyć się wykorzystywać ich niezwykłe właściwości. 
Z tej książki dowiesz się, w jaki sposób uczucia matki wpływają na dziecko i zrozumiesz, 
jak bardzo Twoje szczęście jest uzależnione od osób w Twoim otoczeniu. Możesz zagwa-
rantować sobie dobre samopoczucie przez odpowiednie filtrowanie emocji, jakimi będą 
zarażali Cię ludzie z otoczenia. Zamiast grypy złap szczęście! Cena: 39,30 zł, A5, 292 s.

ISBN 978-83-7377-527-5

uzdrAwiAnie ciAłA zA pomocą umysłu
dr David R. Hamilton

Jak to możliwe, że placebo działa? Czy każdy z nas może dowolnie wykorzystywać uzdra-
wiającą właściwość umysłu? Odpowiedzi udziela niekwestionowany autorytet medycyny 
o wieloletnim doświadczeniu w branży farmaceutycznej. W swojej przełomowej książce 
opisuje, w jaki sposób możemy wykorzystać wizualizację, zaszczepione w nas przekonania 
i pozytywne nastawienie do wyleczenia całego organizmu. Poprzez rewolucyjną meto-
dę uzdrawiania w polu kwantowym Autor pokazuje, jak wyobraźnia i myśli stymulują 
systemy obronne ciała oraz uruchamiają procesy zwalczania choroby, bólu i dolegliwości 
fizycznych. Na wszystkie przytoczone w książce tezy znajdziesz potwierdzenie w wiary-
godnych wynikach specjalistycznych badań. Twój umysł – najskuteczniejszy lek. Cena: 39,30 zł, A5, 324 s.

ISBN 978-83-7377-518-3
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fizykA duchowA
Barbara De Angelis

Autorka jest jedną z najbardziej wpływowych nauczycielek naszych czasów w zakresie 
transformacji osobistej i duchowej. Ta książka stanowi ukoronowanie jej twórczości i po-
zwala przyspieszyć wewnętrzną ewolucję człowieka. Dowiesz się z niej, jak wprowadzić 
radykalne, wibracyjne zmiany wewnętrzne, które uzdrowią Twoje relacje ze sobą, innymi 
i całym światem. Nauczysz się zwiększać częstotliwość własnych wibracji i zrozumiesz, 
dlaczego zarówno współczesna nauka jak i starożytne teksty duchowe potwierdzają, że 
jesteś istotą duchową, której wnętrze kreuje wszystkie doświadczenia. Poznasz ćwiczenia, 
dzięki którym osiągniesz wyższy stan świadomości i zaczniesz pozytywnie wpływać nie 
tylko na siebie, ale również na całe Twoje otoczenie. Wznieś się ponad przeciętność.Cena: 49,40 zł, A5, 440 s.

ISBN 978-83-7377-740-8

umysł ponAd mAterią
Dieter Broers

Czy wiara rzeczywiście przenosi góry? Autor przeanalizował działanie ludzkiego umysłu i do-
konał zaskakujących odkryć. Udało mu się poznać pełen potencjał tkwiący w intelekcie i emo-
cjach. Niezbitych dowodów na tezy opisane w książce dostarczają najnowsze zdobycze fizyki 
kwantowej. Z tej publikacji dowiesz się, w jaki sposób nasz duch jest w stanie wpływać na 
materię, dzięki czemu możesz świadomie kreować swoją rzeczywistość. Książka potwierdza 
teorię, że to mózg jest najważniejszym organem w ciele człowieka. Autorowi udało się rów-
nież wyjaśnić istnienie cudów. Okazało się, że przy odrobinie silnej woli i konsekwencji, do-
słownie każdy człowiek może zostać cudotwórcą. Ponieważ potencjał umysłowy wzrasta wraz 
z wiekiem, nigdy nie jest za późno, by zacząć z niego korzystać. Rusz głową – zmień świat.Cena: 34,30 zł, A5, 204 s.

ISBN 978-83-7377-516-9

Aktywuj pełną moc mózGu
dr David Perlmutter, dr Alberto Villoldo

Neurolog dr David Perlmutter oraz antropolog medyczny i  szaman dr Alberto Villoldo 
połączyli siły, by poznać granice możliwości ludzkiego mózgu oraz znaleźć sposób na sko-
rzystanie z pełni jego potencjału. Porady żywieniowe i ćwiczenia fizyczne wymienione w tej 
książce nie tylko naprawią te części Twojego mózgu, które zostały uszkodzone przez stres, 
ale też stworzą środowisko podatne na wzrost nowych komórek nerwowych. Aktywują 
również geny odpowiedzialne za długowieczność, lepszą odporność i usprawnioną pracę 
umysłu. Z kolei praktyki szamańskie, medytacje i wizualizacje pomogą Ci pobudzić te ob-
szary mózgu, dzięki którym spokój, kreatywność i radość w sposób naturalny przejawią się 
w Twoim życiu. Już dziś aktywuj pełną moc swojego umysłu!Cena: 39,30 zł, A5, 292 s.

ISBN 978-83-7377-499-5

medycynA ciAłA i duchA
dr Alberto Villoldo

Autor łączy postępy medyczne z praktykami szamańskimi tworząc medycynę leczącą ciało, 
umysł i duszę. Nakłania do wyjścia z pozycji biernej ofiary i stania się twórcą swego prze-
znaczenia i zdrowia. Dowiesz się, jak odkryć swojego wewnętrznego uzdrowiciela i dlacze-
go dla procesu uzdrawiania tak istotny jest stan jelit. Poznasz zasady detoksykacji i unikania 
najpowszechniejszych toksyn. Znajdziesz tu szczegółowy opis superżywności i  metod 
skutecznej suplementacji w  diecie. Nauczysz się cofać wskazówki zegara biologicznego 
i eliminować czynniki stresu negatywnie wpływające na zdrowie. Na poziomie duchowym 
odetniesz się od przeszłości i uzdrowisz wszystkie mentalne rany. Pomogą Ci w tym ćwi-
czenia oddechowe i medytacyjne. Skorzystaj z medycyny przyszłości.Cena: 39,30 zł, A5, 276 s.

ISBN 978-83-7377-735-4



BrAden, noetykA 27

biocentryzm
Robert Lanza, Bob Berman

Biocentryzm zakłada, że otoczenie każdego z nas jest zależne od obserwatora. Według 
tej teorii nie istnieje obiektywny obraz świata, a wszystko, co wokół siebie widzimy jest 
wytworem naszych umysłów stanowiącym subiektywną imitację prawdziwego wizerunku 
rzeczywistości. Według tej koncepcji to nie wszechświat kreuje życie, ale właśnie życie 
tworzy wszechświat. Autorzy proponują nowe spojrzenie mówiące, że nasze współczesne 
teorie o fizycznym świecie nie sprawdzają się i nigdy nie zaczną, dopóki nie będą dotyczyć 
życia i świadomości. Z perspektywy biologa i astronoma odbezpieczają zatrzaski klatek, 
którymi ograniczyła się zachodnia nauka. Znajdziemy tutaj nowe idee powstania świata, 
celu i istoty życia, a nawet śmierci. Jesteś twórcą wszechświata. Wykorzystaj to. Cena: 39,90 zł, A5, 264 s.

ISBN 978-83-7377-711-8

wymień umysł nA lepszy model
dr Joe Dispenza

Autor, mówca, badacz i chiropraktyk łączy dziedziny fizyki kwantowej, neurobiologii, bio-
chemii mózgu, biologii i genetyki, ukazuje czytelnikowi prawdziwe możliwości ludzkiego 
umysłu. Dzięki niemu możesz odrzucić fałszywe przekonania i zastąpić je ich pozytyw-
nymi odpowiednikami. Subtelne zmiany w sposobie korzystania z mózgu stanowią kwan-
towy klucz do korzystnych zmian zachodzących w ciele, życiu i związkach. Dr Dispenza 
opracował proste techniki, dzięki którym każdy ma okazję eksperymentowania z własnym 
polem kwantowym. Prezentuje również czterotygodniowy program modyfikacji własnego 
umysłu na taki, który odpowiadałby Twojej wymarzonej przyszłości. Praktyczne medytacje 
ułatwią wprowadzenie kluczowych zmian w życiu. Lepszy mózg – lepsza przyszłość! Cena: 44,40 zł, A5, 344 s.

ISBN 978-83-7377-573-2

molekuły emocji
dr Candace B. Pert

Odkryj biomolekularne podstawy emocji. Dzięki zdobytej wiedzy lepiej poznasz siebie 
samego, innych ludzi oraz nierozerwalną więź pomiędzy Twoimi myślami a stanem or-
ganizmu. Pionierskie badania Autorki ukazały, że występujące w ludzkim ciele związki 
chemiczne, neuropeptydy i ich receptory, stanowią faktyczne biologiczne podpory świa-
domości, przejawiając się pod postacią emocji, przekonań i oczekiwań. Mają one głęboki 
wpływ na to, jak reagujesz na świat i jak go doświadczasz. Badania te zapewniły dowody 
na istnienie biochemicznych podstaw świadomości i samowiedzy, potwierdzając to, co od 
stuleci wiedzą i praktykują filozofowie Wschodu, szamani i osoby zajmujące się medy-
cyną alternatywną. Przedmowę do tej książki napisał Deepak Chopra. Nowe spojrzenie 
na ludzki potencjał!

Cena: 49,90 zł, A5, 424 s.
ISBN 978-83-7377-684-5

rewolucjA w postrzeGAniu rzeczywistości
Penney Peirce

Chociaż żyjemy w erze informacyjnej, ludzkość bardzo szybko zmierza w kierunku ery in-
tuicyjnej. W rezultacie tej transformacji rzeczywistość będzie funkcjonowała według innych 
zasad. Nauczysz się żyć w chwili obecnej i z niej będziesz czerpał radość życia. Wraz ze wzra-
stającą częstotliwością świata otworzysz się na radykalną poprawę swojego życia. Autorka 
prezentuje proste ćwiczenia, które umożliwią pracę z energią i intuicją. Poznasz nowy sposób 
postrzegania otoczenia i świata. Wykorzystasz siłę koncentracji, by w mgnieniu oka zma-
terializować oczekiwaną rzeczywistość. Rozwiniesz w sobie umiejętności, które dotychczas 
były uważane za nadprzyrodzone. Zrozumiesz naturę życia w wielu wymiarach, w których 
pojęcie śmierci i Drugiej Strony przestanie istnieć. Wejdź na wyższy poziom. Cena: 44,40 zł, A5, 352 s.

ISBN 978-83-7377-622-7
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enerGiA do kwAdrAtu
Pam Grout

enerGiA do sześciAnu
Pam Grout

Autorka tego bestselleru New York Timesa udowadnia, że rzeczywistość poddaje się sile 
woli, a Ty możesz swobodnie kształtować życie za pomocą umysłu. Potwierdza to dzie-
więć eksperymentów, które możesz samodzielnie wykonać. Dzięki nim przekonasz się, 
że zasady duchowe są tak samo pewne jak grawitacja i  tak stałe jak prawa Newtona. 
Autorka udowadnia, że istnieje niewidzialna energetyczna siła, będąca w rzeczywistości 
polem nieskończonych możliwości. Ty oddziałujesz na to pole i możesz z niego czerpać 
wedle swoich wierzeń i oczekiwań. Kiedy to sobie uświadomisz, wszechświat udostępni 
Ci swoje nieograniczone zasoby. Wszystko, czego będziesz oczekiwał, zamanifestuje się 
w Twoim życiu. Twój umysł kształtuje Twoją rzeczywistość.

Bestsellerowa autorka New York Timesa prezentuje niepodważalne dowody na fanta-
styczne możliwości pola kwantowego w kwestii urzeczywistniania myśli. Poznaj dziewięć 
eksperymentów udowadniających przewagę umysłu nad materią. Dzięki nim powitasz 
wszystkie doświadczenia z  radością i otworzysz się na nieograniczone szczęście. Prze-
testujesz moc konkretnych słów, które pozwalają doświadczać przełomowych zmian 
w świadomości i urzeczywistnianiu marzeń. Poznasz również sposób na wyłamanie się 
z  nieskończonego kręgu medialnych negatywów i  połączenie z  naturalnymi rytmami 
świata, bez których niemożliwe jest doświadczenie dostatku. Wszechświat tylko czeka, 
żebyś zaczął wykorzystywać energię, która od zawsze była dostępna. Poznaj naukowy 
przepis na szczęście.

Cena: 34,30 zł, A5, 184 s.
ISBN 978-83-7377-661-6

Cena: 39,30 zł, A5, 244 s.
ISBN 978-83-7377-715-6

kosmicznA spirAlA
Jeremy Narby

Autor połączył wiedzę pochodzącą od peruwiańskich Indian, mitologię i  szamanizm 
z najnowszymi odkryciami biologii molekularnej i neurologii, by odkryć zaskakujące fak-
ty. Okazało się, że wiedza naszych przodków została nam przekazana w kodzie DNA. 
Teraz to potężne źródło informacji może być eksplorowane przez każdego z nas. Nar-
by przedstawia niezbite dowody na poparcie swoich tez. W  tej przełomowej publika-
cji udowadnia, że struktura kodu genetycznego i sam kształt zawierającej go podwójnej 
helisy był znany starożytnym Egipcjanom i  rdzennym Aborygenom na stulecia przed 
odkryciem jej przez współczesną naukę. Co więcej, udowodniono, że zarówno DNA, jak 
i zapisane w nim życie na każdym poziomie komórkowym posiada świadomość. Odkoduj 
przeszłość – poznaj prawdę.

Cena: 39,30 zł, A5, 272 s.
ISBN 978-83-7377-649-4

więź
Lynne McTaggart

Autorka przekazuje matrycę, dzięki której możesz zmienić swoje życie. Do jej opraco-
wania posłużyła fizyka kwantowa, genetyka, ewolucyjna biologia, neurobiologia i  inne 
nauki. Osiągnięcia badaczy pozwoliły Autorce udowodnić, że wszyscy jesteśmy ze sobą 
połączeni. Musimy się tylko nauczyć z tego połączenia właściwie korzystać. Ta śmiała, 
obalająca paradygmaty książka oferuje plan, który umożliwi Ci życie w harmonii zarów-
no z otoczeniem, jak i ze swoją najprawdziwszą naturą. Dzięki niej odnajdziesz ścieżki 
prowadzące ku głębokiej empatii, harmonii społecznej i jedności. Więź zakłada istnienie 
alternatywnej przyszłości, w której nowy paradygmat obejmujący życie w duchu partner-
stwa i połączenia zastępuje społeczeństwo oparte na walce. Umocnij swoje więzi!Cena: 49,90 zł, A5, 384 s.

ISBN 978-83-7377-594-7
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elementArz AstroloGiczno–chiroloGiczny
Genowefa Szrajer, Zornica Samardżijewa

chiroloGiA – dłoń bez tAjemnic
Anna Chałubińska

jAk nA dłoni
dr Stefan Karol Wdowiak

tAjniki osobowości 
wpisAne w twArze i dłonie
Genowefa Szrajer, dr Stefan Karol Wdowiak

Interesują Cię charaktery i osobowości ludzi, predyspozycje człowieka i jego los? Pocią-
gają Cię różne techniki wróżebne? Chcesz poznać astrologię lub chirologię? Dowiedz 
się wszystkiego o: planetach, aspektach, domach horoskopowych, znakach Zodiaku 
oraz typach planetarnych dłoni, ich liniach i wzgórzach. Poznaj symbolikę astrologiczną 
w chirologii, a z części praktycznej naucz się czytać z dłoni i  interpretować horoskopy. 
Indywidualny horoskop precyzyjnie ukaże potencjał Twojej osobowości i określi predys-
pozycje. Analiza chirologiczna zweryfikuje, czy w pełni realizujesz swoje naturalne moż-
liwości. Horoskop jest mapą człowieka, która powstaje w momencie jego narodzin, zaś 
dłoń kształtuje się przez doświadczenia. Ich połączenie pokaże Ci pełny, aktualny obraz 
sytuacji życiowej.

Sztuka czytania z linii dłoni narodziła się najprawdopodobniej w starożytnych Indiach 
i stąd rozprzestrzeniła się na cały świat. Książka ta została napisana z myślą o tych, którzy 
metodami niekonwencjonalnymi pragną nauczyć się diagnozować osobowość człowieka. 
Osobom zgłębiającym wiedzę niekonwencjonalną ułatwi powiązanie chirologii z innymi 
dziedzinami wiedzy prognostycznej: astrologią czy numerologią. Teraz możesz samo-
dzielnie wykorzystać tę wiedzę na użytek swój i swoich najbliższych.

Dłoń ludzka jest fascynująca – ma własny, niepowtarzalny kształt i  jedyny w  swoim 
rodzaju rysunek linii i  wzgórz w  jej wnętrzu. Skrzywienie palców, ich kształt, sposób 
zamknięcia ręki – to dla laika nic nieznaczące gesty, a dla profesjonalisty – wizytówka 
człowieka. Publikacja omawia poszczególne elementy, tj. rozstawienie palców, linie papi-
larne oraz podaje praktyczne przykłady interpretacji na podstawie zdjęć dłoni. Wiedza ta 
pomaga odkryć prawdziwą osobowość i jest początkiem podróży wewnątrz siebie. 

Z fizjonomii każdego człowieka możesz czytać jak z otwartej księgi. Rysy twarzy, kształt 
nosa, oczu oraz wygląd dłoni i linii papilarnych mówią wiele o ludziach. Książka – wynik 
połączenia pasji i profesjonalizmu Autorów – to skarbnica wiedzy na temat fizjonomi-
ki i  chirologii, dzięki którym nauczysz się „czytać” drugiego człowieka. Będziesz mógł 
poznać charakter, osobowość, priorytety życiowe Twoich przyjaciół, bliskich, współpra-
cowników i własne. Polepszysz kontakty z bliskimi i odnajdziesz wskazówki ułatwiające 
rozwiązanie problemów. Książka zawiera bardzo ciekawy opis zależności między twarzą 
a dłońmi oraz obszerne interpretacje wyglądu wielu osób, które ułatwiają zrozumienie 
teorii. Poznaj otaczających Cię ludzi i nawiąż z nimi lepszy kontakt!

Cena: 29,20 zł, A5, 176 s.
ISBN 978-83-7377-397-4

Cena: 29,90 zł, B5, 240 s.
ISBN 83-86737-90-5

Cena: 24,90 zł, A5, 184 s.
ISBN 83-7377-169-7

Cena: 29,90 zł, A5, 224 s.
ISBN 978-83-7377-388-2
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kod druidów i sekrety celtów
Leszek Matela

wyroczniA celtyckA
Leszek Matela

sekrety kAtedr i miejsc mocy
Leszek Matela, Otylia Sakowska

jAk korzystAć z enerGii miejsc mocy
Leszek Matela

Celtycka muzyka, symbole, zwyczaje, mitologia – tak wiele zostało po tej bogatej kulturze 
i wciąż nas fascynuje. Nie wszyscy zapewne wiedzą, że słynna katedra Notre Dame w Pa-
ryżu została wybudowana w miejscu dawnego kultu. Mało kto wie, że promieniowanie 
w kaplicy opactwa Benedyktynów w Mont Saint Michel osiąga potężną moc 120 000 
jednostek Bovisa! Autor wiedzie nas do wielu krajów europejskich, wskazując znane i nie-
znane miejsca kultu, związane z bogatą tradycją Celtów. Fotografie miejsc, symboli oraz 
magicznych znaków z pewnością są doskonałym atutem tej publikacji. Książka jest podró-
żą, lekcją historii i przewodnikiem po najbardziej tajemniczych miejscach Europy. Tradycja 
celtycka jest ciągle obecna, warto ją poznać i docenić jej wpływ, także na Twoje życie.

Celtowie używali do wróżenia różnych technik mantycznych ułatwiających kontakt 
z własną podświadomością, dającą wgląd w sferę intuicji oraz subtelnych energii 

i zdarzeń wokół nas. Zbliżyli się do prawdy i umieli odczytać znaki wy-
roczni, która przedstawia symboliczny obraz aktualnej sytuacji i tendencje 

jej rozwoju w przyszłości. Jak zostaną zinterpretowane słowa wyroczni i czy 
zostaną podjęte odpowiednie działania zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. 

Do książki zostały dołączone karty, dzięki którym będziesz mógł skorzy-
stać z wyroczni celtyckiej. Dzięki niej Twoje wybory już zawsze będą słuszne, 

a droga do celu prosta i pozbawiona kolein utrudniających wędrówkę zwaną 
życiem. Od teraz Celtowie będą Twoimi codziennymi przewodnikami i doradcami. 

Co o otaczającym świecie kosmicznych energii wiedzieli twórcy średniowiecznych katedr? 
Co odkryli w  zaciszu klasztornych pomieszczeń mistycy chrześcijańscy? To wspaniałe 
osiągnięcia, do których z pewnością człowiek XXI wieku winien powracać. Zgłębiając 
tajemnice dawnych kościołów i kaplic, klasztorów czy też cudownych źródełek zlokalizo-
wanych przy sanktuariach, odkrywamy fascynującą wiedzę. Okazuje się, że dawni archi-
tekci katedr i kościołów mieli wgląd w duchową wiedzę przyrody, potrafili wykorzystać 
różnego rodzaju naturalne, subtelne oddziaływania dla dobra i  rozwoju wewnętrznego 
człowieka. Książka stanowi unikalny przewodnik po najwspanialszych zabytkach krajo-
wych i zagranicznych. To jedyne źródło informacji dotyczące sekretów dawnych budowli 
w Polsce i w Europie.

Są takie miejsca, w których wszystko jest możliwe. Można uzdrowić siebie i najbliższych. 
Można naenergetyzować zarówno swój organizm, jak i swoje pożywienie. Autor podpo-
wiada, jak te miejsca odnaleźć. Jak skorzystać z ich energii. Jak czerpać pełnymi garściami 
z darów natury. Opisuje najpotężniejsze miejsca mocy w Polsce. Ta książka to prawdzi-
wy podręcznik praktycznego wykorzystania dobroczynnych energii przyrody. Znajdziesz 
w niej również informacje, jak otworzyć się na oddziaływania drzew, skorzystać z wody 
z cudownych źródełek a przede wszystkim jak samodzielnie wykonać i wykorzystać ka-
mienny krąg mocy. W publikacji została zawarta wiedza naszych praprzodków. Oni mó-
wią z tych kart – bo chcą, aby ich potomkom żyło się jak najlepiej. Wsłuchaj się w ich głos.

Cena: 39,90 zł, A5, 280 s.
ISBN 83-7377-251-0
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doświAdczeniA pozA ciAłem
Graham Nicholls

Czy wiesz, że już dzisiaj możesz doświadczyć podróży astralnej? Autor ma za sobą ich 
setki, a teraz dostarcza precyzyjnych i praktycznych wskazówek co samodzielnego badania 
tego fenomenu. Wskazuje również korzyści z odbywania podróży astralnych. Doświadcze-
nia poza ciałem mogą umożliwić dostęp do innych poziomów rzeczywistości. Mogą także 
prowadzić do zmiany sposobu postrzegania otoczenia, rozwinięcia szerszego rozumienia 
świata, a nawet sprzyjać powstawaniu doznań dotychczas zarezerwowanych dla mistyków. 
Autor przedstawia różnorodne metody służące wywoływaniu w  pełni bezpiecznych do-
świadczeń poza ciałem. Połączył on wiedzę na temat autohipnozy, pracy z oddechem, rze-
czywistości wirtualnej, odżywiania i uzdrawiania. Czas na podróż Twojego życia! Cena: 39,90 zł, A5, 280 s.

ISBN 978-83-7377-575-6

od mAGii do psychotroniki
Lech Emfazy Stefański

Przed Tobą książka, na której wychowały się całe pokolenia psychotroników. Napisana 
przez pioniera i  współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego. Jeśli choć 
trochę interesujesz się niezwykłością otaczającego świata, masz okazję poznać doskonałe 
kompendium dotyczące zjawisk uznawanych za paranormalne. To, co przez wieki było 
skrywane i dostępne jedynie dla wybrańców, którzy swoje praktyki często przypłacali ży-
ciem, dziś możesz poznać także Ty! Jednak ważne jest źródło, z którego będziesz czerpać tę 
wiedzę. Gdzie jest granica między światem nauki a światem niezwykłym, tajemniczym, 
nadprzyrodzonym? Kto w dzisiejszych czasach wierzy w magię? Odkryj to, co tajemnicze. 
Rozwiej wątpliwości. Sprawdź, czy każde niezwykłe zjawisko można naukowo wyjaśnić. Cena: 29,90 zł, B5, 216 s.

ISBN 978-83-7377-307-3

Ars mAGicA
Lech Emfazy Stefański

Przedstawiamy kolejną książkę żywej ikony psychotroniki, jednego z założycieli Polskie-
go Towarzystwa Psychotronicznego i  uznanego badacza zjawisk paranormalnych. Autor 
zaprasza czytelnika na wycieczkę do krainy niesamowitości oraz wykorzystuje naukę, by 
wyjaśnić to, co przez pokolenia nauka starała się negować. „Ars Magica” jest bowiem jedno-
cześnie podręcznikiem do nauki zakazanej sztuki, czyli swoistą księgą zaklęć – księgą maga 
XXI wieku. Będzie nie tylko naszym przewodnikiem, ale również nauczycielem. Poznaj 
siłę własnego umysłu. Skontaktuj się z duchami. Uwierz w to, co niewiarygodne. A przede 
wszystkim odrzuć uprzedzenia narzucone Ci przez obecny świat. Świat, w którym już nie 
ma miejsca na cud. A raczej – prawie nie ma... Cena: 23,00 zł, B5, 152 s.

ISBN 978-83-7377-308-0

„Nowy szamanizm”, Wojciech Jóźwiak. 
Czy Twój sąsiad jest szamanem? Odpowia-
dasz bez namysłu: nie. Uważasz, że zauwa-
żyłbyś, gdyby biegał odziany w  pióropusz 
i  spódniczkę z  liści, odprawiając pradawne 
rytuały. Wojciech Jóźwiak otworzy Twoje 
oczy, poszerzy horyzonty i uświadomi, kim 
jest współczesny szaman. Ponadto dosta-
niesz niepowtarzalną szansę, by nim zostać 
i  wykorzystać dobroczynną energię naszej 
planety do leczenia zarówno swojego ciała, 
jak i duszy. Ta książka to idealne połączenie 
podróży w przeszłość z zupełnie współcze-
snym poradnikiem.

Cena: 28,90 zł, A5, 256 s.
ISBN 978-83-7377-292-2

„Chodzenie po ogniu” Paweł Włodar-
czyk. Oto pierwszy w  języku polskim po-
radnik poświęcony tej tematyce! Dzięki 
praktycznym radom Autora, który skrupu-
latnie wtajemnicza nas w  podstawy „spa-
ceru wśród płomieni”, będziesz wstanie 
pozwolić sobie na oczyszczającą wędrówkę 
po „czerwonym dywanie”. Skorzystaj z  in-
formacji o terapeutycznych właściwościach 
ognia, który ma moc „spalania” chorób 
i  transformacji negatywnych emocji. Jeżeli 
chcesz coś w  sobie zmienić, ale nie wiesz, 
jak tego dokonać, to „Chodzenie po ogniu” 
jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem! 

Cena: 24,80 zł, A5, 160 s.
ISBN 978-83-7377-320-2
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zwierzę odbiciem ludzkiej duszy
Ruediger Dahlke, Irmgard Baumgartner

mowA zwierząt
Ted Andrews

terApiA czAkr
Margaret Ann Lembo

Autorka tej publikacji to światowej sławy weterynarz homeopata. Partneruje jej jeden 
z największych współczesnych ekspertów z dziedziny psychosomatyki. Dzięki tym dwóm 
niekwestionowanym autorytetom dowiesz się, jak dzięki zwierzętom otrzymać bezcenne 
informacje dotyczące problemów duchowych ich właścicieli. Uświadomisz sobie rów-
nież, że nawet naukowcy potwierdzili, że złe traktowanie zwierząt odbija się na naszym 
zdrowiu. Poznasz sposoby na wykorzystanie oferowanego nam przez nie terapeutycznego 
wsparcia i argumenty za tym, że zwierzęta posiadają duszę. Odczytasz kluczowe sygnały 
dawane przez Twojego podopiecznego i zrozumiesz, jakie aspekty codzienności wymaga-
ją wzmożonej uwagi, a nawet zmiany. Zwierzę – Twój najlepszy nauczyciel.

Wzleć wyżej niż orzeł. Pomknij szybciej niż gepard. Poczuj w  sobie siłę lwa. Zobacz 
bezmiar oceanu na skrzydłach rybitwy. Oto Twoi zwierzęcy opiekunowie. Przez stulecia 
ludzkość zapomniała jednak, jak powinniśmy z nimi rozmawiać. Co więcej, często jedy-
ną reakcją, jaką jesteśmy w stanie wykazać w stosunku do zwierząt, jest strach i agresja. 
Tymczasem ich nadrzędnym celem jest pomoc, by uczynić Cię szczęśliwym. Poznaj język 
swych zwierzęcych braci. Poznaj swojego zwierzęcego przewodnika i opiekuna. Usłysz 
jego rady. A przede wszystkim wznieś się ponad to, co ma Ci do zaoferowania współcze-
sny, pełen przemocy i zawiści świat. Już dziś Ty również możesz zatańczyć z wilkami. I to 
nie byle jaki, ale swój wyjątkowy taniec... Taniec szczęścia i spełnienia.

Czakry to centra energetyczne wpływające na Twój stan zdrowia i  życiowe sukcesy. 
W tej książce znajdziesz sprawdzone sposoby na oczyszczenie ich z negatywnych energii 
i  szereg metod wprowadzających harmonię we wszystkich siedmiu czakrach. Pomogą 
Ci w tym kryształy, kamienie szlachetne, aromaterapia i koloroterapia. Dzięki zawartym 
w publikacji poradom możesz stworzyć własną rzeczywistość i przeżywać każdy dzień 
w radości, dobrobycie oraz całkowitym zdrowiu. Szybko zlokalizujesz sfery życia, w któ-
rych masz problem i wyeliminujesz go raz na zawsze. Już teraz możesz pozbyć się więk-
szości schorzeń, zwiększyć płodność, nauczyć się kreatywnie wyrażać własną osobę oraz 
kierować się intuicją. Równowaga w czakrach – zdrowe i szczęśliwe życie.

Cena: 34,30 zł, A5, 128 s.
ISBN 978-83-7377-817-7

Cena: 59,90 zł, B5, 440 s.
ISBN 978-83-7377-353-0

Cena: 39,30 zł, A5, 272 s.
wkładka kolor 8 s.

ISBN 978-83-7377-620-3

czAkry dlA początkujących
David Pond

David Pond – profesjonalny astrolog, nauczyciel jogi, magister metafizyki eksperymental-
nej, przewodnik po miejscach świętych oraz wyśmienity mówca zaprasza Cię do lektury 
książki, którą tylko w Stanach Zjednoczonych zakupiło ponad 100 000 osób. Czakry to 
centra energetyczne w Twoim organizmie. Każda z nich odpowiada za inną sferę życia 
i każda decyduje o Twoim szczęściu, zdrowiu i uczuciu samospełnienia. Wyeliminuj więc 
tkwiące w nich zatory, uniemożliwiające swobodny przepływ subtelnych energii kreujących 
Twoją rzeczywistość. Pomogą Ci w tym ćwiczenia, medytacje, kamienie szlachetne i od-
powiednio dobrane kolory. Zaskoczy Cię, jak wiele się zmieni dzięki usunięciu tkwiących 
w Tobie blokad powstałych z negatywnej energii, która gromadziła się na przestrzeni lat.Cena: 29,20 zł, A5, 192 s.

ISBN 978-83-7377-424-7
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dom pełen hArmonii
Christa O’Leary

twoje mieszkAnie A twój chArAkter
Józef Onoszko

Mieszkanie to miejsce wypoczynku i relaksu. Dla naszego zdrowia i samopoczucia ważne 
jest, byśmy czuli się w nim dobrze. Autorka podpowiada jak stworzyć pełen inspiracji dom, 
który zagwarantuje Ci same korzyści i pozytywnie wpłynie na każdą sferę Twojego życia. 
Podaje wiele praktycznych wskazówek do zaaranżowania pięknej i przepełnionej pozytyw-
ną energią przestrzeni. Dzięki niej zdobędziesz wiedzę na temat odpowiednich produktów, 
nietoksycznych materiałów i rozwiązań dla Twojego mieszkania oraz dowiesz się, jak czyn-
niki te wpływają na Twoją wygodę i  samopoczucie. Ponadto zmienisz swoje stare przy-
zwyczajenia oraz przekształcisz je w pozytywne, twórcze inspiracje. Nauczysz się również 
korzystać z zasad Feng Shui. Stwórz harmonię w swoim domu i życiu.

Obserwując i analizując, jak mieszkasz Ty i jak mieszkają inni, odkryjesz najgłębsze sekrety 
ludzkiej duszy – wszystko bowiem, co jest w Tobie, odbija się w Twoim mieszkaniu jak 
w lustrze. Jeśli chcesz lepiej poznać i zrozumieć siebie i bliskich, mieć z nimi lepszy niż do-
tychczas kontakt i poznać ich sekrety, pragnienia i charakter, odkryj symbolikę otaczających 
Cię przedmiotów. Możesz wykorzystać terapeutyczną moc kolorów do urządzenia miesz-
kania. Poprzez odpowiednie ustawienie mebli uzyskasz efekt lepszego przepływu energii, 
wybierając odpowiedni rodzaj muzyki, wprawisz się w najlepszy do efektywnego działania 
nastrój. Dzięki tej książce dowiesz się, co musisz zmienić w swoim domu, aby na lepsze 
zmieniło się Twoje życie.

Cena: 34,30 zł, A5, 228 s.
ISBN 978-83-7377-726-2

Cena: 29,80 zł, A5, 204 s.
ISBN 978-83-7377-068-3

fenG shui
Marzena Gęsiarz

Abc fenG shui
Leszek Matela

Feng Shui to świat magiczny, ukazujący prawdziwą wartość przestrzeni otaczającej 
każdego człowieka. Odczuj i sprawdź, czym jest umiejętność dekorowania wnętrza dla 
człowieka pragnącego zmienić swoje życie. Droga do idealnego ładu jest długa: zaczyna 
się od bałaganu i prowadzi do uporządkowanego dobierania kolejnych elementów wy-
posażenia i wystroju domu; wymaga naszego zaangażowania w świat idei wywodzących 
się z kultury chińskiej, które uzyskały nowy wymiar we współczesnym świecie. Teraz 
Ty możesz zostać własnym konsultantem Feng Shui – zacznij od porządków. Tak, po 
prostu zrób porządek i stań się najlepszym kreatorem swojej indywidualnej przestrzeni. 
Jaśniej ujrzysz swój cel w życiu, a tym samym uzyskasz swobodę bycia sobą.

To zrozumiały i nakierowany na praktykę podręcznik chińskiej sztuki wykorzystania ener-
gii otoczenia. Zawiły system feng shui czyni przejrzystym i możliwym do zastosowania 
nawet dla początkujących. Podpowiada, jak umeblować mieszkanie, aby poprawić relacje 
między mieszkańcami, lub biuro, by zwiększyć efektywność pracy, a nawet zarobki... Kon-
kretne zalecenia dotyczą prostych zabiegów, które każdy może z  łatwością zastosować, 
a które zdecydowanie wpływają na poprawienie jakości życia. Jeśli pragniesz żyć harmonij-
nie i zdrowo, chcesz osiągnąć sukces w działalności gospodarczej, planujesz budowę domu 
lub kupno mieszkania albo chcesz zaprojektować przyciągającą klientów wizytówkę i logo 
firmy – to publikacja właśnie dla Ciebie. Do książki dołączono lusterka ba-gua.

Cena: 29,60 zł, A5, 264 s.
ISBN 978-83-7377-278-6

Cena: 39,90 zł, A5, 244 s.
ISBN 978-83-86737-03-1
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reinkArnAcjA i hipnozA w terApii
Andrzej Kaczorowski

reinkArnAcjA w hipnozie
Andrzej Kaczorowski

AutohipnozA świAdomA i nieświAdomA
Andrzej Kaczorowski

Jak wygrać z depresją, otyłością lub bulimią? W jaki sposób pozbyć się nerwic oraz wy-
zwolić z nałogów, które zniewalały Twoje ciało i duszę od lat? Jeśli chcesz poznać nieza-
wodne sposoby na poprawę Twojego stanu zdrowia, i to nie tylko fizycznego, skorzystaj 
z pomocy hipnoterapeuty. Odpowiedzią na te i wiele innych problemów jest hipnoza. Jest nie 
tylko odpowiedzią, ale jednocześnie metodą mogącą przynieść Ci ulgę. Aby mieć gwarancję 
skutecznej terapii, konieczne jest skorzystanie z pomocy specjalistów o uznanej renomie i du-
żym doświadczeniu. Poznaj człowieka, którego wiedza jest równie potężna, jak chęć poma-
gania ludziom. Poznaj doktora Andrzeja Kaczorowskiego. Poznaj jego pacjentów – ujrzyj 
cudowne efekty stosowanych przez niego terapii. Poznaj to wszystko, zastosuj i uwolnij 
się z więzów, które nie pozwalają Ci z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

Człowiek odkrywa siebie przez całe życie, a nawet życia. Hipnoza jest poszukiwaniem in-
dywidualnego wymiaru duszy przez wieki przechodzącej kolejne fazy reinkarnacji. Dzięki 
hipnoterapii wyzwolisz się z dolegliwości fizycznych i psychicznych, bo poznasz energię, 
która jest w Tobie uśpiona. Należy wyzbyć się lęku i odbyć podróż w innym wymiarze. 
Hipnoza jest pomostem pomiędzy świadomością życia doczesnego a nieświadomością po-
przednich bytów ziemskich. Podróż w głąb istnienia może odbyć się w chwili, gdy człowiek 
poczuje jej magiczne przyciąganie. Każde wcielenie jest zapisem przeżyć i pomaga zrozu-
mieć sens egzystencji. Jedyna książka z zakresu doświadczeń w hipnozie reinkarnacyjnej 
– podróży w poprzednie wcielenia i inne rzeczywistości – widzianych oczyma uczestników 
seansów i pacjentów Autora.

Autohipnozę wykonuje absolutnie każdy z nas. Większość osób robi to jednak nieświado-
mie. Czas, byśmy z pełną świadomością wykorzystali jej ogromny potencjał. Andrzej Ka-
czorowski przedstawia szereg ćwiczeń, dzięki którym autohipnoza stanie się praktycznym 
i często używanym przez Ciebie narzędziem, które umożliwi uleczenie wielu psychicznych 
i fizycznych chorób. Nauczysz się dokonywać samodzielnej harmonizacji czakr i w kon-
sekwencji zapobiegniesz wielu schorzeniom, które mogłyby ci zagrozić w przyszłości. Do 
książki dołączona została płyta CD, która ułatwi Ci synchronizację półkul mózgowych. 
Imagoterapia, leczenie nałogów i samoprogramowanie – to zaledwie kilka z wielu korzyści, 
jakie osiągniesz dzięki tej w pełni bezpiecznej i naturalnej technice.

Cena: 49,80 zł, B5, 392 s.
ISBN 978-83-7377-360-8

Cena: 59,70 zł, B5, 472 s.
ISBN 978-83-7377-283-0

Cena: 39,30 zł, A5, 280 s.
ISBN 978-83-7377-446-9

„Reinkarnacja w  hipnoterapii”, Andrzej 
Kaczorowski. Czy wierzysz w reinkarnację 
czy nie, to nie ma znaczenia w przypadku, 
gdy okaże się, że jest to jedyna skuteczna 
metoda pozbycia się problemów i  chorób. 
Tłumione przez lata uczucia, zepchnięte do 
podświadomości, w  trakcie trwania seansu 
mogą zostać uwolnione, dzięki czemu znik-
ną dylematy ciała i  duszy. Poznaj metodę, 
która pozwoli rozwiązać problemy zdro-
wotne, nauczy podejmowania decyzji – do-
świadcz działania tej terapii. Dołączona do 
książki płyta CD umożliwi Ci dokonanie 
autohipnozy we własnym zakresie. 

„Hipnoza i  sen”, Andrzej Kaczorowski. 
To przewodnik po hipnozie, obalający 
mity i błędne wyobrażenia, przedstawiający 
techniki, relacje terapeuty z pacjentem oraz 
jej praktyczne zastosowanie. Dzięki wpro-
wadzeniu pacjenta w  stan hipnozy można 
wzmocnić w nim te aspekty, które pomagają 
zdrowo żyć, łatwo kontaktować się z ludźmi 
i bez strachu uczyć się nowych rzeczy. Żad-
na inna metoda terapeutyczna nie ma tylu 
odkrywczych możliwości, pozwalających 
w bezpieczny sposób uzyskać potężną moc 
umysłu. Książka rekomendowana przez Na-
czelną Izbę Uzdrowicielską w Polsce.

Cena: 39,90 zł, B5, 248 s.
ISBN 978-83-7377-325-7

Cena: 22,90 zł, A5, 192 s.
ISBN 978-83-7377-097-3



kwAntowość, dwupunkt 35

kwAntowy umysł
prof. Amit Goswami

metodA dwupunktowA w prAktyce
Melissa Joy Jonsson

Autor jest emerytowanym profesorem, który wykładał fizykę teoretyczną na Uniwersyte-
cie w Oregonie. Jego badania nad ludzkim umysłem zostały udokumentowane w licznych 
książkowych bestsellerach. Patrzy on na spełnienie czy radość przez pryzmat wyników ba-
dań nad kwantowością. Rozdziela rzeczywistość na dwa poziomy: możliwość i teraźniej-
szość. Kwantowe myślenie również opiera na dwóch płaszczyznach: świadomym myśleniu 
o rzeczywistości i nieświadomej, a zarazem nieskończonej liczbie nowych możliwości. Ta 
publikacja umożliwia Ci wkroczenie na drogę samorozwoju, dzięki której samodzielnie 
dokonasz zwiększenia mocy własnej umysłowej kreacji. Dowiedz się, jak wykorzystywać 
umysł do stworzenia rzeczywistości takiej, jaką chciałbyś, by ona była. Myśl kwantowo – 
bądź kreatywny!

Każdy z nas może dokonywać dowolnych zmian w swoim zdrowiu, życiu i całym otoczeniu. 
A wszystko za sprawą metody, którą praktykują już setki tysięcy ludzi na całym świecie. 
Z książki dowiesz się, jak poradzić sobie z różnymi życiowymi sytuacjami i wyzwaniami oraz 
doświadczyć pełnej radości i osobistego spełnienia. Kluczem do tego jest pole serca, które jest 
portalem do wewnętrznej mocy oraz osobistej i globalnej przemiany. Nauczysz się szybko 
w nie wchodzić, koncentrować się na nowych aspektach codzienności i obserwować przeło-
mowe zmiany w swoim życiu. Przechodząc przez kolejne rozdziały publikacji uświadomisz 
sobie, że fizyka kwantowa jest nie tylko zrozumiała, ale i niezwykle praktyczna. To dzięki niej 
dane Ci będzie zrealizować wszystkie swoje marzenia. Nauka czynienia cudów.

Cena: 39,30 zł, A5, 304 s.
ISBN 978-83-7377-665-4

Cena: 39,30 zł, A5, 236 s.
ISBN 978-83-7377-783-5

kwAntowy przełom
Richard Gordon, dr Chris Duffield, dr Vickie Wickhorst

Dotyk kwantowy to metoda uzdrawiania za pomocą energii. Dzięki niemu organizm 
szybciej zdrowieje z  wielu poważnych dolegliwości – nawet z  tych uznanych przez 
medycynę jako nieuleczalne lub ciężkie do wyleczenia. Richard Gordon jest jednym 
z pionierów uzdrawiania energią poprzez dotyk. Posiada 40-letnie doświadczenie w tej 
dziedzinie. Autor bestselleru Kwantowe Uzdrawianie. Dzięki zawartym w książce ćwi-
czeniom szybko i bez trudu zaczniesz stosować utracone, zagubione i nieznane zdolności 
uzdrawiania. Te umiejętności pozwolą Ci dokonywać rzeczy, które współczesna nauka 
uznaje za niemożliwe. Nauczysz się wpływać na fizyczny świat, przyspieszysz proces 
uzdrawiania, zaczniesz działać poza czasoprzestrzenią. Przekonaj się o niezwykłej sile 
kwantowego uzdrawiania.

Cena: 39,30 zł, A5, 344 s.
ISBN 978-83-7377-654-8

kwAntowe uzdrAwiAnie
Richard Gordon

Autor tej publikacji jest jednym z pionierów uzdrawiania energią poprzez dotyk. Jest znany 
na całym świecie dzięki autorskiej metodzie kwantowego uzdrawiania. W książce znajdziesz 
informacje, które pomogą Ci podnieść poziom energii do takiego stopnia, że już za sprawą 
delikatnego dotyku przyspieszysz proces uzdrawiania. To proste i dostępne dla każdego. Aby 
skorzystać z  tej metody, wystarczy opanować sprawdzone przez Autora specjalne techniki 
oddechowe, medytację świadomości ciała oraz pozycje rąk, dzięki którym natychmiast wyeli-
minujesz uciążliwy ból, a narządy wewnętrzne przywrócisz do równowagi. Może ona pomóc 
także w wielu innych sytuacjach, np. w uzdrawianiu na odległość, przy problemach emocjo-
nalnych czy w przypadku chorych zwierząt. Kwantowa gwarancja zdrowia. Cena: 39,30 zł, A5, 272 s.

ISBN 978-83-7377-613-5
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mAtrycA enerGetycznA
dr Richard Bartlett

fizykA cudów
dr Richard Bartlett

metodA dwupunktowA dlA kAżdeGo
Mircea Ighisan George

uzdrAwiAnie metodą dwupunktową
Mircea Ighisan George

Richard Bartlett, dr kręgarstwa i neuropatii, odkrył Matrycę Energetyczną podczas choroby 
syna. Po tym, jak zawiodły wszystkie sposoby leczenia, nauczył się czegoś, co natychmiast 
uzdrowiło jego dziecko. Ten „cud” zaczął tłumaczyć w oparciu o fizykę kwantową. Ener-
gia Matrycy Energetycznej uwalnia siłę, która tkwi w każdym z nas i przeobraża nasze 
istnienie. Opisane w książce techniki wpłyną na Twój sposób postrzegania, który może 
gruntownie zmienić każdy aspekt życia. Wystarczy, że połączysz łagodny dotyk i skupio-
ną myśl, a wydobyta energia stanie się ukojeniem dla ciała i umysłu. Ta prosta i naturalna 
w wykonaniu technika przynosi natychmiastowe efekty. Poddaj się jej mocy, która ułatwi 
Tobie i bliskim dostęp do uzdrawiania tkwiącego w dłoniach.

Autor zaszokował środowiska naukowe odkryciem Matrycy Energetycznej. Teraz ukazu-
je, jak z jej pomocą możesz zostać cudotwórcą! Dzięki niej możesz uleczyć siebie, swoich 
najbliższych, a nawet zwierzę. Wystarczy, że wykorzystasz naturalne możliwości swojego 
ciała. Możliwości, które wydają Ci się być cudownymi, a w rzeczywistości są czymś rów-
nie naturalnym jak oddychanie. Poznaj przypadki osób, które wyłącznie dzięki sile umy-
słu uzdrowiły swoje ciała z groźnych, niejednokrotnie wrodzonych bądź nieuleczalnych 
chorób. I  dołącz do grona cudotwórców. Skorzystaj z doświadczeń medycyny, filozofii 
wschodu i osiągnięć najnowszych badań naukowych. Szybko uświadomisz sobie, że nie 
ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych, a zdrowie zależy tylko i wyłącznie od Ciebie... 

Metoda dwupunktowa dotyczy zmiany negatywnych przekonań, poprawy zdrowia, relacji,  
czy finansów. W tej książce została przedstawiona w niezwykle ciekawy i przystępny sposób. 
Polega ona na dotykaniu dwóch punktów na ciele, z których pierwszy odnosi się do tego, co 
właśnie odczuwasz, drugi natomiast, czego chciałbyś doświadczyć. W poradniku opisano 
najważniejsze zasady tej techniki, dzięki której własne marzenia zamienisz w rzeczywistość. 
Znajdziesz w niej także wiele przykładów i ćwiczeń podpartych obrazkami, które zdecy-
dowanie ułatwią Ci lepsze jej zrozumienie i praktyczne zastosowanie. Dr Richard Bartlett 
stwierdził, że delikatny dotyk połączony ze skupioną myślą, bardzo często wystarcza, aby 
przywrócić równowagę fizyczną, umysłową i duchową. Jesteś dwa punkty od idealnego życia.

W tej książce znajdziesz kompletny system, za pomocą którego będziesz mógł całkowicie 
przetransformować i kreować swoją rzeczywistość. Wykorzystując metodę dwupunktową, 
odkrytą przez dr. Richarda Bartletta, nie tylko zdołasz zmienić swoje przekonania czy 
poprawić zdrowie, ale również wpłyniesz na wszystko, co Cię otacza. Matryca energetycz-
na jest polem, w którym znajduje się ogół tego, co istnieje. Jest ona zbudowana z energii 
i wszystko jest w niej ze sobą powiązane. Łączy w sobie doświadczenia, myśli, uczucia, 
przekonania, decyzje czy obiekty. Autor prezentuje sposoby transformacji matrycy oparte 
na wykorzystaniu metody dwupunktowej pozwalającej za pomocą intencji i świadomości 
osiągnąć dowolną zmianę. Dwa punkty do osiągnięcia celu.

Cena: 39,30 zł, A5, 208 s.
ISBN 978-83-7377-475-9

Cena: 39,30 zł, A5, 312 s.
ISBN 978-83-7377-481-0

Cena: 34,30 zł, A5, 160 s.
ISBN 978-83-7377-659-3

Cena: 39,30 zł, A5, 276 s.
ISBN 978-83-7377-759-0
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kwAntowA rzeczywistość
dr Danuta Adamska-Rutkowska, Danuta Dudzik

Czym jest rzeczywistość? Najnowsze badania dowodzą, że to co widzimy i możemy dotknąć 
już nie wystarcza, aby określić materię. Współczesna fizyka kwantowa udowadnia, że rze-
czywistość ma wiele wymiarów i jest zupełnie inna niż nam się wydaje. Autorki, w oparciu 
o badania naukowe, szczegółowo analizują bilokację, czyli przebywanie w dwóch różnych 
miejscach równocześnie. Relacjonują własne doznania z miejsc, w których nie mogły prze-
bywać fizycznie, a jedynie wykorzystując to zjawisko. Definiują alternatywne rzeczywistości 
oraz wyjaśniają, czym jest świadomość, podświadomość i  nadświadomość jako czynniki 
wpływające na obraz i interpretację otaczającego nas świata. Opisują zjawiska paranormalne 
oraz ich związek z funkcjonowaniem mózgu człowieka. Doświadcz nowej rzeczywistości. Cena: 39,30 zł, A5, 400 s.

ISBN 978-83-7377-693-7

związek duchA i mAterii
dr Danuta Adamska-Rutkowska

świAdomość wielowymiArowA 
w świetle bAdAń nAukowych
dr Danuta Adamska-Rutkowska

Autorka skupia się na naukowych dowodach, które świadczą, że duch stanowi jedną z wła-
ściwości materii. Odsłania zagadkę świadomości opisując zjawiska, które odmieniły rozu-
mienie dotychczas obowiązującego światopoglądu oraz przekazuje najnowsze wyniki badań 
naukowców z całego świata. Stwierdza, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi i każdy 
z nas może czerpać z tego globalnego banku danych. Analizuje wiele wierzeń religijnych, 
które od wieków starały się kształtować świadomość duchową. Przybliża zjawiska bilokacji, 
telekinezy i teleportacji oraz prezentuje naukowe dowody na ich istnienie. Opisuje badania 
przypadków przeżyć z pogranicza życia i śmierci. Podaje liczne przykłady autentycznych 
kontaktów ze zmarłymi oraz ich naukowe podłoże. Odkryj nową rzeczywistość.

Czy wiesz, że istnieją inne rzeczywistości, których nie widzimy? Dzięki tej książce poznasz 
te niedostrzegalne elementy, których istnienie udowodniono naukowo. Autorka zaprasza 
do przekraczania granic, przełamywania bariery czasu, przestrzeni i materii. Omawia ano-
malne zjawiska jak teleportacja, podróże w czasie – w przeszłość jak i w przyszłość. Przy-
bliża również bardzo tajemnicze przeżycia jakimi są doświadczenia poza ciałem. Podkreśla 
rolę świadomości oraz podaje przykłady rozwoju duchowych form istnienia w różnych wy-
miarach. W tej książce znajdziesz również charakterystykę rzadko opisywanych zjawisk jak 
jałowe nieba i różne obszary piekieł. Dowiesz się czym jest reinkarnacja i jaki ma na ciebie 
wpływ pamięć z poprzednich wcieleń. Zajrzyj za zasłonę czasu i przestrzeni.

Cena: 39,30 zł, A5, 360 s.
ISBN 978-83-7377-752-1

Cena: 39,30 zł, A5, 392 s.
ISBN 978-83-7377-777-4

kwAntowA miłość
Laura Berman

Opierając się na fizyce kwantowej Autorka wyjaśnia, jak można wykorzystać zjawiska za-
chodzące w naszym wewnętrznym świecie w celu kreowania w związku nowego wymiaru 
namiętności, więzi i rozkoszy. Wszystkie tezy podpiera zarówno własnymi doświadczenia-
mi, jak i praktyką kliniczną. Ta książka pozwoli Ci nanieść swoją unikalną częstotliwość 
energetyczną na Mapę Kwantowej Miłości oraz pracować świadomie z energią ciała, serca 
i umysłu. Podniesiesz własny profil energetyczny i zharmonizujesz częstotliwość wibracji 
z częstotliwością partnera, abyście mogli razem się rozwijać. Nauczysz się również uprawiać 
kwantowy seks. Autorka proponuje zarówno rozwiązania dla nękanych problemami par, 
jaki i singli. To nie miesiąc miodowy, ale coś o wiele lepszego! Cena: 59,50 zł, A5, 464 s.

ISBN 978-83-7377-822-1
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kwAntowy kod uzdrAwiAniA
Sandra Anne Taylor

kwAntowe zdrowie
Fei Long

uzdrAwiAnie komórkowe
Barbara Wren

fizykA wiAry
Tatiana i Witalij Tichopław

Każdy z nas w życiu kieruje się pewnymi wzorcami zachowań, które wyniósł z domu, szkoły 
czy pracy. To one decydują o naszych sukcesach i porażkach. Teraz jednak nadszedł czas, aby 
je w końcu uzdrowić na kwantowym poziomie. To, co przez całe życie Ci wpajano, naresz-
cie przestanie być Twoim przeznaczeniem. Dzięki przedstawionej metodzie nauczysz się 
dekodować szkodliwe energie, a w  ich miejsce wprowadzać wzorce nastawione na sukces 
i  osiąganie wyznaczonych celów. Zamieszczone w książce szybkie wizualizacje i  techniki 
afirmacyjne pozwolą Ci natychmiast osiągnąć spokój i wyciszyć się nawet w najtrudniejszych 
momentach Twojego życia. Kwantowy kod uzdrawiania zlikwiduje ponadto Twoje blokady 
oraz nieświadomie narzucone Ci przekonania. Zakoduj przyszłość, o której zawsze marzyłeś.

Już dziś jesteś w stanie pokonać wszelkie dolegliwości! Właśnie to jest wspaniałe w uzdra-
wianiu kwantowym. Możesz z niego korzystać bez żadnej podstawowej wiedzy medycznej, 
anatomicznej czy nawet duchowej, a  współczesna fizyka potrafi wyjaśnić ten fenomen. 
Autorka studiowała z uznanymi autorytetami kwantowego uzdrawiania jak Frank Kinslow 
czy Richard Bartlett i rozwinęła własną metodę zwaną QUEST. Pomaga ona w ciągu se-
kundy uruchomić procesy lecznicze w organizmie. Książka szczegółowo ilustruje sposoby 
przenoszenia świadomości do stanu, w którym następują procesy lecznicze. W siedmiu 
prostych krokach prezentuje proces przywracania równowagi w życiu oraz opisuje ćwicze-
nia poprawiające wrażliwość Twojego postrzegania. Już teraz możesz uzdrawiać!

Autorka na przestrzeni 35 lat poszukiwała odpowiedzi na pytanie kim naprawdę jesteśmy 
i  jak działa nasze ciało. Opracowała techniki uzdrawiania i  odnowy biologicznej oraz 
nowe podejście do odżywiania. Udowadnia, że kontakt z własną wewnętrzną mądrością 
stanowi jedyną prawdziwą drogę do osiągnięcia szczęścia i równowagi w życiu. W książce 
opisuje trzy etapy kuracji, które mają za zadanie całkowicie przywrócić zdrowie. Podkre-
śla znaczenie wody dla ciała oraz metod Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Poznasz też 
sposoby oczyszczania organów wewnętrznych i  przywracania równowagi hormonalnej 
oraz pH organizmu. Nauczysz się otwierać ścieżki energetyczne wewnątrz ciała, abyś 
mógł połączyć się ze swoją wewnętrzną mądrością. Poznaj najkrótszą drogę do zdrowia.

Rozwój cywilizacji nieuchronnie prowadzi nas do unicestwienia świata. Zanieczyszczenie 
atmosfery i wody na naszej planecie może przesądzić o istnieniu całej ludzkości. Autorzy 
książki, znani na całym świecie rosyjscy naukowcy i badacze fizyki kwantowej, prezentu-
ją naukowe dowody na istnienie Boga i duszy. By wyjaśnić naturę świadomości, potęgę 
myśli i istotę wszechświata, opierają się oni na teoriach największych fizyków w dziejach, 
takich jak Newton czy Einstein. Wykorzystanie tej wiedzy może być początkiem two-
rzenia lepszej przyszłości dla wszystkich istnień. Ta książka jest podsumowaniem wielu 
badań na przestrzeni wieków, które stanowią dowód na istnienie świata, którego nie może 
dostrzec ludzkie oko. Duchowość kolejnym krokiem ewolucji.
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księżycowe zAklęciA
Diane Ahlquist

mAGiA słońcA nA co dzień
Dorothy Morrison

sekrety współczesnej wiedźmy
Melanie Marquis

Księżyc, nasz najbliższy niebiański sąsiad, chce Ci ofiarować swoją moc. Dzięki tej książce 
poznasz wiele możliwości wykorzystania faz Księżyca i zaczerpniesz praktyczne informacje 
z kalendarza księżycowego, który jest w niej zawarty. Zdołasz radykalnie zmienić swoje ży-
cie i urzeczywistnić pragnienia. Z łatwością znajdziesz partnera życiowego, osiągniesz pełną 
sukcesów karierę i zyskasz wspaniałe zdrowie fizyczne i emocjonalne. Nauczysz się kontro-
lować gniew, pozbędziesz się lęku, ograniczeń i nałogów. Niektóre rytuały kierowane są wy-
łącznie do kobiet, inne tylko do mężczyzn. W książce znajdziesz również specjalną metodę 
uzdrawiania Tarash. Poznasz też zaklęcie ochronne białego światła, które możesz stosować 
w sytuacjach zagrożenia. Realizuj marzenia wykorzystując moc Księżyca.

Autorka opisuje rytuały słoneczne oraz podaje pomysły na gry i zabawy związane z prze-
mieszczaniem się Słońca przez kolejne znaki zodiaku, które pomogą Ci połączyć się z  naj-
silniejszą energią naszej części wszechświata. Dzięki tej książce odkryjesz 140 zaklęć pozwa-
lających wykorzystać energię naszej jasnej gwiazdy. Poznasz afirmacje i rytuały, które zostały 
stworzone po to, by pomóc Ci w różnych aspektach życia. Dzięki nim wreszcie uda Ci się 
zastosować dietę i zmienić styl życia. Staniesz się kreatywny, odnajdziesz prawdziwą miłość 
i zaczną spełniać się Twoje marzenia. Stosując rytuały ochronne zwalczysz lęk i zyskasz na-
dzieję oraz samoakceptację. Dostroisz się do energii tęczy, zaćmień Słońca i burz słonecz-
nych. Łap promienie i rozświetl swoje życie.

Publikacja zapewnia nam fascynujący przegląd niezawodnych technik magicznych z całego 
świata od zarania dziejów. Dzięki niej z  łatwością zostaniesz współczesną wiedźmą, czy-
li kimś, kto czerpie ze wszystkich typów magii. Zaczniesz wykorzystywać pełen potencjał 
własnego ciała i umysłu. Nauczysz się modyfikować energię – zarówno swoją, jak i otoczenia 
oraz przygotowywać magiczne eliksiry. Autorka zdradza niezawodne sposoby, dzięki którym 
wzmocnisz swój wewnętrzny magnetyzm i wykorzystasz magię wabienia oraz masek. Do-
wiesz się, jak przełamywać klątwy i rzucać czary blokujące oraz diagnozować parapsychiczne 
ataki. Znajdziesz tu również metody tworzenia amuletów i talizmanów o różnych właści-
wościach, w tym wstrzymujących negatywne oddziaływania duchowe. Stwórz swoją magię!
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„Magia na co dzień”, Tess Whitehurst. 
Poznaj sprawdzone sposoby na nasycenie 
swojego życia pozytywną energią, która 
wyostrzy Twoje zmysły i  uskrzydli duszę. 
Do każdego zadania podejdziesz z pewno-
ścią siebie, jasnością umysłu i świadomością 
otaczającej Cię łaski. Stworzysz również 
warunki życia, jakich pragniesz, a  Twoja 
intuicja ulegnie wyostrzeniu. W mieszkaniu 
wykreujesz uświęconą przestrzeń, w której 
będziesz ładować swój wewnętrzny aku-
mulator, a  strach zniknie z Twojego życia. 
Wprowadź pozytywną magię do swojej 
codzienności.

„Magiczna Pani Domu”, Dorothy Morri-
son. Autorka prezentuje ponad 300 zaklęć 
i  rytuałów, które pomogą Ci stworzyć cu-
downy świat wokół siebie. Każdą codzienną 
czynność, taką jak gotowanie, sprzątanie, 
robienie zakupów, a nawet spanie, możesz 
uczynić magiczną i  wyjątkową. Poznasz 
proste instrukcje, jak wykonać poranne 
rytuały pomagające zachować zdrowie. Sa-
modzielnie wykonane talizmany pomogą 
Ci ominąć przeszkody w dążeniu do celu. 
Dzięki nim znajdziesz też wolne miejsce na 
zatłoczonym parkingu i ominiesz korki. Żyj 
magicznym życiem.

Cena: 34,30 zł, A5, 240 s.
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„Magia ochronna w praktyce”, Ellen Du-
gan. Czy koszmary senne stanowią ostrze-
żenia, a dziwne kłucie w dołku jest oznaką, 
że ktoś właśnie rzuca na Ciebie urok? Oto 
cała prawda o  metapsychicznych atakach 
i magii mogącej Cię przed nimi ochronić. 
W tej  książce cenionej Autorki znajdziesz 
wiele praktycznych ćwiczeń, opisy rytu-
ałów i  zaklęć. Nauczysz się rozpoznawać 
wampiry energetyczne i  przestaniesz je 
dopuszczać do swojego życia. Przede 
wszystkim jednak ochronisz siebie, swoich 
bliskich, mieszkanie i wszelkie materialne 
dobra.

„Zdejmowanie klątw i uroków”, Mirosław 
Winczewski. Zaklęcia i uroki zawarte w tej 
publikacji pomogą osiągnąć pożądany cel, 
rozbudzić w  sobie nowe możliwości lub 
uchronić się przed negatywnymi wpływa-
mi ludzi i otoczenia. Wykorzystasz zawartą 
w nich moc mądrze i skutecznie. Zapoznasz 
się ze znaczeniem takich określeń, jak: wic-
ca, voodoo, akasha, kabała, alectoria. Zdo-
będziesz rzetelną wiedzę o magii rytualnej 
i wykorzystasz ją w celu samoobrony przed 
wszelkiego rodzaju klątwami, zaklęciami 
i urokami. Zapewnij sobie i swoim bliskim 
bezpieczeństwo.

Cena: 39,30 zł, A5, 276 s.
ISBN 978-83-7377-506-0

Cena: 29,80 zł, A5, 256 s.
ISBN 978-83-7377-182-4

enerGetycznA tArczA ochronnA
Dorothy Harbour

Czy wiesz, że prawdopodobnie w Twoim otoczeniu znajdują się ludzie, którzy w tajemniczy 
sposób pozbawiają Cię energii i radości życia? Z tej książki dowiesz się, jak ochronić siebie 
i tych, których kochasz, przed takimi osobami oraz jak stworzyć swoją obronną tarczę. Dzięki 
niej poznasz najlepsze metody ochronne przed złymi energiami każdego typu. Nauczysz 
się prostych ćwiczeń pozwalających dostrzegać i wzmacniać swoją aurę. Dowiesz się, jak 
oczyścić czakry oraz je otworzyć i świadomie zamknąć, by nikt nieproszony nie dostał się 
do Twoich źródeł energii. Ponadto, za pomocą skutecznych rytuałów stworzysz duchowe 
schronienie po to, aby ukryć w nim siebie i bliskich przed osobami, które chcą rzucić zły urok. 
Zabezpiecz siebie, bliskich oraz dom.Cena: 29,90 zł, A5, 128 s.

ISBN 978-83-7377-738-5

rytuAły ochronne nA klątwy i uroki
Lumira

podręcznik mAGii ochronnej
i cofAniA uroków

Jason Miller

Czy masz wrażenie, że prześladuje Cię pech? A może spotykają Cię trudności, z którymi 
nie jesteś w  stanie sobie od dłuższego czasu poradzić? Niewykluczone, że ktoś rzucił 
na Ciebie zły czar. Jak się od nich uwolnić i się przed nimi zabezpieczyć na przyszłość, 
podpowie Ci właśnie ta książka. Autorka uświadamia, że każdy może paść ofiarą czarów. 
W tym poradniku informuje jak obronić się przed złymi mocami, dzięki magicznej tar-
czy. Przedstawia szereg najskuteczniejszych technik ochrony, by pozbyć się negatywnych 
energii oddziałujących na Ciebie, Twoją rodzinę bądź domostwo. Podaje wiele magicz-
nych rytuałów, medytacji i ćwiczeń, a także podpowiada, jak identyfikować potencjalne 
zagrożenia  czyhające na Ciebie w życiu codziennym. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo.

Jeśli dostałeś mandat, cierpisz na problemy żołądkowe, jesteś ciągle zmęczony lub na-
gminnie się spóźniasz, możesz być ofiarą magicznego ataku. Dzięki poradom Autora 
dowiesz się, kto jest jego sprawcą i wyeliminujesz negatywne oddziaływania ze swoje-
go życia. Ponadto zabezpieczysz się przed ich ponownym wystąpieniem. Pomogą Ci 
w tym Twoje magiczne systemy wczesnego ostrzegania, amulety, talizmany i codzienne 
obrzędy tworzące niewidzialną ochronną tarczę. Z tej książki dowiesz się także, w jaki 
sposób możesz obłaskawić agresywne duchy i tworzyć magiczne pułapki, które zaabsor-
bują wszelkie negatywne oddziaływania. Poznasz codzienne rytuały i medytacje, które 
doskonale zabezpieczą Cię przed potencjalnymi zagrożeniami. Ochroń siebie i bliskich.

Cena: 34,30 zł, A5, 200 s.
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mAGiA mózGu
Philip H. Farber

mAGiA nAtury
Scott Cunningham

mAGiczny dom
Tess Whitehurst

Magia oznacza dla Autora środki i  sposoby doskonalenia samego siebie umożliwiające 
skuteczne realizowanie działań, których się podejmuje. Dzięki niemu i Ty możesz to osią-
gnąć poprzez inwokacje o naukowo udowodnionej skuteczności. Ich działanie opiera się 
na naturalnych procesach zachodzących w mózgu. Poznaj ponad siedemdziesiąt ćwiczeń 
tłumaczących prawidła rządzące neurobiologią i magią, jak również porady niezbędne do 
szybkiego opanowania sztuki inwokacji. Celem zdobywania tej wiedzy jest uczynienie życia 
podniecającym, nadanie mu celu i wypełnienie namiętnością. A to dopiero kilka z mnóstwa 
korzyści, jakie możesz wynieść z tej książki. Znajdziesz tu również naukowe wyjaśnienia 
wielu zjawisk, które dotychczas uchodziły za nadprzyrodzone. Twój umysł to magia!

Niezależnie od tego, jaka sfera Twojego życia wymaga modyfikacji, we wprowadzeniu 
pozytywnych zmian przydatna będzie magia natury. Ziemia pomaga znaleźć nową 
pracę oraz poprawić stan finansów, a  Powietrze zwiększa inteligencję i  wspomaga 
podczas podróży. Ogień chroni i  dodaje odwagi, a Woda wspomaga sprawy serco-
we i uzdrawia. Teraz również Ty możesz okiełznać magię żywiołów i dostosować ją 
do swoich potrzeb. Autor międzynarodowych bestsellerów i wieloletni praktyk sztuk 
metafizycznych opisuje także magię gwiazd, śniegu, świec, lodu i magnesów. Ujawnia, 
jak czerpać energię z morza, luster i kamieni oraz podaje magiczne zaklęcia i rytuały 
służące osiągnięciu konkretnych życiowych celów. Naturalny sposób na życie.

Autorka – doradca intuicyjny, konsultantka Feng Shui i ceniona mówczyni – ma dla Cie-
bie sposób na harmonijny i przyjazny dom. Bez dodatkowych kosztów, za to przy użyciu... 
magii. Z jej pomocą możesz się uporać z wszechobecnym bałaganem, który odbija się na 
Twoim samopoczuciu. Dowiesz się także, w jaki sposób poprosić o pomoc zwierzęcych 
i  roślinnych sprzymierzeńców oraz uzyskać wsparcie wróżek i  aniołów. Wydobędziesz 
moc tkwiącą w kamieniach i w pełni naturalnych detergentach przywracających nie tylko 
czystość, ale i harmonię. Poznasz również sposoby na wykorzystanie potencjału kryjącego 
się w świętym dymie i aromatach mocy. Gdy tylko stworzysz dom, który lśni pozytywną 
energią i magią, dostrzeżesz wiele pozytywnych zmian w swoim życiu.

Cena: 34,30 zł, A5, 212 s.
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mAGiA z supermArketu
Michael Furie

Do praktykowania magii możemy używać najprostszych przedmiotów, które znajdziemy 
w większości domów i na półkach praktycznie każdego sklepu. W tej książce znajdziesz do-
kładne instrukcje, jak wykonywać proste, a zarazem niezwykle skuteczne rytuały z wykorzy-
staniem przedmiotów codziennego użytku. Autor wprowadzi Cię w podstawy magii,  a także 
powiązanej z nią etyki, medytacji, chronometrażu stosowanego podczas rzucania zaklęć oraz 
technik ładowania przedmiotów intencją. Dzięki opisanym przez niego rytuałom możesz 
zapewnić sobie harmonię, zdrowie, miłość, ochronę, wzmocnić zdolności metapsychiczne 
i wykonywać oczyszczenie. Poznasz również zaklęcia wprowadzające, zapewniające szczęście 
i finansowy dobrobyt. Magia jest bliżej niż myślisz. Cena: 34,30 zł, A5, 236 s.

ISBN 978-83-7377-677-7
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strzeżone sekrety Alchemii
Mark Stavish

W czym Ci może pomóc alchemia? Poznaj metody przyrządzania prostych leków roślin-
nych, które są skuteczne w uzdrawianiu duszy oraz ciała. Autor wyjawia również najpilniej 
strzeżone tajniki mineralnej alchemii. Nauczysz się także przeprowadzać destylacje, tworzyć 
przepełnione mocą kamienie, nalewki i eliksiry. Uzyskasz umiejętność leczenia organizmu 
i osiągania wewnętrznego rozwoju. Medytacje oraz zadania alchemiczne, zaproponowane 
w każdym rozdziale, pomogą Ci dokonywać fizycznej i duchowej transformacji. Alchemia 
pozwala zmniejszyć cierpienie i strach przed śmiercią poprzez bezpośrednie doświadczanie 
niewidzialnych światów. Prowadzi również do spokoju umysłu i pozytywnego spojrzenia na 
życie, wzmocnienia witalności oraz kreatywności. Poznaj sekrety alchemii!Cena: 39,30 zł, A5, 248 s.

ISBN 978-83-7377-647-0

prAktycznA mAGiA dobrobytu
Ellen Dugan

Autorka, która od ponad trzydziestu lat zajmuje się magią, łączy w tej książce siedem za-
sad hermeneutycznych i cztery żywioły z Prawem Przyciągania. Opisuje uroki na powo-
dzenie, czary przyciągające pomyślność, talizmany oraz magię monet. Dzięki niej usu-
niesz przeszkody stojące na Twojej drodze do sukcesu. Poznasz swoją osobistą magiczną 
energię oraz sposób, w jaki wpływa ona na Twoją pracę z urokami. Okiełznasz magię 
ziół, kryształów i planetarną oraz wykorzystasz przychylność bóstw dobrobytu. Dowiesz 
się także, czym jest zasada mentalizmu, zgodności, wibracji czy biegunowości. Odkryjesz 
również techniki stosowania transformatywnej magii, które pozwolą odmienić nieprzy-
chylny los i odblokować Twój osobisty i finansowy sukces. Magiczna droga do bogactwa!Cena: 34,30 zł, A5, 240 s.

ISBN 978-83-7377-703-3

„Wampiry wśród nas”, Konstantinos. Kim 
są, co potrafią i  czy stanowią dla Ciebie 
bezpośrednie zagrożenie. Autor nie tylko 
zgłębił ich możliwości, ale także wkroczył 
do ich środowiska. Ta łamiąca stereotypy 
książka pozwoli Ci odróżnić prawdę od 
kreowanej w literaturze i filmie fikcji. Do-
wiesz się z  niej, jak naprawdę wyglądają 
wampiry i  jakimi dysponują mocami. Po-
znasz ich cztery podstawowe typy i sposo-
by na sprawdzenie, czy nie stałeś się ofiarą 
ataku jednego z  nich. Spójrz już dziś na 
wampiry z  ich własnej perspektywy. O  ile 
się tego nie boisz...

„Rytuały na każdą okazję”, Beata Matu-
szewska. Dzięki tej książce dowiesz się, jak 
skorzystać z magii świec. Poznasz sposoby 
na wzmocnienie zaklęć za pomocą olejków, 
kadzideł, ziół i  afirmacji. Opisane rytuały 
umożliwią Ci na zregenerowanie ciała 
i  umysłu oraz pomogą dokonać detoksy-
kacji organizmu. Twoja miłość, podobnie 
jak i pozostałe związki międzyludzkie, roz-
kwitnie. Uzyskasz też władzę i  bogactwo. 
Prawidłowe przygotowanie każdego rytu-
ału ułatwią Ci przejrzyste ilustracje. Z któ-
rego zaklęcia zatem skorzystasz w  pierw-
szej kolejności?

Cena: 34,30 zł, A5, 220 s.
ISBN 978-83-7377-504-6
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Amulety, zAklęciA i rytuAły biAłej mAGii
Ray T. Malbrough

Autor, rodowity Luizjańczyk i praktyk hoodoo, pomoże Ci zgłębić tajniki tej potężnej i ta-
jemniczej sztuki. Nauczysz się wykorzystywać talizmany gri gri, lalki, zaklęcia i praktyczne 
porady. Dzięki nim możesz zapewnić sobie dobrobyt i szczęście oraz chronić siebie, rodzinę 
i dom przed wszelkim złem. Doświadczysz także proroczych snów. Część przedstawionych 
rytuałów pomoże Ci znaleźć wymarzoną pracę, miłość oraz umożliwi wygranie sporów 
prawnych. Jeśli obawiasz się, że ktoś rzucił urok na Ciebie lub Twoich bliskich, książka ta 
podsunie Ci kolejne znakomite rozwiązania. Dzięki niej poznasz również nowe sposoby na 
skorzystanie z mocy modlitw i biblijnych psalmów. Wszystkie opisane techniki łączą trzy 
cechy – prostota, skuteczność i bezpieczeństwo. Biała Magia w codziennym życiu.Cena: 29,90 zł, A5, 168 s.

ISBN 978-83-7377-615-9
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numeroloGiA 
symbolikA liczb

Henryk Rekus

numeroloGiA 
interpretAcje numeroloGiczne

Henryk Rekus

numeroloGiA 
droGA życiA

Henryk Rekus

W trosce o  swoją przyszłość wykorzystasz numerologiczne metody prognozowania wy-
wodzące się z kabały i abrakadabry, dopomożesz swojemu szczęściu, obliczając właściwe 
numery w grach losowych, posiądziesz numerologiczny klucz do charakteru, za pomocą 
którego odcyfrujesz indywidualną mapę życiowych zdarzeń „losowych”. Dzięki numerolo-
gicznym interpretacjom fenomenów na skalę światową, takich jak UFO, zmartwychwstanie 
czy objawienia, zrozumiesz, jak ważny jest wpływ liczb, począwszy od życia pojedynczych 
jednostek, a na najważniejszych wydarzeniach w dziejach ludzkości skończywszy. Znajo-
mość ezoterycznego znaczenia liczb poszerzy Twoją świadomość i zrozumienie, że wszyst-
ko w świecie jest zaaranżowane i zdarza się w jedynie możliwy sposób.

Książka ta jest solidnym wykładem, jakiego nie powstydziłby się nawet najlepszy uni-
wersytet świata. Wykładu tego należy słuchać w skupieniu i w ciszy – bo interpretacja 
numerologiczna tego właśnie wymaga. I nie wystarczą tu same cyfry – do pełnej inter-
pretacji potrzebna jest astrologia. Trzeba zacząć od radiksu, progresji, dyrekcji, tran-
zytów i solariuszy. Przebadać trzeba wszystkie tranzyty i aspekty Saturna… i dopiero 
wtedy będzie można uzyskać pełną interpretację numerologiczną. Przed Tobą sporo 
rzetelnej, naukowej pracy, dzięki której możesz uwolnić się od pewnych przesądów 
i  stereotypów numerologicznych, mówiących, że pewne liczby, dni, miesiące i  lata są 
zawsze złe lub dobre.

Autor, ekspert tej dziedzinie, nauczy Cię, jak odczytać Twoje ziemskie kody: Licz-
bę Drogi Życia, Podświadomości, Miesiąca i  Roku Osobistego, Imienia i  Nazwiska, 
Wyzwań Życiowych. Którą droga życia będziesz podążał: czy tą oznaczoną numerem 
11 usłaną trudnościami, czy może opatrzoną numerem 7, co wróży powodzenie w re-
alizacji zamierzeń? Bogatszy o tę wiedzę, odważnie spojrzysz w przyszłość i rozsądnie 
wytyczysz swój kierunek na najbliższe miesiące i  lata. Na podstawie liczb dokładnie 
poznasz swoją osobowość i możliwości, a przede wszystkim zrozumiesz, czym powi-
nieneś zajmować się w życiu, by odnaleźć szczęście. Łatwiej będzie Ci poznawać świat, 
przewidywać to, co może Cię spotkać już wkrótce oraz rozwiązywać problemy.

Opr. twarda, cena: 69,20 zł, B5, 368 s.
ISBN 978-83-7377-288-5

Opr. twarda, cena: 68,00 zł, B5, 392 s.
ISBN 978-83-7377-281-6

Opr. twarda, Cena: 49,90 zł, B5, 272 s.
ISBN 978-83-7377-110-9

„Numerologia․ Portret numerologiczny” 
Henryk Rekus. Czy Ty również próbujesz 
rozwikłać ukryte znaczenie liczb, odnosząc 
je do własnego życia? Skorzystaj z  pierw-
szego na polskim rynku podręcznika nume-
rologii, który zawiera solidną i  konkretną 
wiedzę przygotowaną przez wybitnego 
znawcę zagadnienia. Zapoznaj się z  cha-
rakterystyką liczb i  imion oraz fenome-
nami dotyczącymi liczb. Przekonaj się, że 
portret numerologiczny jest niezastąpiony 
w  dostarczaniu informacji o  przyszłości 
i  przeszłości, cechach osobowości, a  także 
o codziennym życiu człowieka.

„Numerologia․ Systemy numerologicz-
ne”, Henryk Rekus. Czy chcesz należeć 
do wybranych? Możesz tego dokonać, 
zaglądając do tego tomu. Wiedza autora 
pomaga doskonalić warsztat pracy nume-
rologa, który powinien znać podstawowe 
założenia numerologii chińskiej, hinduskiej 
i azteckiej. Ważnym elementem we współ-
czesnej interpretacji liczb jest umiejętność 
połączenia jej z kontekstem astrologicznym. 
Jedynie wtedy można perfekcyjnie ustalić 
rzeczywiste oddziaływanie liczb i  gwiazd 
na nasze życie. Dzięki tej wiedzy, możesz 
badać najbliższą przyszłość!

Opr. twarda,
cena: 49,90 zł, B5, 272 s.
ISBN 83-7377-111-5

Opr. twarda,
cena: 59,90 zł, B5, 304 s.

ISBN 978-83-7377-313-4
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liczby życiA
Violetta Kuklińska-Woźny

VAdemecum numeroloGii
Editha Wüst, Sabine Schieferle

Czy istnieje związek pomiędzy karmą a numerologią? Co numerologia może powie-
dzieć o etapie ewolucji, na jakim znajduje się Twoja dusza? Jakie cele życiowe, przemia-
ny, szanse i zagrożenia wynikają z Twojej daty urodzenia? Poznaj swoją drogę życiową, 
wykorzystując do tego liczby związane z Twoją datą narodzin. Naucz się wykorzysty-
wać tę wiedzę do wspierania własnego rozwoju i konsekwentnego doskonalenia swoich 
umiejętności. Jesteś wyjątkową osobą i z każdym dniem zmieniasz się w oparciu o licz-
by, które kreują Twoje ja. Wszyscy wokół także funkcjonują według podobnych zasad. 
Poznaj ich prawdziwe ja i wprowadź do swojego otoczenia osoby podobne do Ciebie. 
Liczby bowiem nigdy Cię nie zawiodą.

Liczby towarzyszą nam całe życie. To numerologia w logiczny sposób wyjaśnia cha-
rakter, talenty, zdolności czy predyspozycje każdego człowieka. Dzięki tej książce po-
znasz ukryte znaczenie i  symbolikę liczb. Będziesz mógł z  łatwością interpretować 
swoje mocne i słabe strony. Warto więc przy wyborze imienia dla swojego dziecka czy 
pupila skorzystać z numerologicznych wskazówek. Jeśli natomiast planujesz założyć 
firmę, odpowiednio skomponowana nazwa pozwoli osiągnąć większy sukces. Licz-
by pomogą Ci również wybrać idealny zawód, ponieważ odkryjesz predyspozycje do 
jego wykonywania. Dostrzeżesz nowe perspektywy i odpowiedni czas na dokonywanie 
zmian. Świadomie podejmiesz decyzje i będziesz miał poczucie, że jesteś na właściwej 
drodze. Poznaj liczby, które zmieniają życie.

Cena: 39,30 zł, B5, 356 s.
ISBN 978-83-7377-405-6

Cena: 39,90 zł, A5, 376 s.
ISBN 978-83-7377-658-6

„Liczby ziemski elementarz” Dagmara 
Samborska. Jaki wybrać numer mieszka-
nia, by panowała w nim zgoda i dostatek? 
Jaki numer lokalu dla firmy będzie najlep-
szy przy uwzględnieniu jej profilu? Jakie 
zdolności rozwijać u dzieci, by realizowały 
się w dorosłym życiu? Oto doskonały prze-
wodnik po świecie numerologii, astrologii 
i  Feng Shui. Dzięki niemu zaszyfrowany 
przekaz liczb stanie się zrozumiały i przez 
to bardziej przydatny w życiu codziennym. 
Nie musisz wierzyć w ich działanie – wy-
starczy, że skupisz się na ich przydatności.

„Nazwisko tworzy charakter”, Violetta 
Kuklińska-Woźny. Imię i nazwisko mówią 
o Tobie więcej niż myślisz. Kreują one Twój 
charakter! Dzięki tej książce dowiesz się, 
co to oznacza zarówno dla Ciebie, jak i dla 
wszystkich wokół. Nauczysz się dokonywać 
analizy poszczególnych liter numerologicz-
nego alfabetu. Dowiesz się, jak korzystać 
z magicznego kwadratu Lo Shu, kwadratu 
wedyjskiego i  magicznego kwadratu Pi-
tagorasa. Poznasz charakterystykę wielu 
imion oraz instrukcję, jak samodzielnie wy-
liczyć własną liczbę materialnego „ja” oraz 
co ona dla Ciebie oznacza.

„Coś więcej niż liczby” Violetta Kukliń-
ska-Woźny. Czego pragniesz? Akceptacji, 
awansu, miłości? A  może jeszcze czegoś 
innego? Masz niepowtarzalną okazję, aby 
to osiągnąć. Wykreuj odpowiedni wize-
runek swojej osoby i  poznaj swoje wady, 
zalety i  uzdolnienia. Wtedy każde drzwi 
staną przed Tobą otworem. Książka stano-
wi autorską próbę połączenia psychologii 
i numerologii. Dzięki niej poznasz nie tylko 
wibrację Twojej liczby, ale także jej uza-
sadnienie wyniesione z  konwencjonalnych 
nauk zajmujących się osobowością. Sięgnij 
po należne Ci szczęście już dziś!

„Liczby zdrowia”, Violetta Kuklińska-
-Woźny. Poznaj przyczyny powstawania 
chorób i  spójrz na stan zdrowia w  świetle 
numerologii, medycyny Wschodu i  Za-
chodu. Z książki dowiesz się, jak zbudować 
diagram energetyczny na podstawie danych 
personalnych oraz co liczby mówią o Twojej 
podatności na konkretne schorzenia. Au-
torka podpowiada jak możesz wykorzystać 
jogę, pilates i inne ćwiczenia do zachwoania 
dobrego stanu zdrowia. W dokonaniu dia-
gnozy własnego zdrowia pomoże Ci wykaz 
chorób wraz z analizą, w jaki sposób może-
my się ich pozbyć. Liczy się zdrowie!

Cena: 19,90 zł, A5, 160 s.
ISBN 83-7377-229-4

Cena: 39,30 zł, B5, 396 s.
ISBN 978-83-7377-463-6

Cena: 39,00 zł, B5, 320 s.
ISBN 978-83-7377-348-6

Cena: 34,30 zł, A5, 252 s.
ISBN 978-83-7377-558-9
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zostAń medium
Rose Vanden Eynden

kurs jAsnowidzeniA
Alexandra Chauran

Wszyscy z natury jesteśmy obdarzeni wyjątkowymi zdolnościami. Wystarczy, że je w sobie 
obudzisz, a nawiążesz kontakt ze światem duchów. Pomoże Ci w tym Autorka, znane me-
dium. Poprzez medytację, odpowiednie techniki oddychania i ćwiczenia przygotujesz swój 
umysł i ciało do łączności z duchami. Będziesz mógł także nawiązać kontakt ze swoim Anio-
łem Stróżem, Przewodnikiem Radości, a w problemach zdrowotnych wesprze Cię Przewod-
nik Lekarz. Są oni zawsze gotowi, aby Ci pomóc, wystarczy, że nauczysz się interpretować 
otrzymane od nich wiadomości. Niezależnie od tego czy chcesz zostać profesjonalnym me-
dium, czy po prostu interesuje Cię bliższy kontakt z duchowymi przewodnikami czy bliskimi, 
którzy odeszli, ten przewodnik wzbogaci Twoje życie. Złap kontakt z Drugą Stroną.

Medium, kapłanka i licencjonowana tarocistka, prezentuje kurs jasnowidzenia, dzięki któremu 
każdy może zacząć swobodnie czerpać korzyści z tej tajemniczej, a w pełni naturalnej sztuki. 
W tej publikacji ujawnia, jak korzystać z wizualizacji i kierować się intuicją oraz w jaki sposób 
zgłębić tajniki świadomego śnienia, psychometrii i przywoływać do siebie wizje. Wyjaśnia, 
czym są omeny i jak czytać z kryształowej kuli. Dokładnie, a zarazem niezwykle przystępnie, 
opisuje wróżenie z luster, dymu, ognia czy wody. Dowiesz się również, jak dostrzegać aurę 
i odczytywać z niej ważne informacje. Wszystkie opisane praktyki uzupełnia zbiór najsku-
teczniejszych modlitw. Poza bogatą teorią dołącza wiele ćwiczeń praktycznych. Rozwiń swój 
naturalny talent!

Cena: 34,30 zł, A5, 320 s.
ISBN 978-83-7377-624-1

Cena: 34,30 zł, A5, 192 s.
ISBN 978-83-7377-714-9

kurs rozwoju zdolności pArApsychicznych
Pete A. Sanders Jr

Każdy z  nas posiada zdolności przewidywania przyszłości. Dzięki zaprezentowanej 
w  książce autorskiej metodzie Free Soul nauczysz się w  pełni wykorzystywać bezgra-
niczną energię i moc umysłu. Autor – Pete A. Sanders Jr – prowadzi naukowe bada-
nia i szkolenia w zakresie ludzkiego potencjału i możliwości mózgu. Przedstawia cztery 
główne obszary odbioru proroczej wiedzy, czyli odczuwanie, widzenie, słyszenie i intuicja. 
Dokładnie opisuje, w jaki sposób je wykorzystać, aby łatwiej radzić sobie z codziennymi 
sprawami. Prezentuje program prostych ćwiczeń, które uczą, jak doświadczać dziewięciu 
zmysłów, a nie tylko pięciu. Dzięki nim będziesz mógł odczytywać aurę, przewidywać 
przyszłość, a nawet uzdrawiać ciało. Rozbudź swoje zmysły. Cena: 39,30 zł, A5, 296 s.

ISBN 978-83-7377-606-7

AurA
Ted Andrews

Aura otacza ciało każdego człowieka. Dzięki tej książce nauczysz się zarówno ją wy-
czuwać, jak i widzieć. Autor podaje sposoby dokonywania profesjonalnego odczytu pola 
aurycznego. Wyjaśnia, co oznaczają poszczególne kolory występujące w aurze – zarówno 
Twojej, jak i najbliższych Ci osób. Dowiesz się, jak ją wzmacniać i chronić. Nauczysz się 
również bezbłędnie diagnozować schorzenia, które znalazły odbicie w stanie Twojej aury 
i podejmować niezbędne leczenie, zanim choroby osiągną niebezpieczny stopień rozwoju. 
Autor tej książki, poza odczytywaniem i interpretacją aury, zajmuje się analizą przeszłych 
wcieleń, numerologią, Tarotem oraz kabałą. Teraz i Ty możesz skorzystać z jego wielolet-
niego doświadczenia. Aura – źródło cennej wiedzy! Cena: 29,20 zł, A5, 156 s.

ISBN 978-83-7377-601-2
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jAk rozwinąć nAturAlną intuicję
Sherrie Dillard

intuicjA – boski droGowskAz nA co dzień
dr Doreen Virtue, Robert Reeves

Czym jest intuicja i czy wszyscy ją posiadamy? Odpowiedzi udziela medium z ponad 
dwudziestoletnim doświadczeniem. Autorka ujawnia cztery podstawowe typy intuicji. 
Dzięki niej poznasz korzyści, potencjalne niebezpieczeństwa oraz cechy osobowości 
związane z posiadaniem każdego z nich. Prezentuje również prosty test, dzięki któremu 
określisz, jaki rodzaj intuicji posiadasz. Dowiesz się, w  jaki sposób możesz rozwijać 
swoje zdolności poprzez medytacje i  ćwiczenia. Uzyskasz również umiejętności nie-
zbędne do otoczenia siebie i swoich najbliższych ochroną mentalną. Ponadto Autorka 
podpowiada, jak rozpoznać przewodników duchowych, którzy będą Cię wspierali na 
ścieżce samorozwoju. Czas, byś skorzystał z wrodzonego daru intuicji!

Nie wszyscy jesteśmy świadomi, że niewłaściwa dieta ma ogromny wpływ nie tylko na 
nasze ciało, ale również na zdolności mentalne. Odżywianie wpływa zarówno na nasz styl 
życia, jak i  sposób, w  jaki odbieramy wiadomości od Boga. Z książki dowiesz się, które 
produkty spożywcze zwiększą Twoje intuicyjne zdolności i poprawią zdrowie fizyczne. Spe-
cjalistka od zaburzeń odżywiania i naturopata zajmujący się ziołolecznictwem, dzielą się 
z Tobą praktycznymi sposobami, abyś mógł wzmocnić swoje dary duchowe poprzez proste 
zmiany w diecie. Rozwiniesz i zaczniesz wykorzystywać jasnoczucie, jasnowidzenie, jasno-
słyszenie oraz jasnopoznanie, aby zwiększyć swoją energię życiową. Nauczysz się łączyć 
żywność z energetyzującymi technikami duchowymi. Pokarm dla duszy, korzyści dla ciała.

Cena: 39,30 zł, A5, 264 s.
ISBN 978-83-7377-614-2

Cena: 39,30 zł, A5, 276 s.
ISBN 978-83-7377-765-1

kArty jAk rozbudzić szósty zmysł?
Sonia Choquette

Talia została stworzona, żeby umożliwić uaktywnienie i wzmocnienie Twojego szóstego 
zmysłu. Każda z  52 kart jest narzędziem, które rozwinie Twoje parapsychiczne 

umiejętności, umożliwi dostęp do systemu boskiej pomocy, wzmocni więź 
z  wyższą formą samego siebie oraz Twoimi duchami-przewodnikami z  za-

światów. To potężny parapsychiczny zestaw, który uaktywni Twoją duszę i szó-
sty zmysł, a dzięki nim znajdziesz najlepsze wyjście z każdej trudnej sytuacji. 

Niech Twoje własne wibracje podpowiedzą Ci, jak wykorzystać tę talię, dzięki 
czemu będziesz podchodzić do życia jak istota o  sześciu zmysłach. Wtedy za-

czniesz kierować się intuicją, a  trafne decyzje podejmować instynktownie. Nie 
opieraj swych decyzji na domysłach – skorzystaj z szóstego zmysłu!

Cena: 69,60 zł, 52 karty 
z podręcznikiem, 120 s.

ISBN 978-83-7377-438-4

kArty do czytAniA mojej duszy
Sylvia Browne

Talia 74 kart, opatrzona pięknymi ilustracjami, odkryje przed Tobą Uniwersalne Prawdy, które 
pozwolą Ci odnaleźć i uświadomić sobie swoją duchowość. To karty dla wszystkich, którzy 

poszukują sensu życia i potrzebują odpowiedzi na dręczące pytania. Karty będą dro-
gowskazami na drodze metafizycznej podróży, im częściej będziesz ich używać, tym 
szybciej i lepiej zrozumiesz swoją duchowość. Pojedynczych kart możesz używać do 

medytacji, możesz też pracować z ich rozkładami, ale niezależnie od tego, jaką formę 
wybierzesz, dopasują się one do Twojej aktualnej osobistej sytuacji i będą wsparciem. 
To zestaw, dzięki któremu każdego dnia będziesz doskonalić swoje wnętrze i będziesz 

świadomy, co dzieje się w Twoim życiu – wystarczy, że odczytasz swoją duszę.Cena: 69,60 zł, 74 karty 
z instrukcją

ISBN 978-83-7377-401-8
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sennik eGipsko–chAldejski
 

Co Ci się dziś śniło? Nie, to nie jest bez znaczenia. Sny to wołanie Twojej podświado-
mości. Są nie tylko projekcją marzeń i często skrywanych w zakamarkach duszy pra-
gnień, ale przede wszystkim zapowiadają, co się może zdarzyć w przyszłości. Sennik 
ten, prezentując najstarsze interpretacje snów, pomoże Ci podjąć najtrudniejsze życio-
we decyzje, a także uchyli zasłonę czasu, pozwalając dostrzec to, co Cię wkrótce czeka. 
Bazuje on na najstarszych opisach symboli sennych, nie jest więc sennikiem współ-
czesnym. Podaje natomiast tradycyjne opisy znaczeń i wskazówki do ich interpretacji. 
Skorzystaj z przedwiecznej wiedzy znanej już w  starożytnym Egipcie, a dziś równie 
aktualnej, jak za czasów faraonów. Opr. twarda, Cena: 44,90 zł, 

A5, 272 s., ISBN 83-7377-102-6

sny – klucz do podświAdomości
Katarzyna Ostrowska

Skąd się biorą Twoje sny? Są konsekwencją przeżyć, zapamiętanych wrażeń i  Twoich 
osobistych relacji z innymi. Ich wewnętrzna logika i mnogość interpretacji sprawiają, że 
wciąż stanowią one wielką tajemnicę. Tajemnicę, która czeka na spotkanie z Tobą każdej 
nocy. Nie musisz się jej obawiać, ale warto, byś ją poznał. Dowiedz się, jak wiele można 
się nauczyć ze snów. Dzięki pracy z nimi będziesz w stanie poznać głębiej osobowość – 
zarówno swoją, jak i otaczających Cię osób. Poznaj rodzaje snów i sposoby ich analizy, by 
następnie poznać prawdę o swoich marzeniach sennych. Ujrzyj przyszłość, przypomnij 
sobie zapomnianą przeszłość i dokonaj analizy teraźniejszości. Ludzie mogą Cię okłamać, 
sny zawsze powiedzą prawdę. Opr. twarda, Cena: 54,90 zł, 

B5, 408 s., ISBN 83-86737-06-9

sekrety pierścieniA AtlAntów
Leszek Matela

sekretne stowArzyszeniA
Sylvia Browne

Czym jest pierścień Atlantów? Dlaczego uważamy go za najcenniejszą spuściznę pozo-
stawioną nam przez tę niezwykłą cywilizację? Jakie zastosowanie może mieć ten przed-
wieczny przedmiot w  Twoim wypadku? Poznaj odpowiedzi na te intrygujące pytania, 
odkrywając historię i praktyczne zastosowanie tak popularnego w ostatnich latach pier-
ścienia Atlantów – jednego z najpotężniejszych narzędzi na świecie. Sprawdź, na jakim 
palcu powinieneś go nosić, by się pozbyć nękających Cię chorób – od najdrobniejszych 
dolegliwości po nowotwory. Poznaj informacje o  badaniach oddziaływania nie tylko 
umieszczonego na pierścieniu znaku, ale również ozdób ze znakiem Atlantów oraz krzy-
ża Atlantów. Z ich pomocą uzdrowisz zarówno swoją duszę, jak i ciało. Dowiedz się jak.

Sekretne stowarzyszenia istnieją od wieków i również współcześnie wykazują dużą aktyw-
ność, próbując stworzyć Nowy Porządek Świata. Poprzez konspirację, manipulację, zataja-
nie informacji, wprowadzanie w błąd podporządkowują sobie politykę, religię, ekonomię, 
działania rządów oraz życie każdego z nas. Do tajnych organizacji należą sławni politycy, 
biznesmeni oraz światowi przywódcy, co jest dowodem na zasięg wpływów, jakie one mają. 
Dzięki autorce poznasz całą prawdę o masonach, iluminatach czy templariuszach. Oto 
odkrywcza i prowokująca książka, dzięki której wyruszysz w fascynującą podróż śladami 
tajemniczych organizacji. Oddaj się porywającej lekturze, traktującej o sekretnych stowa-
rzyszeniach i ich tajemnicach, od których zjeżą Ci się włosy. Tylko czy masz na to odwagę?

Cena: 19,70 zł, A5, 104 s.
ISBN 83-88351-00-1

Cena: 34,30 zł, A5, 224 s.
ISBN 978-83-7377-372-1
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mAnifest wolności
Jerzy Prokopiuk

ostAtni końcowy
Jerzy Prokopiuk

Publikacja ta jest zbiorem wyjątkowych esejów znanego religioznawcy, filozofa, psy-
chologa, gnostyka, antropozofa. Ich treść stanowi swoisty testament Autora, który upu-
blicznia i przekazuje do naszej świadomości. Jest podsumowaniem jego wieloletniego 
doświadczenia i  rozważaniem nad wolnością i  zniewoleniem. Przez pryzmat wielu 
filozofów szeroko omawia pojęcie i rozumienie Boga, miłości i człowieczeństwa. Za-
daje trudne, niekiedy niewygodne pytania z pogranicza nauki i religii. Udziela na nie 
niezwykle błyskotliwych i rozszerzających horyzonty odpowiedzi. Udaje mu się zaska-
kująco połączyć reinkarnację z chrześcijaństwem i wskazać zagrożenia, jakie mogą wy-
nikać z nieodpowiedniego i pozbawionego zasad moralnych rozwoju naszej cywilizacji. 
Wkrocz na drogę do prawdy i wolności.

Czym jest zbawienie dla gnostyka? Jak wyzbyć się lęku przed śmiercią? Czym jest zło? 
Autor, w tej wyjątkowej publikacji, podejmuje próbę odpowiedzi na te i wiele innych pytań. 
Analizuje duchowe oblicze człowieka, jego charakter i nieśmiertelność. Podkreśla też rolę 
zła, które jest największą zagadką, przed jaką kiedykolwiek stanęła ludzkość. Ta książka jest 
przewodnikiem dla ludzi chcących wejść na wyższy poziom świadomości. Autor traktuje ją 
jako swoisty testament i zbiór najważniejszych przesłań dla ludzkości. Podsumowuje w niej 
dorobek swojej twórczości oraz odkrywa przed nami własną duszę. Podkreśla znaczenie 
rozwoju każdego człowieka i rozszerzania jego światopoglądu, który łączy świat duchowy 
z fizycznym. Poznaj dorobek Mistrza.

Cena: 49,40 zł, A5, 256 s.
ISBN 978-83-7377-678-4

Cena: 49,90 zł, A5, 288 s.
ISBN 978-83-7377-760-6

„Matrix”, Jerzy Prokopiuk. Na przestrzeni 
pokoleń ludzkość była świadkiem manife-
stacji mocy tak niezwykłych, że wprawiłyby 
one w osłupienie nawet bohaterów „Z Ar-
chiwum X”. Co byś powiedział, gdybyś 
na ulicy ujrzał XVIII-wiecznego hrabiego 
Saint-Germain, wyglądającego jak prze-
ciętny 30-latek? Co się kryje tuż za zasię-
giem wzroku, na skraju naszego widzenia 
i znika w momencie, gdy próbujemy na to 
spojrzeć? Ten zbiór rozważań stawia ważne 
pytania i udziela zaskakujących odpowiedzi. 
Zatrzymaj się na chwilę i  spójrz na świat 
inaczej niż dotychczas.

Cena: 29,80 zł, A5, 240 s.
ISBN 978-83-7377-302-8

„Herezja znaczy wolność”, Jerzy Proko-
piuk. Czy diabeł może kusić Boga? Dla-
czego sprawiedliwi są poddawani próbie? 
Herezja w  tym wydaniu to przykład nie-
skrępowanego myślenia, sposób na wznie-
sienie się ponad stereotypy i próba krytycz-
nego podejścia do spraw uważanych dotąd 
za tabu. Odważny i inspirujący tekst sprawi, 
że nie będziesz bazował na opiniach innych, 
spojrzysz poza schematy i  na nowo zde-
finiujesz otaczający świat! „Herezja pozy-
tywna” to droga do obiektywnego poznania 
rzeczywistości, często tej niewygodnej i wy-
pychanej poza margines życia codziennego.

„Szkice antropozoficzne”, Jerzy Proko-
piuk. Publikacja jest zbiorem esejów, pre-
zentujących antropozofię od jej korzeni 
filozoficznych poprzez metody inicjacyjne 
po pewne formy realizacji jej idei w  życiu 
religijnym, kulturalnym i społecznym. An-
tropozofia jest  głównie metodą poznania 
świata duchowego, chrześcijańską szkołą 
inicjacyjną – systemem ćwiczeń i medytacji, 
mających na celu przemianę człowieka. Jest 
również światopoglądem, będącym teore-
tycznym zapisem rezultatów tego poznania. 
Jest wreszcie propozycją budowy alterna-
tywnej cywilizacji i kultury.

„Dusza ludzka․ Oś świata”, Jerzy Proko-
piuk. Uznany od lat autorytet antropozofii, 
psychologii, filozofii i  ogólnie pojętej psy-
chotroniki – Jerzy Prokopiuk – jest autorem 
wielu esejów, rozpraw, prac naukowych 
oraz książek. Ta publikacja daje czytające-
mu swobodę myśli i  możliwość wyrażania 
siebie. Filozoficzne, i nie tylko, aspekty du-
szy człowieka, rozważania na tematy dobra 
i  zła, samorealizacji, inkwizycji, reinkarna-
cji i  przyjaźni – oto niektóre zagadnienia, 
z którymi możesz spotkać się w  tej książ-
ce. Pozwól swojemu umysłowi na podróż 
w rajską krainę wiedzy… 

Cena: 29,60 zł, A5, 240 s.
ISBN 978-83-7377-316-5

Cena: 24,60 zł, A5, 256 s.
ISBN 83-7377-045-3

Cena: 29,90 zł, B5, 192 s.
ISBN 978-83-7377-258-8
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„Mowa ciszy”, Eckhart Tolle. Co powiesz 
na oderwanie się od codzienności? Od 
komputerów, telefonów komórkowych i ca-
łej reszty „dobrodziejstw” współczesności? 
Ta książka zapewni Ci pokonanie przeciw-
ności każdego dnia. Oto zbiór przemyśleń, 
które skłonią Cię do głębokiej refleksji nad 
celem Twojego życia. Przemyśleń, dzię-
ki którym na nowo zaczniesz dostrzegać 
światło nawet w najtrudniejszych chwilach. 
W  ciężkich momentach będziesz szukać 
pocieszenia w  dowolnym jej fragmencie, 
dzięki któremu znajdziesz wyjście nawet 
z najbardziej beznadziejnej sytuacji.

Cena: 24,80 zł, B6, 128 s.
ISBN 978-83-7377-364-6

strAżnicy istnieniA
Eckhart Tolle, Patrick McDonnell

Jak często pędzisz za szczęściem, tracąc jednocześnie szansę cieszenia się tym, co właśnie 
trwa? Dzięki tej książce dostrzeżesz piękno otaczającego Cię świata i ujrzysz cud życia. 
Jest ona unikalnym przedsięwzięciem duchowego nauczyciela i znanego ilustratora. Ec-
khart Tolle przygotował przemawiające do wnętrza każdego człowieka sentencje. Patrick 
McDonnell opracował z kolei ilustracje, które wywołują wyłącznie pozytywne uczucia. 
Ich książka skłania do wejrzenia w głąb siebie i wydobycia tego, co pozytywne. Pozwala 
odkryć miłość do całej natury. Przesłania w niej zawarte pomagają nie tylko poczuć się 
częścią jedności zwanej życiem, ale jednocześnie cieszyć się chwilą obecną. Zawsze jest 
czas, by zatrzymać się i powąchać różę. Cena: 29,20 zł,

145x165, 128 s.
ISBN 978-83-7377-563-3

„Klucze życia”, Ewa May. Jeżeli potrze-
bujesz impulsu, inspiracji i  energii, aby 
zmienić swoje życie i zacząć realizować ma-
rzenia, oto coś dla Ciebie. Stosując KLU-
CZE, które są uniwersalnymi zasadami, 
jak szczęśliwie żyć, osiągniesz wewnętrz-
ną harmonię, siłę ducha, zyskasz zdrowie 
i wiarę w swoje możliwości. Doświadczenie 
Autorki pomoże dobrać odpowiednie klu-
cze dla Ciebie tak, by Twoje życie było za-
wsze radosne i spełnione. Dołączona płyta 
CD zawiera uzdrawiające medytacje, dzięki 
którym otworzysz drzwi do szczęścia, co-
kolwiek by ono dla Ciebie znaczyło.

Cena: 39,90 zł, A5, 212 s.
ISBN 83-7377-044-5

kAzAnie nA Górze
Emmet Fox

potęGA pozytywneGo myśleniA
Emmet Fox

Dzięki tej książce Esther i Jerry Hicks, Wayne W. Dyer i Louise L. Hay odnieśli ży-
ciowy sukces i stworzyli dzieła, które zainicjowały wewnętrzną transformację milionów 
ludzi. Teraz ta przełomowa publikacja jest dostępna w  Polsce. Autor jest pionierem 
w  udowadnianiu prawdziwej siły pozytywnego myślenia, a  ta książka jest uznawana 
za najlepszy podręcznik harmonijnego życia. Dzięki niej możesz bez trudu osiągnąć 
szczęście, zdrowie i  dobrobyt. Dowiesz się, jak przekształcić negatywne nastawienie 
w przekonania będące afirmacją życia i zrozumieniem natury boskiej mądrości. Publi-
kacja wprowadza również praktykę skutecznej modlitwy i ujawnia prawdziwe znacze-
nie modlitwy „Ojcze nasz”. Udowadnia, że każdemu z nas jest pisane szczęście. Czerp 
mądrość z samego źródła!

Ta kolekcja 365 medytacji na każdy dzień stanowi esencję nauk wielkiego duchowego 
przywódcy. Każda z nich jest przesłaniem utwierdzającym w przekonaniu, że myśli kształ-
tują naszą rzeczywistość. Pomogą Ci one odzyskać siły aby przezwyciężyć smutek, fru-
strację i stawić czoło wyzwaniom codzienności. Dodadzą Ci energii w działaniu i rozwagi 
w podejmowaniu ważnych decyzji. Sprawią, że lepiej poznasz siebie. Pobudzą do działania 
i pokierują Tobą tak, abyś mógł spełnić wszystkie swoje marzenia. Te głębokie myśli przy-
wrócą równowagę w Twoim życiu. Sam staniesz się inspiracją i natchnieniem dla otacza-
jących Cię osób. Przenikliwe spostrzeżenia zaprezentowane w książce przemawiają z taką 
samą świeżością jak w chwili ich spisania. Obierz kurs na lepsze jutro.

Cena: 34,30 zł, A5, 192 s.
ISBN 978-83-7377-692-0

Cena: 44,40 zł, A5, 424 s.
ISBN 978-83-7377-762-0
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witAj w królestwie obfitości
Robert Betz

Co w życiu czyni Cię nieszczęśliwym? Skąd bierze się niedostatek? Autor odkrył receptę 
na sukces i teraz przekazuje Ci wiedzę, jak podążać od niedostatku do obfitości. Więk-
szość braków w życiu wynika z myślenia, które kształtuje się pod wpływem opinii innych, 
stresu, presji, dlatego wystarczy, że... zmienisz swoje myśli. Jak to zrobić? Złóż manifest, 
w którym wyjaśnisz sobie i wszechświatowi, kim chcesz być i jak chcesz iść przez życie. 
Musi on płynąć z głębi serca, być wyrazisty i od chwili sformułowania musi być prze-
wodnikiem, który będzie Cię prowadził nową drogą. Książka wskaże Ci, co zrobić, by 
być lepszym człowiekiem, obudzi w Tobie świadomość i doprowadzi do tego, że będziesz 
wiedzieć, czego chcesz, i że to osiągniesz. Przeczytaj tę książkę z otwartym sercem, a za-
prowadzi Cię ona do królestwa obfitości.

Cena: 29,20 zł, A5, 160 s.
ISBN 978-83-7377-408-7

droGA ku życiu
Danuta Szmidt

prAcA z lustrem
Louise Hay

Autorka – nazywana nowym Eckhartem Tolle – przedstawiła trudne tematy życiowe 
w sposób niezwykle praktyczny. Porady zawarte w książce, dzięki ich uniwersalności, mo-
żesz łatwo dopasować do swojej aktualnej sytuacji i z ich pomocą poradzić sobie z wy-
zwaniami codzienności. Książka odpowiada na najistotniejsze pytania dotyczące życia. 
Dowiesz się z niej, w  jaki sposób miłość determinuje całe nasze życie i  jakim cudem, 
w  świecie stworzonym przez Boga, istnieją atrybuty piekła. Poznasz również miejsca, 
w których odnajdziesz uzdrowienie i odkryjesz terapeutyczną moc modlitwy. Książka ta 
nie tylko zgłębia tajniki ludzkiej duszy, ale i intelektu. Przede wszystkim jednak ma na 
celu tchnąć w Ciebie nadzieję – nie na lepsze jutro, ale lepsze dziś. Pora zacząć żyć!

Zasada lustra zakłada, że to, co widzimy w innych jest odbiciem nas samych. Praca z lu-
strem polega na powtarzaniu pozytywnych afirmacji podczas patrzenia na swoje odbicie. 
W książce tej znajdziesz trzytygodniowy program odzyskiwania miłości do siebie. Na-
uczysz się wybaczać sobie i innym oraz kultywować wyłącznie relacje oparte na miłości. 
Dostrzeżesz w sobie prawdziwego przyjaciela i wyciągniesz wnioski z rozmów z samym 
sobą. Autorka podpowie Ci, jak pozwolić przeszłości odejść i uwolnić się od wewnętrz-
nego krytyka. Zbudujesz poczucie własnej wartości oraz zaakceptujesz i pokochasz swoje 
wewnętrzne dziecko. Uwolnisz tkwiący w Tobie gniew i pokonasz irracjonalne lęki. Dzięki 
medytacjom zniwelujesz też skutki stresu. Dostrzeż w lustrze to, co najlepsze!

Cena: 24,20 zł, A5, 168 s.
ISBN 978-83-7377-536-7

Cena: 34,30 zł, B5, 196 s.
ISBN 978-83-7377-770-5

inteliGencjA sercA
Dagmara Gmitrzak

Pierwsza w Polsce książka o inteligencji serca przeniesie Cię w świat najnowszych nauko-
wych odkryć. Autorka – trenerka rozwoju osobistego, socjolog, terapeutka Reiki i dzienni-
karka – udowadnia, że pole elektromagnetyczne serca oraz jego rytm, wpływają na zdrowie 
fizyczne i samopoczucie psychiczne. Zgłębia sekrety relacji uczuciowych, wyjaśnia, jakie są 
etapy każdego związku oraz przyczyny lęku przed miłością. Prezentuje szereg porad, które 
pomogą uzdrowić złamane serce po rozstaniu i  otworzyć się na nową relację. Zawarte 
w książce ćwiczenia nauczą Cię, jak rozwijać tę inteligencję i doświadczać w życiu miłości. 
Dołączona do książki płyta CD zawiera prowadzoną przez Autorkę medytację serca oraz 
trzydzieści pozytywnych afirmacji. Kieruj się inteligencją serca!

Cena: 34,30 zł,
145x165, 204 s.

ISBN 978-83-7377-569-5
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przechytrzyć diAbłA
Napoleon Hill

mAsz prAwo do boGActwA
Napoleon Hill

Napoleon Hill, bestellerowy autor poradników wszech czasów, napisał tę wnikliwą i pro-
wokacyjną książkę w 1938 r. Nie doczekała się ona wówczas publikacji, ponieważ rodzi-
na i doradcy Autora uznali ją za zbyt kontrowersyjną. Dopiero ponad siedemdziesiąt lat 
później została opracowana przez Sharon Lechter z Fundacji Napoleona Hilla i ujrzała 
światło dzienne. Ma ona charakter wywiadu z Diabłem. On sam zostaje przechytrzony 
przez legendarnego guru sukcesu i zrzeka się swoich sekretów dotyczących tajnych metod 
kontroli, które mogą Cię zniszczyć. Hill zdradza gdzie mieszka Diabeł, dlaczego istnieje 
i jak przejmuje kontrolę nad ludźmi. Odkrywa także siedem praw dobra, które pozwolą Ci 
ostatecznie zatriumfować i odnieść pełny sukces. Piekielnie wciągająca lektura!

Bogactwo nie ogranicza się bynajmniej do stanu posiadania czy sławy. Prawdziwy dobrobyt 
obejmuje zarówno kwestie finansowe, jak osobiste i duchowe. I w ten właśnie sposób do 
tematu podchodzi ta książka, która udowadnia, że każdy człowiek ma prawo do dobrobytu 
w dowolnej sferze życia. Czas poznać kultowe wykłady Autora, które po raz pierwszy zosta-
ły zebrane i opublikowane. Uczyniły one z niego pioniera rozwoju osobistego i odmieniły 
już życie kilku pokoleń ludzi. Siedemnaście zasad sukcesu Napoleona Hilla stanowi zwień-
czenie dziesięcioleci jego pracy i badań. Jeśli dokładnie wdrożysz je wszystkie, doprowadzą 
Cię one do bogactw, których tak bardzo pragniesz. Ta książka może naprawdę pomóc Ci 
osiągnąć każdy cel i marzenie. Wykorzystaj swoje prawo do bogactwa!

Cena: 39,30 zł, A5, 324 s.
ISBN 978-83-7377-540-4

Cena: 39,30 zł, A5, 344 s.
ISBN 978-83-7377-767-5

AlchemiA szczęściA
Bogusława Krause

rozmowy mistrzów
o nAjwAżniejszych prAwAch życiA
dr Wayne W. Dyer, Esther Hicks

Celem średniowiecznych alchemików było wynalezienie sposobu zamiany ołowiu w złoto. 
Rolą Alchemii szczęścia jest wyjaśnienie, co zrobić, by zawsze czuć się dobrze i przyciągać do 
siebie jedynie to, co chcemy oraz jak sprawić, by podejmowane w życiu decyzje zamieniać 
na… dobre decyzje. Książka pomoże Ci uświadomić, jakie korzyści dla ciała ma zrozumie-
nie swoich prawdziwych pragnień. Wolność, radość i zadowolenie z tego, co się w Twoim 
życiu dzieje, mogą przynieść jedynie szczęśliwe myśli. Odkryj także, jak ważną rolę w po-
strzeganiu świata odegrały bajki Twojego dzieciństwa i zwracaj uwagę na to, czego teraz 
słuchają Twoje dzieci. Pamiętaj, by osiągnąć szczęście nie ma znaczenia, co robisz, ważne 
jest tylko to, co myślisz. Zatem dostrzegaj tylko pozytywne strony życia!

Ta książka jest relacją ze spotkania dwóch Mistrzów. Dr Wayne Dyer zadaje pytania jakie 
zgromadził podczas 40 lat swojego nauczania o  licznych zagadkach i  lekcjach, jakie na-
potykamy w życiu, a odpowiedzi udziela Świadoma Zbiorowość o  imieniu Abraham za 
pośrednictwem Esther Hicks. Jest to pierwsza książka Esther po odejściu jej męża Jerry’ego. 
To oni pierwsi przekazali całemu światu podstawy Sekretu i opowiedzieli o Prawie Przy-
ciągania. Ponieważ wszyscy musimy obrać własną ścieżkę i codziennie dokonywać ważnych 
wyborów, zdołasz odkryć metody, dzięki którym zrobisz to bez większych przeszkód i w ten 
sposób ułatwisz sobie przejście na wyższy poziom poznania. Przywrócisz harmonię w życiu 
i poczujesz czystą miłość. Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Cena: 29,20 zł, A5, 216 s.
ISBN 978-83-7377-498-8

Cena: 34,30 zł, A5, 152 s.
ISBN 978-83-7377-734-7
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kArty potęGA myśli
Louise L. Hay

Przed Tobą wyjątkowa talia afirmacyjna. Na 64 kartach znajdziesz przesłania, które pomogą 
Ci odnaleźć w sobie siłę. Jeśli czasami nie wiesz, jak postąpić, potrzebujesz rady, wsparcia albo 
po prostu uporządkowania myśli, a nie zawsze masz kogoś, kto może Ci pomóc, to sięgnij po 

tę talię. Dzięki niej odkryjesz w sobie moc twórczą do samorozwoju i samoleczenia. 
Znikną wszelkie problemy w życiu uczuciowym i zawodowym, a Ty zaczniesz osią-
gać sukcesy i poprawisz swoją samoocenę. Wystarczy, że zawsze będziesz mieć karty 

przy sobie, w domu, w biurze czy w samochodzie. Możesz również podzielić się nimi 
z rodziną i przyjaciółmi. Po prostu czytaj jedną kartę dziennie, a doświadczysz lepsze-

go, pełnego energii i szczęścia życia. Poznaj nowy wymiar afirmacji!Cena: 69,60 zł, 64 karty, 
ISBN 978-83-7377-480-3

pokochAj swoje życie
Louise L. Hay

Cokolwiek dziś sobie pomyślałeś na temat swojego zdrowia, rodziny, sytuacji zawodowej 
czy stanu finansów, stanie się prawdą. Tak się kreuje Twoje życie. Każda myśl czy wypowie-
dziane z przekonaniem słowo stanowi bowiem samospełniającą się przepowiednię. Jest to 
afirmacja. Louise Hay – autorka licznych międzynarodowych bestsellerów – wypróbowała 
to na sobie. Dziś w wieku ponad osiemdziesięciu lat wciąż cieszy się doskonałym zdrowiem, 
ma dobrze prosperujące wydawnictwo i z dnia na dzień odkrywa coś nowego, co ma jej do 
zaoferowania życie. Jeśli chcesz do niej dołączyć – śmiało sięgnij po drogę do szczęścia za-
klętą w tej książce i w pozytywnych afirmacjach. Dołączona płyta CD sprawi, że będą one 
Ci mogły towarzyszyć również podczas jazdy samochodem lub chwili relaksu.Cena: 34,30 zł, 

165x145, 128 s.
ISBN 978-83-7377-471-1

możesz uzdrowić swoje serce
Louise L. Hay, David Kessler

życie cię kochA
Louise Hay, dr Robert Holden

Nikt nie może lepiej pomóc udręczonej duszy niż znawczyni sztuki samorozwoju i ce-
niony ekspert od radzenia sobie ze smutkiem i stratą, którzy połączyli swoje siły w tej 
wyjątkowej publikacji. Analizują oni emocje i myśli, które pojawiają się w momencie 
rozpadu związku i złamania czyjegoś serca, rozwodu lub śmierci ukochanej osoby bądź 
zwierzęcia. Louise L. Hay wnosi w tę dyskusję swoje delikatne afirmacje oraz przeko-
nania o potędze każdej pojawiającej się w umyśle myśli. David Kessler z kolei opiera się 
na wieloletnim doświadczeniu pracy nad żałobą. Ta publikacja ukaże Ci nowe oblicze 
życia po doznaniu straty, poprzez rozwijanie większej samoświadomości i współczucia. 
Dzięki niej odnajdziesz wyjątkowe źródło rozwoju i harmonii. Odnajdź spokój i przy-
gotuj się na szczęście!

Z tej książki dowiesz się, jakie techniki umożliwiły Louise Hay dokonanie zadziwia-
jącej metamorfozy jej życia. Będziesz również w stanie z nich samodzielnie skorzystać. 
Uświadomisz sobie, dlaczego patrzenie w lustro i kochanie swojego odbicia pomaga bu-
dować lepszą przyszłość. Nauczysz się uzdrawiać ograniczające Cię przekonania, które 
mogłeś wynieść z rodzinnego domu i cieszyć się tym, co zesłał Ci los. Zrozumiesz czym 
jest dzienniczek darów i dlaczego warto go prowadzić oraz nakierujesz swoje życie na 
właściwe tory. Zamiast żyć przeszłością, zostaniesz w pełni osadzony w teraźniejszości 
i będziesz czerpać z niej pełnię korzyści. Poznasz moc afirmacji i uczynisz z nich stały 
element swojej codzienności. Dostrzeż miłość, jaką Cię obdarzyło życie.

Cena: 39,90 zł, A5, 224 s.
ISBN 978-83-7377-685-2

Cena: 39,30 zł, A5, 216 s.
ISBN 978-83-7377-725-5
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pokochAj siebie A nAwet innych
Lodro Rinzler, Meggan Watterson

spAcerując w promieniAch słońcA
Rachel Kelly

Autorzy wywodzą się z zupełnie odmiennych kręgów kulturowych i wyznaniowych, a ich 
książka gładko łączy filozofię buddyjską z  kulturą chrześcijańską. W  ich publikacji znaj-
dziesz uniwersalne nauki połączone z medytacjami, ćwiczeniami i praktycznymi poradami. 
Dzięki nim dowiesz się, czym jest bycie singlem i co daje chodzenie na randki, zanim się 
wejdzie w długotrwałe związki. Poznasz prawdę o seksie, stabilności oraz rozstaniu. Wszyst-
kie etapy tego cyklu są czymś naturalnym i można przez nie przechodzić z otwartym sercem. 
W związkach mogą pojawiać się zarówno wzloty, jak i upadki, a ta książka przygotuje każde-
go do tych zmian. Jej kwintesencję stanowi nauka, jak kochać siebie i dlaczego jesteś godzien 
bezwarunkowej miłości. Pokochaj siebie, pokochaj innych!

Każdego z nas od czasu do czasu dopada chandra. Z zupełnie niewyjaśnionych przyczyn 
wpadamy w zły nastrój i denerwuje nas dosłownie wszystko. Jak temu zaradzić dowiesz się 
z tej książki. Autorka oferuje 52 wskazówki oraz pozytywne idee (po jednej na każdy tydzień 
roku), które poprowadzą Cię i pomogą lepiej zarządzać presją codzienności. Niektóre z nich 
odnoszą się do konkretnych doświadczeń i zdarzeń, takich jak wakacje, problemy w pracy 
i egzaminy szkolne u dzieci, a inne są użyteczne na co dzień. Książka napisana w stylu ser-
decznej rozmowy z dobrym przyjacielem i uroczo ilustrowana przez rysownika Daily Mail 
Jonathana Pugha. Pozwoli Ci się zrelaksować w nawale obowiązków i uwolnić od nadmiaru 
adrenaliny. Twoja recepta na dobry nastrój.

Cena: 39,30 zł, A5, 216 s.
ISBN 978-83-7377-758-3

Cena: 34,30 zł, A5, 128 s.
ISBN 978-83-7377-819-1

Cena: 39,30 zł, A5, 252 s.
ISBN 978-83-7377-787-3

Cena: 44,40 zł, A5, 336 s.
ISBN 978-83-7377-816-0

rAdykAlnA miłość do siebie
Gala Darling

życie, które pokochAsz
Abby Wynne

Czy czujesz, że zasługujesz na lepsze życie, ale kompletnie nie masz pojęcia, jak to osiągnąć? 
Dzięki tej lekturze zaczniesz odkrywać, co właściwie sprawia, że jesteś taka wspaniała. Po-
znasz cały zestaw narzędzi i  technik, które pomogą Ci manifestować życie pełne magii 
i spełnienia. Książka zawiera ciekawe zadania do wykonania i zabawne ilustracje, dzięki któ-
rym zakochasz się w sobie do szaleństwa, pokochasz innych i uczynisz swój świat bardziej 
magicznym miejscem jedynie poprzez zmianę stylu, wyrażanie siebie i manifestowanie mi-
łości. Nauczysz się bezwarunkowej miłości do siebie. To będzie czas, w którym odrzucisz 
oczekiwania otoczenia i zaczniesz robić to, co podpowiada Ci serce. Oczarujesz wszystkich 
wokół osobistym czarem i wdziękiem. Zacznij świętować każdy dzień! 

Szamańska psychoterapeutka i uzdrowicielka energetyczna zdradza najskuteczniejsze me-
tody, dzięki którym możesz wziąć pełną odpowiedzialność za własne samopoczucie. Dzięki 
prostym wyjaśnieniom i praktycznym ćwiczeniom podniesiesz poziom samoświadomości 
i nauczysz się aktywnie pracować ze swoim sercem, umysłem oraz duszą w celu wykre-
owania transformacyjnych zmian. Uwolnisz się od fizycznego bólu i wykształcisz poczucie 
bycia obecnym w teraźniejszości. Dowiesz się jak uzdrowić swoje relacje, stworzyć silniejsze 
granice, uwolnić się od stresu i niepokoju oraz osiągnąć nowy poziom wibracyjnego zdro-
wia. Stworzysz wokół siebie zdrowsze środowisko oraz wykorzystasz swój pełen potencjał 
i stworzysz życie, które kochasz. Sprawdź, jak cudownie mieć się dobrze!
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kArty pieniądze i prAwo przyciąGAniA
Esther i Jerry Hicks

Piękne, niepowtarzalne karty, oryginalna grafika i sentencje, zdania-mądrości, zda-
nia do przemyśleń – oto Nauki Abrahama w formie obrazkowego kursu osiągania 

dobrobytu. Dzięki poręcznemu formatowi możesz zawsze mieć je przy sobie 
i w każdej chwili korzystać z zasad Prawa Przyciągania. Nawet jeśli uważasz, 

że pieniądze szczęścia nie dają, to przyznasz, że stanowią ważny aspekt życia. 
Dla wielu posiadanie bogactwa nie oznacza tylko pławienia się w luksusach, 

a coś więcej. Chodzi o wolność, jaką dają pieniądze, o poczucie absolutnej swo-
body i pewności siebie. Codziennie wyciągaj jedną kartę z talii, myśl o niej przez 

cały dzień i poczuj, jak ogarnia Cię dobrobyt.Cena: 69,60 zł, 60 kart
ISBN 978-83-7377-423-0

kArty proś A będzie ci dAne
Esther i Jerry Hicks

Jeśli pragniesz spełnienia swoich marzeń i jednocześnie wierzysz, że jutro może być lep-
sze niż dziś – oto karty dla Ciebie. Piękne, utrzymane w optymistycznych barwach, 

pomogą w zauważeniu, jak niewiele Ci brakuje do stanu, który mógłbyś określić 
mianem dobrobytu. Ich grafiki zostały opracowane specjalnie po to, by ułatwić Ci 

synchronizację z Prawem Przyciągania i skorzystanie z jego potencjału. Proste sen-
tencje sprawią, że szybko osiągniesz stan ducha idealny do spełniania życzeń, a ich 

wyjaśnienia umożliwią pełne zrozumienie każdej z tych złotych myśli. Esther i Jerry 
Hicks dzięki książkom pomogli już tysiącom osób w Polsce. Dzięki tym kartom po-

mogą Ci w odnalezieniu prawdziwego szczęścia i samorealizacji. Cena: 69,60 zł, 60 kart
ISBN 978-83-7377-400-1

medytuj A będzie ci dAne
Esther i Jerry Hicks

Amerykańscy odkrywcy Prawa Przyciągania dają Ci niepowtarzalną możliwość czerpa-
nia z bogactw wszechświata przy wykorzystaniu medytacji. Dzięki temu innowacyjnemu 
podejściu wystarczy kwadrans dziennie, by gruntownie odmienić swoje życie. Poręczny 
format książki i  zwięzłość poszczególnych rozdziałów sprawiają, że będziesz korzystać 
z niej w każdej wolnej chwili i w dowolnym miejscu. Poznasz niezawodne sposoby wnika-
nia w Wir, który jest Twoją Rzeczywistością Wibracyjną gwarantującą spełnianie marzeń. 
Dostroisz do niego nie tylko swój umysł, lecz także zsynchronizujesz oddech. Dołączona 
do książki płyta CD pozwala wprowadzać się w stan sprzyjający realizacji pragnień również 
w chwilach relaksu. Osiągnij już dziś szczęście, które Ci się należy.

Cena: 34,30 zł, 
165x145, 160 s.

ISBN 978-83-7377-485-8

„Myśl i  chudnij”, Esther i  Jerry Hicks. 
Dzięki pierwszemu polskojęzycznemu 
DVD przedstawiającemu Abrahama prze-
mawiającego ustami Esther Hicks, będziesz 
mógł zastosować Prawo Przyciągania do 
osiągnięcia wymarzonej wagi. Dowiesz 
się, jak za  pomocą metody małych krocz-
ków  przyspieszyć swój metabolizm. Po-
znasz również najpopularniejsze przyczyny 
dotychczasowych niepowodzeń. Może się 
okazać, że poszukiwanie cudownych diet 
i środków tylko oddala Cię od wymarzonej 
sylwetki, kluczowe jest bowiem to, co my-
ślisz i jak się czujesz, a nie to, co jesz.

„Miłość i  Prawo Przyciągania”, Esther 
i  Jerry Hicks. Twoje życie jest wplecione 
w sieć wzajemnych powiązań – od partner-
skich po zawodowe. Sprawdź, co możesz 
zrobić, by odnaleźć doskonały związek albo 
na nowo rozniecić ogień pożądania. Ustrzeż 
się złych wyborów i  dokonuj tylko tych, 
które uczynią Cię szczęśliwym. Wykorzy-
staj Prawo Przyciągania do udoskonalenia 
swojego życia seksualnego. Przyciągnij do 
siebie miłość dzieci i polepsz swoje relacje 
ze współpracownikami. Nie pozwól, by 
szczęście minęło Cię na ulicy niezauważo-
ne, ale przyciągnij je do siebie.

Cena: 49,40 zł, 2 płyty DVD
ISBN 978-83-7377-494-0

Cena: 29,90 zł, A5, 244 s.
ISBN 978-83-7377-395-0
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rAdiestezjA. sposób nA życie
Franciszek Dąbrowski

Abc wAhAdłA
Leszek Matela

Poznaj najważniejszą gałąź psychotroniki. Czy wiesz, że coraz większa liczba osób stara 
się szukać wsparcia w  tej nauce? Współczesna fascynacja tym, co materialne, pozosta-
ła nie bez wpływu na zaniechanie badań nad energią. W konsekwencji wiele schorzeń 
czy problemów współczesnego człowieka wynika z bezradności konwencjonalnych nauk 
wobec problemów energetycznych. Wybitny radiesteta – praktyk od lat zajmujący się 
neutralizowaniem szkodliwego promieniowania i kształtowaniem pozytywnych energii 
w  najbliższym otoczeniu człowieka – postanowił podzielić się z  Tobą swoją ogromną 
wiedzą. Co ważne, dzieli się nią w sposób przejrzysty i czytelny. Nawet jeśli dotychczas 
nie interesowałeś się radiestezją, ta książka Cię zafascynuje.

Książka jest doskonałym wprowadzeniem do pracy z wahadłem. Dzięki niej nauczysz się 
posługiwać wahadełkiem i wiedzę tę będziesz mógł zastosować w praktyce. Do ćwiczeń 
z wahadłem wybierz spokojne miejsce, w którym łatwo skupić uwagę. Pierwsze ćwicze-
nia wykonaj, siedząc z wahadłem przy biurku lub przy stole. Pamiętaj o wyprostowaniu 
kręgosłupa i  rozluźnieniu mięśni. A  przede wszystkim nie zapomnij o  wykorzystaniu 
bezcennych rad zawartych w tej książce. Dzięki nim będziesz mógł w krótkim czasie zo-
stać zaawansowanym radiestetą, który bez wahania zinterpretuje wszelkie oddziaływania 
wpływające na Ciebie i Twoich bliskich. Skorzystaj z wiedzy eksperta w tej dziedzinie 
i rozwiń swoje naturalne zdolności.

Cena: 29,80 zł, B5, 208 s.
ISBN 978-83-86737-39-0 

Cena: 29,20 zł, A5, 172 s.
ISBN 978-83-7377-537-4

fizykA zjAwisk rAdiestezyjnych
Włodzimierz Łazowski

Książka jest uwieńczeniem dwudziestoletnich badań Autora. Opisuje w niej wiele nowych 
zjawisk radiestezyjnych dotyczących aktywnych, często negatywnych, miejsc mocy i metody 
ich badania oraz budowę i działanie neutralizatorów. W przystępny sposób wyjaśnia najważ-
niejsze zjawiska radiestezyjne i ich oddziaływanie na człowieka. Dużo uwagi poświęca rów-
nież nowym, odkrytym przez siebie, aspektom fizycznym związanym z radiestezją. Łączy 
je z funkcjonowaniem naszej świadomości i podświadomości. Dzięki tej książce nauczysz 
się metod przeprowadzania badań działki budowlanej, cieków wodnych, długości fal kolo-
rów radiestezyjnych czy siły promieniowania energii życiowej. Poznasz również technologię 
prawidłowego wykonywania narzędzi radiestety. Nowoczesna radiestezja w praktyce.

Cena: 79,70 zł, B5, 496 s.
ISBN 978-83-7377-773-6

rAdiestezjA w prAktyce
Janina Lampert-Smak

Autorka znana m.in. z publikacji w miesięcznikach Nieznany Świat i Czwarty Wymiar 
opisuje arkana radiestezji opierając się przy tym na osobistych doświadczeniach. Dzię-
ki niej poznasz różne typy wahadeł, sekrety miejsc mocy i oddziaływania wszechświata 
mające wpływ również na Twoje życie. Dowiesz się także, jak korzystać z chromoterapii 
i teleradiestezji oraz zrozumiesz, jak wielką wagę należy przywiązywać do energii i sym-
boli. Nauczysz się diagnozować choroby metodą radiestezyjną oraz badać stopień pola-
ryzacji ciała dowolnej osoby. Nauczysz się przygotowywać ziołowe środki o korzystnym 
potencjale energetycznym i zlokalizujesz szkodliwe jony dodatnie. Wzmocnisz też swoją 
polaryzację i witalność za pomocą tańca. A jak Ty wykorzystasz radiestezję? Cena: 29,20 zł, A5, 160 s.

ISBN 978-83-7377-778-1
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„Prawda i fałsz o Reiki”, dr Stefan Bukow-
ski. Autor podjął się trudnego zadania: wy-
jaśnienia, czym w  istocie jest Reiki. Czym 
jest metoda uważana przez niektórych za 
najlepszą, najskuteczniejszą, czasem nawet 
ratującą życie w  sytuacjach, w których me-
dycyna konwencjonalna już się poddała? 
Dlaczego, przy tak dobroczynnej ENERGII 
MIŁOŚCI, narosło tak wiele nieporozu-
mień? Energia Reiki emanuje ze swojego 
centrum doskonałą harmonią, pozwól sobie 
na radość korzystania z  niej. Dowiedz się 
prawdy o Reiki i dołącz do grona osób, które 
stosują ten dar.

„Reiki. Narzędzie mocy mistrza”, dr Stefan 
Bukowski. Mistrz Reiki, specjalista masażu 
i akupresury z kilkunastoletnią praktyką, daje 
pełny obraz wiedzy zastrzeżonej przed wie-
kami tylko dla wtajemniczonych. Jeśli chcesz 
leczyć się w sposób całkowicie nieinwazyjny 
i pozbawiony chemicznych medykamentów, 
to to masz na to szansę. Dzięki książce zdo-
będziesz nowe możliwości rozwiązywania 
problemów natury fizycznej, emocjonalnej, 
duchowej i karmicznej. Skorzystaj z niezwy-
kłych umiejętności, które tkwią w  Twoich 
dłoniach. Już dziś wykorzystaj naturalną 
energię drzemiącą w Tobie.

Cena: 24,90 zł, A5, 168 s.
ISBN 978-83-7377-266-3

Cena: 24,20 zł, A5, 208 s.
ISBN 978-83-7344-003-6

VAdemecum reikowiczA
Tadeusz Piotr Szewczyk

reiki – kompletny kurs uzdrAwiAniA
Walter Lübeck, Frank Arjava Petter

reiki i co dAlej...?
Jacek Skarbek

Czym jest Reiki? Zarys historii, opisanie zasad, omówienie kolejnych stopni i inicjacji – to 
tylko część tego, o czym traktuje ta książka. Bo „Vademecum...” to kompendium wiedzy 
na temat Reiki. To przewodnik, dzięki któremu poznasz duchowe zasady życia w Reiki, 
które są zdolne zmienić świat (na pewno Twój, a może i innych) poprzez miłość, duchową 
wspólnotę i zaufanie. Dowiedz się, jak wielki wpływ będzie miało Reiki na zmianę Twojej 
codzienności. Popraw swoje zdrowie i relacje z bliskimi dzięki sztuce, która fascynuje ludzi 
od tysiącleci. To niezwykłe „Vademecum” jest wynikiem doświadczeń wieloletniego prakty-
ka Wielkiego Mistrza Reiki. Jeśli chcesz być pewien, że wiesz już wszystko, co warto o tej 
metodzie wiedzieć, oto książka w sam raz dla Ciebie.

Reiki wprowadza do życia harmonię ciała, umysłu i ducha. To oczyszczająca energia, która 
nieustannie przepływa przez ludzki organizm. Mistrzowie Reiki, prezentują najskutecz-
niejsze techniki uzdrawiania. W książce znajdziesz sposób, aby napełnić energią pożywienie 
i wodę. Stosując proste techniki oczyścisz aurę i odblokujesz czakry. Nauczysz się uzdra-
wiania grupowego i na odległość. Poznasz metody oczyszczania domu i jego mieszkańców. 
Odkryjesz metody, które uchronią Cię przed uszkodzeniami ciała, duszy czy wampirami 
energetycznymi. Naprawisz swoją przeszłość i unikniesz nieprzyjemnych wydarzeń w przy-
szłości. Autorzy opisują sześćdziesiąt praktyk z każdego stopnia Reiki, a szczegółowe ilu-
stracje pozwolą Ci prawidłowo wykonać każdą z nich. Odzyskaj harmonię z Reiki.

Reiki uwrażliwia na Uniwersalną Energię Życia, niesie dar miłości i uzdrawiania. Nie posia-
da struktur ani hierarchii – jej zasadą jest wolność i niezależność, niczego nie nakazuje, ani 
nie zakazuje. Reiki jest dla wszystkich, niezależnie od wiary i światopoglądu. Także, a może 
przede wszystkim – dla Ciebie. To siła boskiej miłości, która stoi za cudami wydarzającymi 
się wokół Ciebie. Książka stanowi seminarium Reiki I i II stopnia. Opisane w niej metody 
pracy ze sobą i najbliższym otoczeniem dają mocne podstawy do poprawy wzajemnych 
relacji oraz możliwości uzdrawiania i rozwoju na wszystkich poziomach istnienia człowieka, 
społeczności i świata. Ta książka daje Ci możliwość kierowania życiem zgodnie z zasadami 
niezwykłej sztuki Reiki. Otwórz swoje serce na miłość. 

Cena: 24,90 zł, A5, 232 s.
ISBN 83-7377-032-1

Cena: 39,30 zł, A5, 312 s.
ISBN 978-83-7377-753-8

Cena: 24,80 zł, A5, 160 s.
ISBN 83-88351-28-1
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„Sekret Rafaela”, Marek Zabiciel. Zobacz, 
co możesz zrobić, by pełnymi garściami 
czerpać z życia. Przygotowało ono bowiem 
dla Ciebie całą moc podarków. Nie musisz 
o nie zabiegać. Wystarczy, że będziesz sobą, 
wtedy same się znajdą. Życie to tęcza, któ-
rej pięknym widokiem możesz cieszyć oczy. 
A  gdy będziesz podążał własną ścieżką, 
znajdziesz w końcu garniec pełen złota. Zo-
bacz, jak to wyglądało w przypadku Rafaela 
i  wykorzystaj wzorce z  książki we własnej 
drodze do spełnienia. Aż w  końcu na py-
tanie: „Co robisz?” – z radością odpowiesz: 
„Żyję!”. 

„I  Ty możesz mieć wszystko”, Marek 
Zabiciel. Oto znakomity zestaw ćwiczeń, 
dzięki którym poznasz siebie. Jednocze-
śnie rozpoznasz pragnienia i  oczekiwania 
innych. W  konsekwencji wyeliminujesz 
konflikty, zarówno w  pracy, jak i  w  domu. 
Usłysz i  zrozum bliźnich, a  oni usłyszą 
i  zrozumieją Ciebie. Ta książka stanie się 
podstawą do zrozumienia potrzeb Twoich 
najbliższych i będzie dla nich prawdziwym 
skarbem – niezależnie od tego, czy mówimy 
o Twoim partnerze, żonie, współpracowni-
ku czy dziecku. Możesz zostać prawdziwym 
liderem w pracy i w domu.

Cena: 24,90 zł, A5, 232 s.
ISBN 978-83-7377-333-2

Cena: 29,90 zł, A5, 288 s.
ISBN 978-83-7377-340-0

„Podróż do sukcesu”, Marek Zabiciel. Jak 
możesz osiągnąć szeroko pojmowany suk-
ces? Zmiany musisz zacząć od... siebie. Au-
tor płynnie przeprowadzi Cię przez wszyst-
kie dziedziny życia, kładąc nacisk na rozwój 
osobisty, duchowy, nie zapominając o Two-
im zdrowiu. Dzięki zaprezentowanym 
ćwiczeniom osiągniesz pełną wewnętrzną 
harmonię. Jedną z  największych zalet tej 
książki jest fakt, że Autor przetestował 
swoje sposoby na szczęście na własnej oso-
bie. Korzystaj zatem z doświadczenia tych, 
którzy osiągnęli sukces zarówno w  sferze 
materialnej, jak i duchowej.

Cena: 29,90 zł, A5, 292 s.
ISBN 978-83-7377-339-4

„Jak wygrać i zadziwić świat”, Marek Zabi-
ciel. Szczęśliwa kariera zawodowa. Niezależ-
ność finansowa. Pełna swoboda. Nie muszą 
to już być dla Ciebie pojęcia abstrakcyjne. 
Wystarczy, że założysz własną firmę. Z  tej 
książki dowiesz się, jak powinieneś przeana-
lizować swoją osobowość, by założyć biznes, 
który przyniesie Ci nie tylko ogromne ko-
rzyści finansowe, lecz dostarczy jednocześnie 
wiele satysfakcji. Zestaw ćwiczeń umożliwi 
Ci dokonanie gruntownej analizy własnej 
osobowości, dzięki czemu każdy dzień pracy 
w Twojej nowej firmie będziesz rozpoczynał 
i kończył z uśmiechem.

Cena: 19,90 zł, A5, 168 s.
ISBN 978-83-7377-331-8

klucz uzdrAwiAniA
Tadeusz Piotr Szewczyk

Wielki Mistrz Reiki i specjalista od naturalnych metod leczenia wyjaśnia kwestie kluczo-
we do uzdrowienia fizycznego i duchowego. Dowiesz się, jak możesz budować poczucie 
własnej wartości, jednocześnie unikając oceniania innych osób. Poznasz sposoby na uzdro-
wienie relacji rodzinnych i niepowielanie błędów swoich rodziców podczas wychowywania 
własnych dzieci. Autor udowadnia, że Ty również tworzysz negatywne programy, które 
skutecznie niszczą wymarzone życie. Aby to zmienić, możesz skorzystać z mocy pozytyw-
nego myślenia i szeregu niezwykle skutecznych afirmacji, które znajdziesz na dołączonej 
do książki płycie CD. Część ma działanie uzdrawiające, a inne pomogą Ci odmienić kie-
runek, w jakim zmierza Twoje życie i stać się jednym z wybrańców losu. Odnajdź klucz do 
zdrowia i spełnienia!

Cena: 29,20 zł, 145x165, 160 s.
ISBN 978-83-7377-603-6

chcesz być normAlny czy szczęśliwy?
Robert Betz

Jak często masz ochotę coś zrobić, ale przed działaniem powstrzymuje Cię myśl, co o tym 
powiedzą inni? Czy masz wrażenie, że życie przepływa Ci przez palce? Czy nie odczu-
wasz, że zostałeś w pewnym stopniu nieświadomie uwięziony i zmuszony do kierowania 
się określonymi normami, i że musisz spełnić pewne oczekiwania? Czas na zmiany! Ta 
książka doda Ci odwagi, by uczynić swoje życie wspaniałą przygodą. Dzięki niej zrzucisz 
z siebie ciężar stresu i nauczysz się dbać o własne dobro. Znajdziesz niezawodne sposoby 
na zaprzestanie stawiania się w roli ofiary i traktowania strachu jako motoru napędowego 
swoich działań. Autor zdradzi Ci także tajniki świadomego i odpowiedzialnego rodziciel-
stwa. Weź życie we własne ręce i nadaj mu całkowicie nowy kierunek. Bądź oryginałem, 
a nie kopią innych. Cena: 34,30 zł, A5, 188 s.

ISBN 978-83-7377-541-1
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oczyszczAnie świAdomości
Debbie Ford

Jeśli czujesz, że nie zawsze jesteś w stanie cieszyć się z życia, być może cierpisz z powo-
du własnej świadomości. W tej sytuacji nie pozostaje Ci nic innego, jak tylko ją... oczyścić. 
Najlepszy sposób na dokonanie tego zdradzi Ci bestseller New York Timesa. Dzięki niemu 
pozbędziesz się brzemienia cierpień i urazów, które wpływały na Twój sposób postrzegania 
świata. Program oczyszczania świadomości opisany w tej publikacji pozwoli Ci także skon-
centrować się na własnym wnętrzu i oderwać myśli od tego, co Cię otacza i może rozpraszać. 
Skorzystasz z darów przeszłości, posiądziesz moc teraźniejszości i dostrzeżesz światło, jakie 
oferuje Ci przyszłość. Cały proces oczyszczania świadomości trwa tylko 3 tygodnie, a przy-
niesie korzyści na długie lata.Cena: 39,30 zł, A5, 236 s.

ISBN 978-83-7377-491-9

kArmA coAchinG
Ursula Demarmels

prAcA z enerGią
Kyle Gray

trAdycyjne uzdrAwiAnie enerGią
Vadim Tschenze

Jaki rodzaj karmy posiadasz? Poznaj odpowiedź i przejmij kontrolę nad swoim przezna-
czeniem. Wszystko, co kiedykolwiek zrobiłeś, oddziałuje na Twoją teraźniejszość oraz 
przyszłe życie. Korzystając z porad Autorki nauczysz się wyciągać wnioski z błędów zro-
bionych w  poprzednich wcieleniach, unicestwisz złą karmę, a  w  jej miejsce wykreujesz 
dobrą. Zrozumiesz również, dlaczego cykl ponownych narodzin będzie trwał aż do sfina-
lizowania tego zadania. Zaoszczędzisz sobie sporo trosk i cierpienia, budując pozytywną 
i życzliwą przyszłość, a  jednocześnie unikając długów karmicznych. Dzięki ćwiczeniom 
kształtowania karmy będziesz mógł konstruktywnie podejść do własnych problemów ży-
ciowych i dojrzewać duchowo. Zostań panem swojego przeznaczenia!

Cały wszechświat jest zbudowany z energii. Jest ona całkowicie neutralna, lecz reaguje na 
nasze emocje i działania. Dzięki tej książce będziesz w stanie świadomie kreować wasze 
interakcje. Pomoże Ci w tym najbardziej rozchwytywany ekspert od aniołów w Wielkiej 
Brytanii, który odsłania 111 podstawowych ćwiczeń, które sam stosuje w  celu rozwoju 
swoich duchowych umiejętności. Teraz i Ty będziesz wprowadzać energię na wyższy po-
ziom. Zaufasz własnemu wewnętrznemu przewodnictwu i zaczniesz bez skrępowania wy-
rażać wszystkie aspekty siebie. Nauczysz się równoważyć dawanie i branie, a każda decyzja 
będzie przybliżała Cię do życia, jakie sobie wymarzyłeś. Wskutek tego codziennie będziesz 
doświadczać więcej radości, miłości i cudów. Od energii do materii.

Każdy z nas jest energetycznie zanieczyszczony złymi emocjami czy myślami. Ma to ne-
gatywny wpływ na osiągniecie sukcesu oraz powoduje problemy ze zdrowiem, słabą od-
porność, a  nawet zaburza relacje. Możesz się przed tym uchronić korzystając z  technik 
uzdrawiania energią. Dzięki nim wzmocnisz naturalne siły witalne i przyspieszysz procesy 
regeneracyjne w organizmie. Działają one we wszystkich obszarach życia harmonizując cia-
ło i duszę. Poznasz techniki ochrony energetycznej i wyłączysz każdy negatywny wpływ. 
Pozbędziesz się lęku i obciążeń z dzieciństwa. Nauczysz się czerpać energię z wody, płomie-
ni i pola magnetycznego Ziemi, by w ten sposób w krótkim czasie odzyskać równowagę. 
Oczyścisz swoją karmę i uwolnisz się spod władzy przeszłości. Od energii do uzdrawiania.

Cena: 39,30 zł, A5, 256 s.
ISBN 978-83-7377-764-4

Cena: 44,40 zł, A5, 280 s.
ISBN 978-83-7377-815-3

Cena: 59,50 zł, A5, 488 s.
ISBN 978-83-7377-818-4
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modlitwy do świętych uzdrowicieli
Tadeusz Piotr Szewczyk

Specjalista od naturalnych metod leczenia oraz Mistrz Reiki wyjaśnia, skąd bierze się uzdro-
wicielska moc modlitwy. Z tej publikacji dowiesz się, która z nich uzdrowi Twoje oczy, a któ-
ra skutecznie zbije gorączkę. Jedne pomagają w zerwaniu z nałogami, a inne mogą wesprzeć 
pary, które dotychczas bezskutecznie starały się o dziecko. Niektóre z przytoczonych form 
komunikacji z Bogiem mogą nie tylko uzdrowić, ale i wspomóc Cię w skierowaniu życia na 
właściwe tory, np. poprzez dodanie energii do pracy lub zagwarantowanie pokładów odwagi 
niezbędnych do zakończenia trudnych spraw. Znajdziesz tu również bardzo specjalistyczne 
modlitwy, jak chociażby tę, która pomaga przy opętaniach czy pokonaniu negatywnych od-
działywań. Skorzystaj z uzdrawiającej mocy modlitwy! Cena: 19,90 zł, B6, 132 s.

ISBN 978-83-7377-564-0

modlitwy uzdrAwiAjące życie
Sonia Choquette

Gdyby dziś był ostAtni dzień twojeGo życiA
Ulrike Scheuermann

Modlitewnik opracowany przez specjalistkę od kontaktowania się z aniołami oraz autorkę 
międzynarodowych bestsellerów zawiera 200 modlitw pozwalających stawić czoła trudom 
codzienności. Te ponadwyznaniowe prośby sprawią, że boża łaska rozświetli każdy stawiany 
przez Ciebie krok i zapewni dojście do lepszego, pełnego nadziei jutra. Dzięki nim zrozu-
miesz, że każda napotykana przez Ciebie trudność jest tak naprawdę okazją do  duchowego 
rozwoju. Zyskasz również pewność, że znajdujesz się pod nieustanną opieką istot znacznie 
potężniejszych niż Ty sam. Ta świadomość sprawi, że do wszystkiego podejdziesz z pewno-
ścią siebie i przekonaniem, że cokolwiek się wydarzy, będzie służyło Twojemu najwyższemu 
dobru. Modlitwy o wszystko, czego pragniesz!

Zastanawiałeś się kiedyś co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że dzisiaj jest Twój ostatni 
dzień życia? Autorka, podobnie jak Steve Jobs, uświadamia nam, że mamy wielkie szczęście, 
że nie jesteśmy nieśmiertelni, bo to z pewnością doprowadziłoby nas do zmarnotrawienia 
wielu godzin, dni i  lat. Jest przekonana, że rozważania o  śmierci pomagają nam w życiu, 
ponieważ dopiero jego ograniczoność czyni je wartościowym. Nie robimy wtedy wszyst-
kiego, ale tylko to, co rzeczywiście się dla nas liczy. Ta książka zmotywuje Cię do pracy nad 
własnym sensem życia. Dowiesz się z niej jak za pomocą siedmiu kroków zmienić swoją 
egzystencjalną perspektywę. Dodatkowo zainspiruje Cię do wejścia na drogę, która prowadzi 
do odkrycia tego, co jest dla Ciebie najważniejsze. Żyj pełnią życia.

Cena: 34,30 zł, B6, 356 s.
ISBN 978-83-7377-766-8

Cena: 39,30 zł, A5, 228 s.
ISBN 978-83-7377-795-8

trAdycyjne modlitwy terApeutyczne
Monika Herz

Modlitwy mają ogromną moc sprawczą. Stanowią potężne narzędzia, które przekazywane 
z pokolenia na pokolenie, często z zachowaniem tajemnicy, uzdrawiają, odwracają uroki 
i odmieniają życie. Do dziś stanowią one jeden z najważniejszych filarów medycyny lu-
dowej. W tej książce udostępnia rytuały, dzięki którym złagodzisz ból i uaktywnisz siłę 
samoleczenia. Pomożesz zarówno sobie, jak i  innym osobom. Poznasz modlitwę, która 
zdoła uleczyć choroby serca, złagodzić gorączkę czy schorzenia skórne. Nauczysz się też 
dziękować za wszelkie łaski otrzymane podczas uzdrawiania. Dzięki wskazówkom Au-
torki będziesz wiedział jak wybrać odpowiednie miejsce do modlitwy, jak ją wypowiadać 
i na czym się skupić przy jej odmawianiu. Ponadczasowy sposób na zdrowie ciała i duszy. Cena: 29,20 zł, A5, 128 s.

ISBN 978-83-7377-781-1
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jesteś tym, czym są twoje myśli
Małgorzata Wójcik

szczęście to twój wybór
Gabrielle Bernstein

możesz czynić cudA
Gabrielle Bernstein

Absolwentka Studium Psychologii Psychotronicznej  udowadnia, że Twoje życie może stać 
się cudem, jeśli weźmiesz je w swoje ręce lub koszmarem, jeżeli pozwolisz aby to warunki ze-
wnętrzne kierowały Tobą. Czas byś zrozumiał charakter energetyczny myśli i to, jak wpływa-
ją one na świat fizyczny. Każdy rozdział jest poświęcony jednej sferze życia: zdrowiu, miłości, 
pracy, finansom czy przekonaniom. Dowiesz się z nich, jak zbudować w sobie świadomość 
sukcesu, bogactwa czy szczęścia. Uświadomisz sobie również, że z każdej trudnej sytuacji 
możesz wyjść z pomocą konstruktywnych myśli. Nauczysz się modyfikować sposób myślenia 
dzięki afirmacjom, medytacjom i wizualizacjom oraz poznasz ćwiczenia pozwalające praco-
wać nad charakterem i podświadomością. Wymyśl sobie wspaniałe życie.

Autorka prezentuje 108 prostych i  szybkich technik, które eliminują nasze najczęstsze 
problemy – stres, wypalenie, frustrację, zazdrość i żal. Każda z nich analizuje jakąś trud-
ność, a  następnie oferuje Ci duchowe prawdy i  rozważania oraz błyskawiczne sposoby 
na uporanie się z nią. Dzięki nim zdołasz osiągnąć spokój i spełnienie, a stosując je każ-
dego dnia będziesz świadkiem i uczestnikiem cudów. Praktyczne sposoby, zainspirowane 
wielkimi naukami duchowymi, pozwolą Ci wyeliminować blokady, a nawet urazę, którą 
nosisz w sobie od lat. Zawarty w książce program opiera się na zasadzie, że wybierając 
miłość zamiast strachu doświadczysz cudownej przemiany. Odkryjesz duchowe prawdy 
jogi i medytacji kundalini. Gdy doświadczysz prawdziwego wybaczenia doznasz spokoju 
i odczujesz ulgę. Twój kurs cudów.

Według bestsellerowej autorki New York Timesa cudem jest każda zmiana sposobu nega-
tywnego sposobu myślenia. Ty również możesz świadomie czynić małe zmiany prowadzące 
w konsekwencji do cudownych życiowych przełomów. Wystarczy, że zastosujesz plan odrzu-
cenia strachu i przyzwolenia sobie na wdzięczność, przebaczenie i miłość. Doprowadzi Cię 
to do przeżywania zapierającego dech w piersiach życia przepełnionego dobrobytem, akcep-
tacją, docenianiem i szczęściem. Dzięki opracowanemu przez Autorkę programowi odmia-
ny sposobu myślenia zaczniesz generować prawdziwe cuda we wszystkich sferach swojego 
życia. Poprawisz związki, kwestie finansowe, sposób postrzegania własnego ciała oraz sa-
moocenę. Pomożesz nie tylko sobie, ale i innym ludziom. Ty też możesz zostać cudotwórcą!

Cena: 29,90 zł, A5, 252 s.
ISBN 978-83-7377-728-6

Cena: 39,30 zł, A5, 256 s.
ISBN 978-83-7377-716-3

Cena: 39,30 zł, A5, 272 s.
ISBN 978-83-7377-650-0

pułApkA szczęściA
dr Russ Harris

Dlaczego w świecie, gdzie wiele dóbr mamy na wyciągniecie ręki, wciąż czujemy się nie-
szczęśliwi? Czy to możliwe, że to właśnie pogoń za szczęściem czyni nas nieszczęśliwy-
mi? Odpowiedzi udziela dr Russ Harris – znany na całym świecie lekarz, psychoterapeuta 
i  twórca innowacyjnej terapii opartej na akceptacji i  zaangażowaniu (ACT). Terapia ta 
sprawdziła się w zwalczaniu wielu rodzajów problemów, poczynając od stresu i lęku, a koń-
cząc na depresji i wszelkich uzależnieniach. Jeśli chcesz zmniejszyć efekty negatywnego 
myślenia i wpływ, jakie ono na ciebie wywiera, jest to książka dla Ciebie. Dzięki niej za-
czniesz inaczej radzić sobie z bolesnymi uczuciami, ulepszysz swoje związki, spełnisz się 
w pracy oraz nadasz swojemu życiu większe znaczenie. Zamiast gonić szczęście, złap je!Cena: 39,30 zł, A5, 340 s.

ISBN 978-83-7377-551-0
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przeproGrAmuj swój umysł nA miłość
dr Marsha Lucas

Dzięki najnowszym badaniom naukowym możesz uzdrowić swój związek. Książka łą-
czy odkrycia w neurobiologii i psychologii z uświęconymi tradycją praktykami starożyt-
nej mądrości, aby pomóc nam odnaleźć się wśród wyzwań życia we dwoje. Ukazuje, jak 
funkcjonuje ludzki umysł w relacjach partnerskich. Wyjaśnia, jak rozwinął się mechanizm 
Twojego obecnego związku oraz podpowiada, jak możesz samodzielnie przeprogramować 
swoją psychikę dzięki medytacji uważności. Autorka zdradza również sposoby na budowa-
nie komunikacji miłości i cieszenie się lepszym seksem. Zrozumiałym dla wszystkich języ-
kiem wyjaśnia, co mają ze sobą wspólnego ciało migdałowate i niepokój oraz płat czołowy 
i lęk przed zaangażowaniem. Jesteś wspaniałą osobą i zasługujesz na spełniony związek. Cena: 39,30 zł, A5, 292 s.

ISBN 978-83-7377-571-8

kurs cudów w prAktyce
Alan Cohen

Kurs cudów to znany i ceniony na całym świecie system duchowo-myślowy, ukazujący drogę 
do miłości i przebaczenia. Jest on jednak bardzo obszerny i nie zawsze zrozumiały. Autor 
zebrał znajdujące się w nim uniwersalne idee i wyjaśnił je w przystępny sposób. Ten uni-
kalny i przyjemny w czytaniu przewodnik jest bezcenny tak dla wieloletnich studentów 
Kursu cudów, jak i dla nowicjuszy. Wprowadza on pokój wewnętrzny tam, gdzie dotąd pa-
nował lęk i ból. Jego uniwersalne przesłanie jest niedoścignione w swej mocy uzdrawiania. 
Dzięki Autorowi poznasz jedyny wybór, jaki ma znaczenie i dowiesz się, kto kradnie Twoją 
tożsamość. Odkryjesz ścieżki prowadzące do zdrowia, bogactwa i mądrości oraz nauczysz 
wyrażać siebie w najbardziej autentyczny sposób. Najprostsza ścieżka rozwoju! Cena: 39,30 zł, A5, 264 s.

ISBN 978-83-7377-772-9

cztery filAry zAufAniA
Iyanla Vanzant

Zaufanie jest koniecznym warunkiem ludzkiego życia. Buduje charakter i duchową siłę. To 
umiejętność, którą możesz w sobie rozwinąć, a dzięki tej książce dowiesz się jak tego do-
konać. Autorka w inspirujący sposób wyjaśnia, jak zdobyć cztery filary zaufania – do siebie, 
do Boga, do innych oraz do życia. Dzięki temu będziesz mógł zaufać sobie, by świadomie 
czerpać z życia radość i cieszyć się każdą chwilą. Odnajdziesz wewnętrzne wsparcie i siłę 
nawet w obliczu problemów czy samotności. Jeśli z kolei będziesz ufał Bogu wzniesiesz się 
ponad swoje człowieczeństwo i odkryjesz prawdziwą tożsamość, z której płynie poczucie 
celu oraz miłość. Kiedy zaufasz innym rozwiniesz intuicję i pogłębisz więź z sobą, a życie 
zacznie dostarczać Ci inspiracji oraz motywacji. Poznaj potęgę zaufania. Cena: 49,40 zł, A5, 380 s.

ISBN 978-83-7377-771-2

tAk-nie
Uwe Albrecht

Każdy z nas posiada wewnętrzną mądrość, która może nas prowadzić i pomóc w podej-
mowaniu codziennych decyzji. Przyjmuje ona formę intuicji, przeczucia czy wizji. Jednak 
najprostszym sposobem jej wykorzystania w codziennym życiu jest test długości ramion. 
Pozwala on uzyskać odpowiedź na każde pytanie. Dzięki tej książce nauczysz się go w cią-
gu kilku minut. Zamiast godzinami głowić się nad tym, co masz zrobić, wykonasz test 
i wszystko stanie się jasne. Posiądziesz zdolność do przyjmowania czegoś bez doświadcza-
nia tego zmysłami takimi jak wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Swoje decyzje podejmiesz 
w oparciu o przeczucia, odczucia i podświadomą wiedzę. Zgłębisz również jasnowidzenie 
oraz telepatię. Życie nie zna słowa MOŻE. Istnieje tylko TAK lub NIE. Cena: 29,20 zł, A5, 160 s.

ISBN 978-83-7377-779-8 
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prAktyczne nlp 
Flavio Anusz

współczesnA mowA ciAłA
Richard Webster

Ta książka skierowana jest do tych, którzy ciągle szukają nowych rozwiązań i sposobów 
na poprawę jakości życia – do wojowników dnia codziennego, którzy nie oczekują jed-
norazowych pigułek szczęścia. Sukces i bogactwo zależą przede wszystkim od Ciebie: od 
Twojego zachowania, myślenia i odczuwania świata. Ale czemu czasami tak trudno zmie-
nić bieg rzeki? Codzienność jest pełna cudów i tylko Ty wiesz, czy jesteś gotów na zmiany. 
Poznaj najważniejsze założenia NLP – filary szczęścia, dzięki którym zrozumiesz, skąd 
bierze się różnica pomiędzy tymi, którzy osiągają sukcesy a tymi, którzy ciągle próbują 
je osiągnąć. Uświadom sobie, jakie są Twoje zasoby, a znając je, możesz zbudować mocne 
poczucie własnej wartości i iść prostą drogą do sukcesu!

Odkryj współczesny kod podświadomej komunikacji. Wykorzystaj wiedzę dotyczącą 
mechanizmów rządzących mową ciała do rozszyfrowania sekretnych motywacji innych 
ludzi, wzmocnienia własnej pewności siebie oraz osiągnięcia sukcesu na dowolnym polu. 
Korzystając z wiedzy Autora, poprawisz relacje w związku, będziesz bardziej kontaktowy, 
rozbudzisz pewność siebie, zrozumiesz przyjaciół i znajomych, a nawet nauczysz się od-
krywać, kiedy ktoś kłamie. Dzięki tej publikacji z łatwością rozszyfrujesz emocje wypisa-
ne w oczach rozmówcy. Bez problemu rozpoznasz zainteresowany wyraz twarzy, szczery 
uśmiech i zachęcające spojrzenie. Dowiesz się, co oznaczają skrzyżowane ręce, obnażone 
zęby i rozszerzone źrenice. Czy jesteś gotów poznać całą prawdę?

Cena: 29,20 zł, A5, 232 s.
ISBN 978-83-7377-467-4

Cena: 34,30 zł, A5, 232 s.
ISBN 978-83-7377-679-1

„W  szkole nie nauczono mnie biznesu”, 
Piotr Zarzycki. Już dziś dowiedz się, jak 
zostać finansowo niezależnym człowie-
kiem. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia 
tego nieszablonowego praktyka. Poznaj 
odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wielu 
wykształconych ludzi zasila szeregi bezro-
botnych lub pracujących za mizerną pensję, 
podczas gdy osoby bez imponujących dy-
plomów dorabiają się fortun. I czemu wszy-
scy tak wielką wagę przykładają wyłącznie 
do IQ, podczas gdy typów inteligencji jest 
aż siedem. Rozbudź w sobie ten, który bę-
dzie odpowiadał za Twój sukces. 

Cena: 19,90 zł, A5, 152 s.
ISBN 978-83-7377-365-3

„Jak łatwo i skutecznie uczyć się języków 
obcych”, Zbyszek Brześkiewicz. Znajo-
mość języków jest podstawą sukcesu. Au-
tor książki, na co dzień nauczyciel, daje Ci 
cenne wskazówki pozwalające łatwo i sku-
tecznie przyswoić język zgodnie ze swoimi 
możliwościami oraz przedstawia konkretne 
techniki, które pomogą przyswajać język 
zgodnie z  własnym stylem uczenia się, 
myśleć w  języku obcym, opanować dobrą 
wymowę, w łatwy sposób zapamiętać słów-
ka i  gramatykę. Już dziś rozpocznij naukę, 
która może Ci wkrótce przynieść bardzo 
wymierne korzyści. 

Cena: 19,80 zł, A5, 144 s.
ISBN 83-7377-162-X

jAk z bAnkrutA stAć się milionerem
dr Wojciech Chmielewski

Autor w przeszłości sięgnął finansowego dna. To doświadczenie nie pogrążyło go w roz-
paczy, lecz dało impuls do dokonania zmian w swoim życiu. Dziś jest znakomicie pro-
sperującym przedsiębiorcą, z którego porad korzystają największe rekiny finansjery. Od 
teraz i Ty możesz zastosować sprawdzone techniki poprawy stanu finansów. Kryzys jest 
bowiem równie naturalny jak przypływy i odpływy morza, a dobrobyt możesz budować, 
odkładając zaledwie 5 złotych. Z tą książką wyrobisz zdrowe nawyki, dzięki którym Twój 
budżet domowy zacznie w końcu wystarczać na zaspokojenie wszystkich potrzeb człon-
ków Twojej rodziny. Wystarczy, że zmienisz sposób myślenia o zadłużeniu, a spłata kredy-
tu będzie łatwiejsza niż sądzisz. To głównie emocje leżą u podstaw przyszłego bogactwa.Cena: 24,20 zł, A5, 224 s.

ISBN 978-83-7377-508-4
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kurs reAlizAcji mArzeń
Aquarius

sukces z eft
Iwona Kotłowska

eft – pukAjąc do brAm boGActwA
Margaret M. Lynch

Każdy z nas posiada marzenia. Umilają nam one życie i pozwalają oderwać się od rze-
czywistości dopingując do pracy w celu ich realizacji. Jak je spełnić i zamienić w łatwe 
do osiągnięcia cele, dowiesz się właśnie z tej książki. Kurs realizacji marzeń to program 
rozwoju osobistego, prosty i motywujący o udowodnionej skuteczności bo oparty na do-
świadczeniach Autora. Porusza 52 tematy z różnych dziedzin życia, po jednym na każdy 
tydzień. Możesz rozpocząć go w każdej chwili i od dowolnego miejsca. Autor udostępnia 
szereg praktycznych ćwiczeń pomocnych w realizacji marzeń. Podpowiada jak pozbyć się 
samokrytycyzmu oraz jak uodpornić się na negatywne aspekty życia. Udowadnia, że war-
to cieszyć się z małych rzeczy i pozwolić sobie na szczęście, nawet to chwilowe. Możesz 
zrealizować każde pragnienie.

Autorka proponuje wiele technik EFT wraz ze zdjęciami i  szczegółowym ich opisem. 
Dzięki nim z łatwością pozbędziesz się negatywnych emocji i wykażesz pozytywne po-
dejście do nurtujących Cię spraw. Przyswoisz techniki koncentracji, które stanowią pod-
stawę szybkiego podejmowania decyzji oraz sprawnego działania. Odkryjesz i nazwiesz 
swoje lęki. Poznasz system usuwania blokad w biznesie i sam opracujesz ćwiczenia, które 
wyeliminują lęk i opór przed zmianą. Do tego możesz wykorzystać opisaną w książce 
metodę Kaizen czyli podzielić jeden ważny cel na kilka mniejszych. Zyskasz wówczas 
poczucie, że sytuacja będzie zmieniała się stopniowo, a nie drastycznie. Poznasz tkwiące 
w Tobie przekonania i zmienisz te, które są niewłaściwe i odzyskasz dawną energię. Pro-
sta droga do sukcesu.

Niemal każdy z nas chciałby być bogaty. To cel, do którego wielu z nas dąży, a wszelkie 
niepowodzenia z nim związane są źródłem silnej frustracji. EFT znane jako opukiwanie, 
to także bardzo popularne narzędzie realizacji celów osobistych. Pracując z  tą metodą, 
opukujesz opuszkami palców punkty akupunkturowe i oczyszczasz wewnętrzne blokady 
powstrzymujące Cię od przyciągania bogactwa i zarządzania nim. W książce przyjrzysz 
się ukrytym lękom związanym z przekonaniem, że posiadanie dużej ilości pieniędzy ma 
swoje wady. Zobaczysz również, jak możesz sabotować własną możliwość zwiększenia 
bogactwa poprzez nadmierne wydatki, złe inwestycje, brak zarządzania płatnościami itp. 
Znajdziesz w niej także porady dotyczące wyznaczenia nowego poziomu dobrobytu. Za-
pukaj po bogactwo.

Cena: 29,90 zł,
145x165 mm, 228 s.

ISBN 978-83-7377-712-5

Cena: 29,20 zł, A5, 192 s.
ISBN 978-83-7377-733-0

Cena: 39,30 zł, A5, 304 s.
ISBN 978-83-7377-694-4

„Jak wykorzystać ciemną stronę?”, Debbie 
Ford. Chcesz być idealny czy kompletny? 
Autorka dzięki zaakceptowaniu własnego 
cienia uwolniła się od uzależnień, zmieniła 
swoje życie i wkroczyła na ścieżkę rozwoju 
duchowego. Z osoby na skraju upadku stała 
się bestsellerową autorką New York Timesa 
i  jedną z  najbliższych współpracowniczek 
Deepaka Chopry. Teraz daje Tobie moż-
liwość odnalezienia równowagi pomiędzy 
światłem a  tkwiącym w  Tobie mrokiem. 
W książce znajdziesz historie osób, którym 
udało się przekuć gniew, żądze czy chciwość 
w pozytywne cechy.

Cena: 34,30 zł, A5, 224 s.
ISBN 978-83-7377-495-7

„Leksykon imion”, Mirosław Winczewski. 
Każde imię ma swoje znaczenie. Wpływa 
na osobowość i  los człowieka. Z  pewnymi 
cechami już się rodzisz, a wiele z nich kształ-
tuje się przez całe życie. Czasami przyszła 
mama na długo przed rozwiązaniem wie, że 
urodzi małą Ewunię, bo czuje, że tak właśnie 
ma być. Często jednak, kiedy wybieramy 
dziecku imię, podejmujemy decyzję, będąc 
pod wrażeniem bohatera ulubionego serialu, 
lub robimy to w ostatniej chwili. Jednak war-
to wcześniej zapoznać się z charakterystyką 
imienia, sprawdzić jego znaczenie i decyzję 
podjąć świadomie.

Cena: 29,90 zł, B5, 224 s.
ISBN 83-7377-218-9
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enerGiA miłości
Leta Herman, Jaye McElroy

silnA i kobiecA
Rachael Jayne Groover

Według tradycyjnej filozofii chińskiej istnieje Pięć Żywiołów, są to: Drewno, Ogień, Zie-
mia, Metal, Woda. Dzięki tej książce łatwo zidentyfikujesz żywioły innych, a także okre-
ślisz, który z nich jest Tobie przypisany. Kiedy poznasz typ energii żywiołu drugiej osoby, 
będziesz mógł przewidzieć jak się ona zachowa w konkretnych sytuacjach. Ta publikacja 
pomoże Ci znaleźć partnera idealnie dopasowanego do Ciebie energetycznie i podpowie 
jak utrzymać pełne uczucia i namiętności relacje, również te na odległość. Jeżeli natomiast 
jesteś już w związku, dowiesz się, jakie pozytywne efekty może przynieść prawdziwe zro-
zumienie potrzeb żywiołu partnera i jak to wykorzystać żeby na nowo rozbudzić w Was 
miłość i  pożądanie sprzed lat. Żywioły w służbie miłości.

Jak możesz przykuć uwagę dowolnego mężczyzny i każdym gestem elektryzować otocze-
nie? Wystarczy, że pogodzisz w sobie dwie siły: seksualność i duchowość. Dzięki nim do-
świadczysz większej namiętności w miłości i spełnisz się w życiu. Autorka wyjaśnia, czym 
jest esencja kobiecości i jak stać się jej uosobieniem. To dzięki niej możesz dać wyraz swo-
jemu seksapilowi i nagiąć do własnej woli męską siłę. Pomoże Ci w tym 35 prostych ćwi-
czeń służących do zwiększenia kobiecego magnetyzmu. Dowiesz się także, jak okazywać 
swoją siłę i jednocześnie nie odpychać od siebie innych osób. Poznasz również 5 błędów, 
które niezależne kobiety najczęściej popełniają w swoich związkach. Czas zacząć przyku-
wać uwagę nie tylko swoim wyglądem, ale i osobowością. Wykorzystaj swoją kobiecość.

Cena: 34,30 zł, A5, 240 s.
ISBN 978-83-7377-706-4

Cena: 39,30 zł, A5, 264 s.
ISBN 978-83-7377-538-1

boskA i wojowniczA
Heatherash Amara

Autorka jest mistrzynią i nauczycielką, która utożsamia koncept wojowniczki i  bogini 
w swoim życiu. Każda lekcja, której udziela, daje wgląd w sferę duchową, fizyczną i in-
telektualną, a także pozwala na psychologiczny rozwój. Swoją wiedzę zaczerpnęła z mą-
drości buddyzmu, tradycji Tolteków i pradawnej duchowości Bogini Ziemi. Dzięki niej 
poznasz wiele rytuałów i  ćwiczeń, które Cię wesprą i zainspirują oraz pomogą odkryć 
siebie i wydobyć ze swojego wnętrza to, co najlepsze. Kiedy okiełznasz swoją wojowniczą 
energię, staniesz się pewna siebie i odzyskasz jasność umysłu. Natomiast energia bogini 
obudzi w Tobie przepływ kreatywności, bezwzględnej miłości, pasji i mądrości. Będziesz 
w stanie żyć w radosnej samoakceptacji i szacunku do siebie. Wykorzystaj swój kobiecy 
potencjał.

Cena: 39,30 zł, A5, 216 s.
ISBN 978-83-7377-755-2

miłość po przejściAch
Elżbieta Liszewska

Czy masz już dość rozstań i pragniesz miłości na całe życie? Dzięki tej książce ustrze-
żesz się błędów popełnianych w poprzednich związkach. Poznasz również szereg metod 
na sprawienie, by Twój związek był oparty wyłącznie na bezwarunkowej, zdrowej mi-
łości. Nauczysz się odnajdywać swoje wyzwalacze pozytywnych uczuć i wykorzystywać 
je w  odpowiednich momentach. Dowiesz się również, jak wyleczyć się z  żalu do po-
przedniego partnera, zaakceptować wady obecnego, a  także jak nie powtarzać błędów 
popełnianych przez Twoich rodziców. Poznasz też sposoby na nadanie większej pikanterii 
swojemu życiu erotycznemu i wykorzystasz terapeutyczną moc afirmacji. Każdy związek, 
również Twój, przypomina ogród. Jeśli otoczysz go opieką – rozkwitnie, jeśli zaniedbasz 
– zmarnieje. Czas zadbać o miłość!Cena: 29,20 zł, A5, 214 s.

ISBN 978-83-7377-560-2
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idź zAwsze do przodu
Joseph M. Marshall III

7 tAjemnic żółwiA
Aljoscha A. Long, Ronald P. Schweppe

sztukA komunikAcji wedłuG mistrzA zen
Thich Nhat Hanh

Autor to świetny gawędziarz i doskonały mówca motywacyjny. W tej książce opisuje, jak 
po śmierci ojca, jako młody mężczyzna, udał się do swojego dziadka w poszukiwaniu pocie-
szenia. Stary mędrzec – Indianin z plemienia Lakota, w oparciu o swoją życiową mądrość 
wyjaśnił mu sekrety dotyczące życia i pojawiających się w nim trudności. Teraz ta indiań-
ska wielopokoleniowa tradycja została doskonale zaadaptowana do potrzeb współczesnego 
człowieka. Dowiesz się z niej, jaki jest sens cierpienia i dlaczego życie stawia przed Tobą 
różne przeszkody. Zawarte w publikacji przesłania pomogą Ci wyrwać się z marazmu i do-
strzec szansę na lepsze jutro. Idealna lektura dla każdego, bez względu na wiek czy doświad-
czenia życiowe. Napełnij swoje serce mądrością, a umysł zrozumieniem.

We współczesnym, pełnym chaosu i pośpiechu, świecie osiągnięcie spokoju i opanowania 
stanowi trudne zadanie. Jesteśmy zapracowani, bierzemy na siebie coraz więcej obowiązków 
i mamy mniej czasu dla siebie i  rodziny. Jak zwolnić i  osiągnąć równowagę dowiesz się 
od żółwia. Zwierzęta te uosabiają wiele cech ludzkich oraz posiadają umiejętności, które 
uczyniły z nich mistrzów sztuki przetrwania. Ich wytrwałość, upór w osiąganiu zamierzo-
nych celów, żywotność i umiejętność skutecznego unikania niebezpieczeństw pozwolą Ci 
dotrzeć do Twojego wnętrza i  rozwinąć moc, którą w  sobie skrywasz. Poprzez zabawne 
opowieści i proste, skuteczne ćwiczenia, dowiesz się jak skupić się na swoich potrzebach 
i wytrwale realizować zamierzone cele. Poznaj siłę spokoju.

Komunikację zazwyczaj rozumiemy jako słowa, których używamy, gdy mówimy lub pi-
szemy, ale nasz język ciała, grymasy twarzy, ton głosu, a nawet myśli, także są sposobem 
porozumiewania się. Autor książki, mnich buddyjski, mistrz Zen, udziela praktycznych rad 
jak słuchać uważnie i wyrażać siebie w prawdziwy, szczery sposób. Dzięki tej książce po-
znasz metody komunikacji z  samym sobą. Zdołasz obiektywnie ocenić sytuację i podjąć 
rozsądne kroki, aby uniknąć nieporozumień. Stosowanie się do jego zasad podniesie twoją 
samoocenę i wiarę w siebie. Przyznasz się przed sobą do błędów, które sam popełniłeś i bez 
uprzedzeń zinterpretujesz działania innych. Opanujesz proste techniki rozwiązywania pro-
blemów i rozładowania napięć w sytuacjach konfliktowych. Wykorzystaj mądrość Mistrza.

Cena: 29,20 zł, B6, 168 s.
ISBN 978-83-7377-653-1

Cena: 39,30 zł, A5, 252 s.
ISBN 978-83-7377-751-4

Cena: 34,30 zł, A5, 164 s.
ISBN 978-83-7377-709-5

7 zAsAd sukcesu wedłuG mistrzA chuAnG yAo
Maciej Stawicki

Książka składa się z 7 nauk-przypowieści, które tworzą jedną kompletną całość opisującą 
zasady osiągania sukcesu. Przenosząc się do odległych Chin, poznasz te tajemnice bezpo-
średnio od Mistrza Chuang Yao. Wcielając się w rolę jego ucznia, wyruszysz wraz z nim 
w podróż i poprzez różne doświadczenia odkryjesz drogę do spełnienia. Teraz i Ty możesz 
skorzystać z dorobku wiedzy gromadzonej i strzeżonej od setek lat przez chińskich mistrzów. 
Dzięki opowieściom bohatera dowiesz się, że warto skrupulatnie zmierzać do celu. Nic nie 
stanie Ci na drodze, jeżeli z pełną wiarą podejdziesz do realizacji swoich marzeń. Cokolwiek 
byś robił, zawsze osiągniesz sukces, jeżeli będziesz działał w zgodzie z samym sobą. Odkryj 
Mistrzowski sposób na lepsze życie. Cena: 19,90 zł, B6, 144 s.

ISBN 978-83-7377-568-8
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rozmowy z hinduskim mistrzem
Agnieszka Kawula

Już dzisiaj możesz odnaleźć swoje prawdziwe JA. Autorka osiągnęła to podczas swojej po-
dróży przez Indie gdzie spotkała bramina, astrologa, nauczyciela jogi, medytacji oraz przy-
jaciela w jednej osobie. Ty również możesz dowiedzieć się, jakie mądrości życiowe ma do 
przekazania hinduski mistrz. Dzięki niemu zdołasz wsłuchać się w siebie i poznać swoje 
prawdziwe potrzeby oraz pragnienia. Wynurzysz się z morza codziennych frustracji i od-
najdziesz spokój dotychczas zarezerwowany dla mistrzów medytacji. Poznasz również moc 
korzyści, jakie może nieść za sobą naturalne oczyszczanie organizmu i inne techniki zaczerp-
nięte z indyjskiej kultury. Książka, uznawana za polski odpowiednik „Jedz, módl się i kochaj”, 
gwarantuje prawdziwą duchową wolność. Czas na Twoją duchową metamorfozę!Cena: 34,30 zł, A5, 312 s.

ISBN 978-83-7377-628-9

„Magia związków”, Anna Czelej. Chińska 
filozofia przyrody to nie tylko medycyna, 
sposób gotowania według Pięciu Przemian 
czy sztuki walki. To także zasady odnoszą-
ce się do relacji międzyludzkich. Opierają 
się one na systemie yin-yang, w  którym 
dwa bieguny przyciągają się i  łączą w celu 
tworzenia życia. Autorka na podstawie tej 
filozofii przybliża metody, które pomaga-
ją w  budowaniu harmonijnych związków. 
Opisuje przypadki zaburzonych relacji ro-
dzinnych i sposoby ich naprawy, na podsta-
wie Księgi Przemian. Magia związków to 
podstawa do osiągnięcia harmonii.

„Magia zmian”, Anna Czelej. Masz nie-
powtarzalną okazję, żeby poznać chińską 
filozofię przyrody, która do niedawna była 
wiedzą tajemną, znaną jedynie Mistrzom 
chińskim. Autorka, która od kilkunastu 
lat żyje według zasad tej filozofii, opisuje 
w oparciu o Yi Jing (Księgę Przemian), jak 
odnaleźć harmonię w  życiu. W  starożyt-
nych Chinach związki między zjawiskami 
w  przyrodzie i  ich wpływ na człowieka 
określano jako yin-yang. Zacznij żyć we-
dług chińskiej filozofii przyrody, a  poczu-
jesz magię zmian – każda chwila będzie 
ważna, a w Twoim życiu zagości harmonia. 

Cena: 34,30 zł, A5, 296 s.
ISBN 978-83-7377-439-1

Cena: 34,30 zł, A5, 256 s.
ISBN 978-83-7377-434-6

zdrowA duszA
Lesława N. Jaworowska

Autorka prezentuje opracowaną przez siebie metodę pracy nad emocjami i wynikające z niej 
możliwości rozwoju. Wyjaśnia wpływ czakr na poszczególne narządy oraz podaje przykła-
dy wydarzeń, które mogły zakłócić przepływ energii w centrach energetycznych. Ujawnia, 
dlaczego to, czego nie akceptujemy, może rządzić naszym życiem. Wyjaśnia, jak wykorzy-
stać własne emocje do rozwiązywania problemów, w tym tych zdrowotnych oraz prezentuje 
przykłady ograniczających nas przekonań i sposoby pozbywania się każdego z nich. Dzięki 
niej możemy wykorzystać sprawdzoną technikę osiągania samoakceptacji, wybaczania sa-
memu sobie oraz uwalniania się od cierpienia. Zamieszczona ankieta umożliwia diagnozę 
problemów i rozpoczęcie nad nimi pracy. Zdrowa dusza – zdrowe ciało!Cena: 29,20 zł, A5, 232 s.

ISBN 978-83-7377-657-9

twoje wewnętrzne świAtło
Rebecca Campbell

Każdy nosi w sobie światło, które rozbłyska, gdy działamy w zgodzie z celem naszej du-
szy. Zadania dla siebie, podobnie jak i swoich rodziców, wybraliśmy sobie jeszcze przed 
narodzinami w obecnym ciele. Teraz pozostaje je tylko zrozumieć i odnaleźć moc swojego 
autentycznego ja. W ten sposób nie tylko rozbłyśniesz swoim naturalnym światłem, ale 
i dostrzeżesz je u innych. Dzięki Autorce dowiesz się, dlaczego nie warto dopasowywać się 
do innych. Nauczysz się wybierać wyłącznie to, co pozytywne i kontaktować się z ducho-
wymi przewodnikami. Zaczniesz korzystać z tablicy wibracyjnej i ołtarza. Przede wszyst-
kim jednak uwolnisz się spod władzy ego i zaczniesz działać w zgodzie ze swoją duszą. 
A to jest gwarancja osiągnięcia szczęścia w życiu. Masz już wszystko, czego potrzebujesz!Cena: 49,40 zł, A5, 368 s.

ISBN 978-83-7377-786-6
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mAlując przyszłość
Louise L. Hay, Lynn Lauber

mój nAjlepszy nAuczyciel
dr Wayne W. Dyer, Lynn Lauber

kwAntowA więź
Gregg Braden, Lynn Lauber

Jonathan Langley to były malarz, który w wyniku choroby traci wzrok. Od tego momentu 
pogrąża się w rozpaczy i  izoluje od świata. Wszystko zmienia przyjaźń z  jedenastolet-
nią sąsiadką, Lupe. Jej radosna obecność rozbija skorupę artysty, ujawniając delikatnego 
mężczyznę, którego spotkała tragedia. Lupe ukazuje mu nowe perspektywy, jakie otwiera 
moc uprzejmości, współczucia i miłości. Dzięki książce dwóch nieszablonowych autorek 
Ty również możesz poznać terapeutyczne działanie pozytywnego myślenia. Louise L. 
Hay to autorka międzynarodowych bestsellerów, które rozeszły się w ponad 50 milionach 
egzemplarzy. Lynn Lauber opublikowała trzy własne książki, a  także współpracowała 
z wieloma innymi autorami. Jej eseje ukazały się w The New York Times. Czas odkryć 
magię życia!

Pomimo kochającej rodziny i spełnienia zawodowego, Ryan Kilgore zawsze czuł głęboki 
uraz do ojca, który go porzucił tuż po narodzinach. Gdy negatywne emocje zaczynają 
zbierać żniwo w małżeństwie i  relacjach z własnym synem, Ryan uświadamia sobie, że 
musi zrobić krok naprzód i uleczyć niezagojone rany. Wyrusza na poszukiwania człowieka, 
który tak bardzo go zawiódł i rozpoczyna podróż, która odmieni jego życie. Każdy z na-
potkanych po drodze przyjaciół ojca ukazuje mu bowiem inny obraz człowieka, którego 
Ryan szuka. Oto inspirująca opowieść o tym, jak zmienić ból i cierpienie w zrozumienie 
i miłość, a także – jakie nauki możesz czerpać z najtrudniejszych wyzwań. Dr Wayne W. 
Dyer prezentuje nowe oblicze przebaczenia. Przed Tobą najważniejsza lekcja.

Książka czerpie z nauk bestsellerowego autora New York Timesa i ujawnia prawidłowości 
fizyki kwantowej w oparciu o doświadczenia braci bliźniaków – Charliego i Jacka Fran-
klinów. W dzieciństwie wyczuwali oni swoje nastroje i uczucia. W dorosłym życiu każdy 
z braci wybrał odmienną ścieżkę. Jack pozostał w rodzinnym mieście, podczas gdy Char-
lie zaciągnął się do armii i wyjechał do Afganistanu. Po tym jak Jacka nawiedza poczucie, 
że coś zagraża jego bratu, próbuje nawiązać z nim kontakt. Pomaga mu w tym nauczyciel 
fizyki, który rzuca nowe światło na łączącą ich więź oraz połączenia, które są zbudowane 
pomiędzy ludźmi na całym świecie. Poznaj kwantowe więzi, w których tkwi każdy z nas, 
ale niewielu jak na razie nauczyło się z nich świadomie korzystać.

Cena: 24,20 zł, A5, 124 s.
ISBN 978-83-7377-531-2

Cena: 24,20 zł, A5, 104 s.
ISBN 978-83-7377-547-3

Cena: 29,20 zł, A5, 116 s.
ISBN 978-83-7377-562-6

wszystko jest możliwe
Sophia Max, Lynn Lauber

Jak często powtarzasz, że coś jest niemożliwe? Ale czy bariery istnieją naprawdę, czy też 
sam je tworzysz? Ta książka ma na celu uzmysłowienie Ci, że nigdy nie jest za późno, by 
coś w swoim życiu zmienić. Bohaterem publikacji jest człowiek, który marzy o staniu się 
największym magikiem świata. Niestety jest on jednocześnie bardzo nieporadną osobą. 
Nie zważa jednak na ograniczenia, lecz sumiennie realizuje swoje marzenie. Weź udział 
w niezapomnianej wędrówce w poszukiwaniu nadziei i natchnienia. W jej trakcie zrozu-
miesz, że nie ma rzeczy niemożliwych. Książka udowadnia, jak ważna jest wiara w siebie 
i swoje marzenia. Nawet, gdy nękają Cię wątpliwości, a otaczają negatywne emocje, mo-
żesz stać się tym, kim pragniesz zostać. Chcieć znaczy móc! Cena: 24,20 zł, A5, 112 s.

ISBN 978-83-7377-576-3
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zrobisz co zechcę
Jan Becker

co inni myślą o tobie
Thorsten Havener

wiem co myślisz
Thorsten Havener

Twój sukces, szczęście i przebojowość są zależne wyłącznie od Ciebie. Niezależnie od 
tego, czy czujesz się dobrze czy źle, czy jesteś zestresowany czy odprężony, możesz bo-
wiem na siebie świadomie wpływać. Wykorzystasz do tego celu te same mechanizmy, 
które stosują specjaliści od reklam, psychologowie i hipnotyzerzy. Autor pokazuje, jak 
rozpoznać ukryte techniki hipnozy na co dzień i jak sam możesz je stosować. Za pomo-
cą opisanych metod możesz łatwiej przekazać swoje przekonania, realizować pomysły 
i pragnienia, wydawać się sympatyczniejszym, a nawet odczuwać większą ochotę na seks. 
Równocześnie staniesz się świadomy wpływu, jaki wywierają na Ciebie inni i będziesz 
mógł lepiej chronić się przed manipulacjami. Klucz do wszystkiego tkwi w umyśle.

Bywasz źle zrozumiany? A może ktoś dowiedział się, co myślisz zanim cokolwiek powie-
działeś? Jeśli tak, czas coś z tym zrobić. Autor, wielka medialna osobowość oraz mistrz 
sztuki czytania w myślach podzieli się z Tobą swoją wiedzą. Każdy gest i ruch naszego 
ciała zdradza nam o wiele więcej niż wypowiadane słowa. Z tej publikacji dowiesz się, 
co mówi innym Twoje zachowanie. Thorsten Havener odkrywa przed Tobą reguły mowy 
ciała oraz pokazuje, jak możesz świadomie kontrolować swoje gesty. Dzięki niemu do-
wiesz się również, co tak naprawdę inni myślą na Twój temat. Nauczysz się też komuni-
kować w taki sposób, aby zostać dobrze zrozumianym, a także poznasz wiele trików, które 
pozwolą Ci forsować Twoje zdanie, opinie i przekonania. Dowiedz się jak postrzegają 
Cię inni.

Czy można dowiedzieć się, co myśli druga osoba? Czy jest ktoś, kto mógłby odczytać 
nasze myśli? Thorsten Havener jest jednym z najbardziej znanych mistrzów sztuki roz-
szyfrowywania ludzkiego umysłu. To artysta prezentujący swoje niezwykłe umiejętności 
w zapierających dech widowiskach telewizyjnych i pokazach na żywo z udziałem pu-
bliczności. W książce przekazuje najważniejsze techniki odczytywania ludzkich myśli. 
Prezentuje listę instrumentów mentalnych oraz pokazuje, jak ich używać w  życiu co-
dziennym. To poradnik o czytaniu w myślach bez konieczności posiadania daru jasno-
widzenia czy innych nadprzyrodzonych zdolności. Dzięki niemu nauczysz się rozszyfro-
wywać intencje swoich rozmówców wyłącznie przez ich uważną obserwację. Sprawdź, 
co myślą inni.

Cena: 39,30 zł, A5, 240 s.
ISBN 978-83-7377-756-9

Cena: 39,30 zł, A5, 300 s.
ISBN 978-83-7377-750-7

Cena: 34,30 zł, A5, 208 s.
ISBN 978-83-7377-550-3

możesz robić co chcesz
Jan Becker

Z tego bestselleru Spiegela dowiesz się czym właściwie jest autohipnoza oraz dlaczego może 
Ci ułatwić ona życie. Dzięki niej uzyskasz większą kontrolę nad tym, jak reagujesz na wyma-
gające sytuacje, a w konsekwencji przejmiesz nad nimi kontrolę. Będziesz również świadomie 
wpływał na swoje zdrowie i samopoczucie. Pokonasz wszelkie trudności i uzyskasz pewność 
odniesienia sukcesu. Będziesz efektywniej przyswajał nowe informacje, a w Twoim związku 
na nowo rozniecony zostanie ogień pożądania. Za dnia będziesz niezwykle aktywny, a nocny 
sen przyniesie Ci nie tylko relaks, ale i pełne naładowanie wewnętrznych akumulatorów. 
Zapanujesz nad adrenaliną i nic nie będzie w stanie wyprowadzić Cię z równowagi. Poznaj 
i wykorzystaj moc autohipnozy!Cena: 39,30 zł, A5, 356 s.

ISBN 978-83-7377-780-4
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ho’oponopono – hAwAjski rytuAł osiąGAniA 
wewnętrzneGo spokoju
Ulrich Duprée, Andrea Bruchacova

Ho’oponopono to najprawdopodobniej najradośniejszy sposób przywracania harmonii w ży-
ciu. Książka dostosowała pradawne hawajskie techniki do potrzeb człowieka Zachodu. Znaj-
dziesz tu zarówno tradycyjne Ho’oponopono, jak i jego różne odmiany, w tym uwspółcze-
śnioną i uproszczoną. Pozwoli Ci ono osiągnąć równowagę pomiędzy braniem i dawaniem. 
Nauczysz się wybaczać i zaakceptujesz swoje życie. Wyrwiesz się z zaklętego kręgu negatyw-
nych myśli, które uniemożliwiały Ci pójście naprzód. Osiągniesz również samouzdrowienie, 
szczęście i wewnętrzną harmonię. Wydostaniesz się z roli ofiary, zrozumiesz samego siebie 
i  weźmiesz odpowiedzialność za własny los. Wraz z  transformacją nastawienia przyjdzie 
również polepszenie się stanu zdrowia i samopoczucia. Zmień myślenie, zmień życie!

Cena: 34,30 zł, A5, 208 s.
ISBN 978-83-7377-686-9

nA’AuAo olA hAwAii
Maka’ala Yates

Dzięki tej książce nauczysz się żyć w równowadze, a pomogą Ci w tym techniki  ho’opono-
pono oraz mana lomi. Wszystkie swoje działania będziesz opierać na wiedzy, intuicji i zaufa-
niu. Poznasz hawajskie sposoby na zdrowe odżywianie i regenerujący sen. Dokonasz detok-
su organizmu i wykorzystasz uzdrawiający potencjał postu. Autor omawia również tajniki 
medytacji, enzymy, jakie powinny dominować w zdrowym ciele, dlaczego warto skorzystać 
z węgla aktywowanego i w czym może pomóc coraz popularniejszy, także w naszej kuchni, 
pieprz cayenne. Nauczysz się również odróżniać pokarmy alkalizujące od zakwaszających 
i  będziesz mógł przejść pełen cykl prozdrowotnego hawajskiego oczyszczania okrężnicy. 
A to dopiero początek korzyści… Skorzystaj z hawajskiej mądrości. Cena: 39,30 zł, A5, 296 s.

ISBN 978-83-7377-774-3

uzdrowienie z sAi bAbą
Tadeusz Piotr Szewczyk

Wielki mistrz Reiki i znawca naturalnych metod leczenia daje Ci unikalną możliwość 
podążenia ścieżką jednego z najwybitniejszych nauczycieli duchowych – Sai Baby. Sło-
wa tego wielkiego mędrca zostały dostosowane do Twoich potrzeb. Aby uzdrawiać, nie-
jednokrotnie wystarczy, byś odrzucił krytycyzm i  zwiększył pokorę, podniósł poczucie 
własnej wartości oraz wzmocnił pewność siebie. Często leczniczy potencjał blokują przy-
kre wspomnienia i szkodliwe przekonania. Nie bez znaczenia są też toksyczne związki, 
w których potrafimy tkwić całymi latami, oraz niechęć do wzięcia odpowiedzialności za 
swoje czyny. Autor krok po kroku pomoże Ci wyzwolić w sobie leczniczą moc i w pełni 
wykorzystać naturalne uzdrowicielskie zdolności. Cena: 24,20 zł, A5, 168 s.

ISBN 978-83-7377-488-9

„Twój los w  Twoich rękach”, Tadeusz P․ 
Szewczyk. Autor czuł to samo co Ty nieraz 
przeżywałeś. Ból, frustrację, zwątpienie, żal. 
Szukał odpowiedzi, w  jaki sposób mógłby 
pozbyć się tych negatywnych uczuć. Odna-
lazł je w naukach Sai Baby i pozwolił im do-
konać korzystnych zmian w swoim wnętrzu. 
Wiele dzięki nim osiągnął, a  teraz pragnie 
podzielić się z Tobą swoim sekretem na od-
wrócenie złego losu. Znajdziesz tu wskazów-
ki, jak odnaleźć miłość, szacunek i nadzieję. 
Klucz do tych zmian tkwi w Tobie. Dojście 
do ładu ze sobą jest pierwszym krokiem do 
osiągnięcia pełnej harmonii ze światem. 

„Sztuka pomagania”, Claudia Casanovas, 
Felisa Chalcoff. Autorki prezentują własną 
koncepcję, opartą na najważniejszych nur-
tach filozoficznych i duchowych Wschodu 
i Zachodu. Teraz dzielą się z Tobą swoim 
wieloletnim doświadczeniem, proponują 
mnóstwo praktycznych ćwiczeń i  wskazó-
wek oraz szczegółowo omawiają poszcze-
gólne aspekty tej sztuki. Dzięki książce 
poznasz relacje, jakie zachodzą między 
pomagającym a  wspomaganym. Poznasz 
sekrety tego, jak wspierać, by przy tym nie 
skrzywdzić drugiej osoby oraz jak prosić 
o pomoc, kiedy naprawdę jej potrzebujesz. 

Cena: 19,90 zł, A5, 120 s.
ISBN 978-83-7377-383-7

Cena: 29,20 zł, A5, 194 s.
ISBN 978-83-7377-484-1
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nowe runiczne droGowskAzy
Ewa Kulejewska

Każdy Twój wybór ma znaczenie. Od spraw rodzinnych po biznesowe. Od wyboru spo-
sobu leczenia w razie choroby po czas, w którym powinieneś zainwestować pie-

niądze, by je pomnożyć. Każda decyzja odciśnie piętno na Twojej przy-
szłości. Jak więc wybrać mądrze? Skorzystaj z run, które zawsze wskażą 

najlepsze dla Ciebie rozwiązanie. Talia kart autorstwa Ewy Kulejewskiej 
to połączenie wspaniałej grafiki z czytelnymi i niezwykle prostymi rada-

mi i interpretacjami poszczególnych kart. Ponadto z poradnika dowiesz się 
o możliwości wykorzystania amuletów i talizmanów z konkretnymi symbo-

lami runicznymi. Zawsze odnajdziesz drogę prowadzącą do celu i  będziesz 
mógł podążać ścieżką prowadzącą ku szczęściu i spełnieniu. 

Cena: 39,30 zł, B6,
talia 25 kart z książką 84 s.
ISBN 978-83-7377-392-9

kompletny przewodnik runiczny
Lisa Peschel

Książka ta pomoże Ci odkryć proroczą moc run i ujawni, jak je wykorzystywać jako ma-
giczne narzędzia odkrywania przyszłości, zapewniania sobie ochrony i szczęścia. Od teraz 
każde Twoje działanie będzie przemyślane i  po prostu skazane na sukces. Znajdziesz 
tutaj pełen opis dwudziestu czterech run Futharku Starszego oraz pustej runy. Autorka 
wyjaśnia różnice między runami łączonymi a zapisem runicznym. Szczegółowo, a zara-
zem zrozumiale objaśnia cztery rozmieszczenia run i ich dokładną interpretację, w tym 
znaczenie pozycji odwróconej. Instruuje, jak rzeźbić runy i  tworzyć z nich praktyczne 
talizmany. Dzięki niej poznasz również znaczenie tych znaków w magii i związane z nim 
ich zastosowania. Runy – źródło naturalnej mądrości!Cena: 29,20 zł, B6, 212 s.

ISBN 978-83-7377-652-4

runy prAktyczne i skuteczne
Ewa Kulejewska

Skorzystaj już dziś z wieloletniego doświadczenia uznanej wróżbitki i posiądź mądrość 
run. A przede wszystkim rozwiąż wszystkie swoje problemy. Karty Ewy Kulejew-

skiej znane są ze swojej uniwersalności i skuteczności. Nawet początku-
jący adept sztuki runicznej może dzięki nim samodzielnie wskazać swoją 

drogę ku lepszemu. Dołączona instrukcja pozwoli, nawet jeśli to będzie 
Twój pierwszy kontakt z runami, bez problemu zinterpretować ich prze-

kaz. Niewielki rozmiar całego zestawu sprawi zaś, że będziesz mógł sięgać 
po nie zawsze i wszędzie. Poradź się ich zatem niezależnie od tego, czy pra-

gniesz poznać wskazówkę na dzisiaj, czy może kierunek, w jakim powinno 
pójść Twoje dalsze życie.

Cena: 39,90 zł, B6,
talia 25 kart z książką 84 s.
ISBN 978-83-7377-384-4

VAdemecum run
Ewa Kulejewska

Poznać runy to poznać siebie. W  tym powiedzeniu kryje się przedwieczna prawda, 
której zaakceptowanie może odmienić zarówno Twoje życie, jak i to jak je postrzegasz. 
W tym znakomitym przewodniku Autorka przekazuje Ci swoją wiedzę i doświadcze-
nie. Opis znaczenia poszczególnych znaków, związane z nimi refleksje, aspekty, afir-
macje, przepowiednie, medytacje oraz rozkłady podnoszą wartość tego niewątpliwie 
interesującego i bardzo obszernego opracowania. Dołączona płyta CD z programem 
umożliwi Ci samodzielną i od początku efektywną pracę ze znakami runicznymi. Nie-
zależnie, czy jesteś początkującym adeptem sztuki czytania z  run, czy już od lat się 
nimi pasjonujesz. Cena: 39,70 zł, B5, 288 s.

ISBN 978-83-7377-224-3
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runy. mAGiA i moc
Robert Lichodziejewski

Rozpocznij pracę z runami, korzystając z jednej z najbardziej niezwykłych talii kart 
opracowanej przez utalentowanego artystę młodego pokolenia. Każda z  tych kart 
powstała w oparciu o wskazówki uznanej specjalistki od run – Ewy Kulejew-
skiej. Ten duet wybitnych znawców stworzył karty, które połączyły w sobie 
funkcjonalność z  ogromnym wróżebnym potencjałem. Oszałamiają one nie 
tylko swoją stroną wizualną, ale jednocześnie są przepełnione symboliką run, 
a  dzięki dołączonej instrukcji w  mig poznasz znaczenie każdej karty. Każda 
opatrzona jest piękną grafiką, która nawiązuje do znaczenia poszczególnych zna-
ków. Dzięki temu będziesz czerpać autentyczną radość z pracy z  tymi kartami 
i jednocześnie łatwiej zapamiętasz znaczenie kart.

Cena: 49,40 zł, 24 karty
z podręcznikiem, 64 s.

ISBN 978-83-7377-402-5

wykorzystAnie potęGi run
dr Stefan Karol Wdowiak, Genowefa Szrajer

runy i tArot
dr Stefan Karol Wdowiak

runy i ich zAstosowAnie
Leszek Matela

Runy wywodzą się z wierzeń nordyckich i do dziś można z nich czerpać cenne informa-
cje. Należy je rozumieć jako alfabet, który pomaga odkryć i zrozumieć własne wnętrze 
oraz umożliwia rozwój intuicji. Dzięki tej publikacji będziesz mógł samodzielnie wy-
konać przekład runiczny swojego imienia lub nazwiska oraz poznasz interpretację run 
urodzeniowych. Zdradzą Ci one Twoje cechy charakteru, usposobienie i przeznaczenie.  
Autorzy opisują każdą z run, poprzez porównanie symboliki kart różnych twórców, ze 
szczególnym uwzględnieniem prac Roberta Lichodziejewskiego. Z tej książki nauczysz 
się również metod tworzenia talizmanów i amuletów wykorzystujących potęgę tych prze-
pełnionych wielką mocą znaków. Poznasz także mity związane z poszczególnymi runami. 
Przesłania runiczne dla Ciebie.

Książka ta przedstawia zarówno mądrość kart Tarota, jak i  tajemniczość oraz przeni-
kliwość znaków runicznych. Posiadanie tej wiedzy z  całą pewnością da Ci możliwość 
poznania samego siebie i motywów działania Twoich bliskich. Odpowie na wiele pytań, 
które tkwią w każdym z nas od dawna. Skąd ta pewność? Runy i Tarot dzięki swojej sku-
teczności przetrwały przez tysiąclecia. Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia autora, 
który dzięki runom pomógł już setkom osób.

Runy pozwalają czerpać ze swego bogactwa każdemu człowiekowi, który się z nimi ze-
tknie. Dzięki tej książce możesz zacząć z nich samodzielnie korzystać. Prze-
konasz się, iż znaki runiczne mogą być użyte z  powodzeniem w  celu 
wzmocnienia sił witalnych organizmu, pobudzenia zdolności psychicz-
nych oraz rozszerzenia horyzontów poznawczych. Ta unikalna publikacja 
dotyczy także zastosowania run w  celu poprawy stanu zdrowia. Można 
w niej znaleźć również wskazówki dotyczące wróżenia z run oraz medytacji 
symboli runicznych. Dołączone 25 kart z runami możesz wykorzystać jako 
wzorce do umieszczenia w swoim otoczeniu lub jako pomoc wróżebną. Dowiedz się, co 
runy mogą zrobić dla Ciebie i skorzystaj z ich dobroczynnego wpływu.

Cena: 34,30 zł, A5, 264 s.
ISBN 978-83-7377-663-0

Cena: 24,90 zł, A5, 200 s.
ISBN 83-7377-212-X

Cena: 33,00 zł, A5, 160 s.
ISBN 83-86737-46-8
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złoty tArot
Wróżbita Soleil, Tarocistka Magda

kArty riderA wAite’A proste i skuteczne
Barbara Antonowicz-Wlazińska

Talia powstała jako owoc współpracy znakomitej graficzki, cenionej tarocistki 
i wykwalifikowanego wróżbity. Ponieważ nad całym procesem tworzenia ilustracji 

czuwali profesjonaliści, każda z  kart jest nie tylko piękna, ale i  maksymalnie 
wypełniona odpowiednią symboliką. Same karty to jednak dopiero początek. 

Został do nich bowiem dołączony podręcznik opisujący poszczególne karty, rów-
nież w pozycjach odwróconych oraz najpopularniejsze rozkłady. Pełno jest w nim 

również praktycznych porad dla osób, które po raz pierwszy będą używały Tarota. 
Opisy złoconych kart są wyczerpujące, a jednocześnie zwięzłe, dzięki czemu każdy 

będzie mógł dokonywać głębszych interpretacji odczytów w oparciu o własną intuicję. 
Złoty Tarot – bezcenna wróżba.

Zapraszam Cię w  ciekawą podróż... w  głąb siebie. Warto znaleźć na nią czas, 
bo – jak widział to światowej sławy badacz naszej podświadomości Carl Gustaw 

Jung – dzięki niej możemy odkryć w sobie kogoś, kim możemy być zaskoczeni. 
Może właśnie dzięki spotkaniom z tymi przepięknymi symbolami kart Tarota 

Artura Waite’a zaczniesz dostrzegać coraz więcej okazji do zmian w swoim życiu, 
do uśmiechu i radości? Może poczujesz, że otwierasz się na ciekawy świat swojej 
podświadomości? Może zauważysz, że czasami warto przyglądać się sobie i światu 

od innej strony? Kto wie? Jak z każdą podróżą... nigdy nie wiadomo, z jakimi wra-
żeniami się z niej wróci! Wraz z książką – karty Ridera Waite’a.

Cena: 119,10 zł, 78 kart
z podręcznikiem 108 s.

ISBN 978-83-7377-731-6

Cena: 59,50 zł, B6,
talia 78 kart z książką, 104 s.

ISBN 83-7377-137-9

tArot prosty i skuteczny
Alla Alicja Chrzanowska

Od czego powinieneś zacząć przygodę z Tarotem? Od tej książki, oczywiście. Opis kart 
podany jest w sposób jasny i przejrzysty. Liczne przykłady ciekawych rozkładów 

pomogą Ci nawiązać dialog z Tarotem. Piękne, tradycyjne karty, z czytelną 
symboliką i  krótką podpowiedzią interpretacji na każdej z  nich są praw-

dziwą pomocą w zrozumieniu talii – 78 kart, które tworzą całościowy opis 
ludzkiego losu. Ta książka to podstawowy podręcznik dla osób początkują-

cych, opracowany przez wybitną znawczynię tematu. Do publikacji dołączona 
została talia z kartami marsylskimi. Gwarantujemy, że z tą książką wkroczysz do 

grona tarocistów szybciej, niż myślisz. Początki wcale nie muszą być trudne!Cena: 66,00 zł, B6,
talia 78 kart z książką, 120 s. 

ISBN 83-88351-88-5

Anielski tArot
dr Doreen Virtue, Radleigh C. Valentine

Pierwsza talia łącząca skuteczność tradycyjnego Tarota z bezpieczeństwem i przepełnio-
nym miłością przesłaniem kart anielskich. Jest ona efektem współpracy trzech wybitnych 

artystów, a każda z zawartych w niej ilustracji jest nie tylko piękna i pozytywna, ale 
jednocześnie posiada magiczną moc tradycyjnych talii Tarota. Z każdej karty zosta-

ły usunięte wszelkie negatywne słowa i symbole. Na ilustracjach znajdują się nato-
miast wizerunki aniołów, jednorożców, wróżek i syren. Do kart wchodzących w skład 

Arkan Wielkich zostali przypisani archaniołowie, do których modlitwy znajdziesz 
w dołączonym podręczniku. A to dopiero początek innowacji, które Cię pozytywnie 

zaskoczą podczas pracy z tą talią. Bezpieczna wróżba – dobra przyszłość.Cena: 119,10 zł, 78 kart 
z podręcznikiem, 176 s.

ISBN 978-83-7377-539-8
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„Tarot intuicyjny․ Wielkie Arkana”, 
Barbara Antonowicz-Wlazińska. Spo-
śród wielu znakomitych książek o Tarocie 
ta jest szczególna, ponieważ opowiada 
o  Tobie. Dostajesz do ręki narzędzie po-
znania siebie, odkrycia raz jeszcze dawno 
porzuconych marzeń, rozprawienia się raz 
na zawsze ze swoimi lękami. Rozbudzając 
intuicję, uczy odczuwania piękna świata 
i  niezwykłości życia, jakiego przyszło Ci 
doświadczać. Dzięki Wielkim Arkanom 
wejrzyj w głąb siebie i sprawdź, czego na-
prawdę pragniesz w życiu. Jest to bowiem 
pierwszy krok do realizacji Twoich marzeń.

„Vademecum Tarota”, Barbara Antono-
wicz-Wlazińska. Co piąty Polak skorzystał 
z niezwykłej sztuki wróżenia lub się z nią 
przynajmniej zetknął. Poznaj ten prze-
wodnik i  kompendium wiedzy o  Tarocie, 
zarówno dla stawiających pierwsze kroki 
w tej dziedzinie, jak i dla osób, które chcą 
usystematyzować swoją wiedzę. Znajdziesz 
tu przejrzystą interpretację kart, ich znacze-
nie w różnych pozycjach, symbolikę, powią-
zania z numerologią, a także wiele cennych 
wskazówek, jak rozkładać karty. Dzięki 
temu w krótkim czasie zgłębisz sztukę Ta-
rota w stopniu mistrzowskim.

„Tarot intuicyjny․ Małe Arkana”, Barba-
ra Antonowicz-Wlazińska. Poznaj drogę 
Tarota, wejdź na nią i podążaj ku lepszemu 
jutru. Książka ukazuje, że jest to droga miło-
ści. Oto idealna lektura, umożliwiająca pełne 
zgłębienie tajemnic Tarota i  zastosowanie 
go w praktyce. Skorzystaj z Małych Arkan 
szczególnie jeśli chcesz poznać odpowiedzi 
kart dotyczące szczegółowych aspektów 
Twojego życia. Od miłości po życie zawodo-
we. Od problemów małych po te niedające 
spać. Od dziś będziesz podejmował tylko 
słuszne decyzje dzięki niezawodnemu prze-
wodnictwu niezwykłych kart.

„Jasnowidzenie w  interpretacji kart Ta-
rota”, Piotr Gońciarz. Jak ważna w  życiu 
jest intuicja, nie trzeba chyba nikogo prze-
konywać. A  jak istotna może być w  pracy 
z  Tarotem, to już raczej oczywiste. Autor, 
odkrywając tajemnice parapsychologii 
i  rozwoju osobistego, dzieli się wiedzą na 
temat technik i metod, dzięki którym masz 
możliwość rozwinąć swoją intuicję i wraż-
liwość parapsychiczną. Obecnie Tarot nie 
służy jedynie do przepowiadania przyszło-
ści, ale jest doradcą życiowym, umożliwiając 
rozwiązanie wielu trudnych sytuacji.

Opr. twarda,
Cena: 49,80 zł, B5, 320 s.

ISBN 83-88351-45-7

Cena: 39,30 zł, B5, 256 s.
ISBN 978-83-7377-625-8

Opr. twarda,
Cena: 49,90 zł, B5, 296 s.

ISBN 83-88351-63-X

Cena: 19,10 zł, A5, 120 s.
ISBN 978-83-7377-416-2

boski tArot
Ciro Marchetti

Ciro Marchetti – ceniony artysta, absolwent ekskluzywnej Croydon College of Art, 
prezes Graform International oraz laureat licznych konkursów sztuki – przedstawia 
Ci spuściznę dawno wymarłej cywilizacji. Poznaj karty, których boskość ukazuje 
się w wielu wymiarach. Są one efektem ponad trzech tysięcy godzin pracy ar-
tysty wspierającego się przez cały ten czas doświadczeniem znanych międzyna-
rodowych tarocistów. Karty zaskakują zarówno bogactwem detali, śmiałą kreską, 
jak i wspaniałymi kolorami. Opatrzone są komentarzami nauczycieli oraz Mistrza 
Tarota. Poza interpretacją poszczególnych kart, dołączona książka zawiera powieść 
umożliwiającą jeszcze lepsze zrozumienie klimatu, jakim talia jest przesycona. Naj-
bardziej boska ze wszystkich talii na rynku!

Cena: 119,10 zł, 78 kart 
z podręcznikiem 320 str

ISBN 978-83-7377-436-0

bezpieczny tArot 
Maria Bigoszewska

Maria Bigoszewska to poetka i praktykująca od przeszło dwudziestu lat wróżka. Przez 
cały ten czas była niezawodnym doradcą tysięcy swoich klientów, a jej wskazówki pozwa-
lały im wyjść bezpiecznie z wszelkich życiowych zakrętów. Teraz postanowiła nauczyć 
każdego z nas, jak możemy zostać swoimi własnymi przewodnikami dzięki wykorzysta-
niu sztuki dywinacji. Co więcej – postawiła w swych opisach i wyjaśnieniach nie tylko na 
efektywność, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo korzystania z kart Tarota. Karty te 
nie są bowiem grzesznym narzędziem diabła, lecz drogowskazami ku lepszej przyszłości. 
Dowiesz się, jak możesz „oswoić” własną talię, pomóc sobie w pracy, gdzie możesz poznać 
swoją drugą połówkę lub ujrzeć jej prawdziwe oblicze. Wróż bezpiecznie i skutecznie. Cena: 29,20 zł, A5, 228 s.

ISBN 978-83-7377-444-5
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„Tarot i  astrologia w  praktyce” Beata 
Matuszewska. Tarot i  astrologia to dwie 
techniki wróżbiarskie dotyczące działa-
nia sił wszechświata i  określania ludzkich 
osobowości. Łącząc je, masz możliwość do-
konywania trafniejszych interpretacji i bar-
dziej precyzyjnego prognozowania różnych 
zdarzeń. Podczas gdy astrologia dokładnie 
pokaże, kiedy coś się wydarzy, Tarot w intu-
icyjny sposób wyjaśni tego znaczenie. Obie 
uzupełniające i  przenikające się dziedziny 
odpowiadają na wszystkie nurtujące Cię 
pytania o  przeszłości, przyszłości i  teraź-
niejszości.

„Tarot bez tajemnic” Beata Matuszewska. 
Jeśli kiedykolwiek karty Tarota budziły 
Twój niepokój lub nawet lęk, oto idealna 
książka dla Ciebie. Odkrywa przed Tobą 
niemal wszystkie tajemnice. Czym jest Ta-
rot? Skąd pochodzi? Jaką historię opowiada 
78 kolorowych kartoników? Znajdziesz 
tu wszystkie teorie jego powstania, waż-
ne zasady pracy z  Tarotem, rozkłady oraz 
szczegółową interpretację wszystkich kart 
Arkan Wielkich i Małych. Dzięki tej książ-
ce karty Tarota staną się Twoim partnerem 
i  przewodnikiem. Poznaj teorię i  zacznij 
praktykować. 

Cena: 34,30 zł, A5, 342 s.
ISBN 978-83-7377-411-7

Cena: 24,20 zł, A5, 248 s.
ISBN 978-83-7377-419-3

„Tarot”, Piotr Gibaszewski. Jeśli lubisz 
polegać na autorytetach, jest to książka 
idealna dla Ciebie. Dowiesz się z  niej, 
jakie podłoże ma fascynacja ludzi tymi 
niezwykłymi kartami. Książka przedstawia 
także historyczne wpływy poszczególnych 
zjawisk na tle świadomości ludzkiej oraz 
możliwości rozwoju własnego wnętrza 
przy pomocy talii kart Tarota. Kartoman-
cja jako sztuka zasługuje na miano terapii 
psychoanalitycznej, która sprawia, że bę-
dziesz mógł pogodzić się z  przeszłością, 
zapanować nad teraźniejszością i  poznać 
przyszłość.

„Tarot kluczem do poprzednich wcieleń”, 
Beata Matuszewska. Tarot w nowej odsło-
nie jest on czymś więcej niż tylko sztuką 
wróżebną, jest zaproszeniem do poznania 
siebie przez pryzmat kolejnych wcieleń. 
Arkan Wielkich możesz używać do odczy-
tania inkarnacji swoich i innych osób, jeżeli 
zaś interesuje Cię czas i miejsce ostatniego 
pobytu, zawód, który wykonywałeś czy jak 
wyglądałeś – pomogą Ci w  tym Arkana 
Małe. Propozycje rozkładów kart na koń-
cu książki uzupełnią informacje o okolicz-
nościach Twojego życia, łącząc przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość.

Cena: 29,60 zł, A5, 232 s.
ISBN 978-83-7377-275-5

Cena: 34,30 zł, A5, 260 s.
ISBN 978-83-7377-462-9

tArot Archetypowy
Manuela Klara Olszewska

tArot lekArz duszy
Manuela Klara Olszewska

Manuela Klara Olszewska jest postacią wyjątkową. I to nie tylko w polskiej psychotronice, 
ale także w pojmowaniu i  interpretacji Tarota. Lata praktyki zaowocowały wypracowa-

niem przez nią autorskiej metody interpretacji Arkanów Tarota. Oto synteza jej 
niezwykłych umiejętności – wspaniałe karty z poradnikiem. W dołączonej do 

książki talii zawarta jest wiedza i doświadczenie, a także jakaś cudowna tajemni-
ca... Pobudza ona naszą intuicję do przebicia się przez warstwę niewiedzy, wszak 
karty te są kluczem do zrozumienia świata... i siebie. W książce zawarto szcze-

gółowe opisy znaczenia symboli znajdujących się na kartach. Dzięki nim szybko 
i bezbłędnie zinterpretujesz przesłanie, jakie Arkana mają dla Ciebie.

Jeśli czujesz się źle i wydaje Ci się, że Twoja dusza jest tego przyczyną, oto książka, która 
może okazać się jedynym w swoim rodzaju terapeutą Twojego zbolałego wnętrza. Po-

znaj praktyczny przewodnik po Tarocie. Dzięki podaniu podręcznikowych 
informacji w sposób barwny i życiowy, każdy z łatwością pozna symbolikę 

poszczególnych kart. Szczegółowe opisy seansów terapeutycznych sprawiają, 
że książkę tę czyta się nie jak poradnik, lecz jak znakomitą powieść. Jeśli czu-
jesz, że Twoja dusza potrzebuje balsamu na rany, ta publikacja może się nim 

dla niej stać. Nie przedstawi Ci Tarota w sposób suchy i bezosobowy. Poda go 
w formie leku, który musisz tylko zgodzić się przyjąć.

Cena: 79,00 zł, B5,
talia 78 kart z książką, 104 s. 
ISBN 978-83-7377-160-4

Cena: 49,90 zł, A5,
talia 78 kart z książką, 152 s. 
ISBN 978-83-86737-26-0
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szybki kurs wróżeniA z kArt klAsycznych
Aryan Goehling

kArty klAsyczne
Helena Żuk

By poznać swoją przyszłość, nie musisz już wybierać się do wróżki. Dzięki tej publikacji sam 
będziesz ją w stanie przewidzieć. Ten praktyczny poradnik nauczy Cię tej umiejętności, byś 
mógł ją w pełni samodzielnie i profesjonalnie wykonywać. Uzyskasz wiele wskazówek na 
temat rozkładów kart i ich interpretacji. Dowiesz się, jak urządzić gabinet i oczyścić jego aurę. 
Jaką wybrać talię oraz odpowiednie talizmany i amulety ochronne. Jeśli natomiast uznasz, 
że za wcześnie na samodzielne stawianie kart, możesz udać się do wróżki. Dzięki temu po-
radnikowi poznasz sposoby na rozpoznanie osób godnych zaufania i unikanie szarlatanów. 
Dowiesz się na co zwrócić uwagę i jak przygotować się na taką wizytę, by wyjść z niej zado-
wolonym i usatysfakcjonowanym. Twoja przyszłość jest w kartach. Czas ją poznać!

Jak omijać przeszkody na drodze do sukcesu? Jak pokierować życiowymi zdarzeniami? Jak 
poznać przyszłość i zrozumieć przeszłość? Teraźniejszość kryje w sobie zalążek przyszłości, 
która zdaje się zawierać coś niezwykłego.Bardzo pomocne w odkrywaniu przyszłości były 
od wieków karty klasyczne. Bogactwo znaczeń, jakie w sobie kryją, pozwala opisać każde 
wydarzenie, osobowość, wyznaczyć cel i przebieg podróży, znaleźć najlepsze rozwiązanie. 
Sztuka czytania kart może pomóc w znalezieniu sposobu na odmianę złego losu na dobry, 
a dobrego na jeszcze lepszy. Książka ta jest nieocenioną pozycją dla osób rozpoczynających 
przygodę z kartami, jak i wspaniałą pomocą dla tych wszystkich, którzy od lat zajmują się 
kartomancją.

Cena: 29,20 zł, A5, 216 s.
ISBN 978-83-7377-526-8

Cena: 29,90 zł, B5, 232 s.
ISBN 83-7244-002-X

jAk odczytAć przyszłość z kArt klAsycznych
Manuela Klara Olszewska, Angelika Lenartowicz

Wszyscy zadajemy sobie wiele pytań dotyczących naszego istnienia oraz sytuacji loso-
wych, jakie nas w życiu spotykają. Pragniemy poznać przyszłość i odkryć sens życia. 
Wróżba z kart klasycznych odpowiada na te potrzeby, zaspokaja pragnienie 
poznania tego, co nieuchwytne i dociera do tajemnic. Książka ta zapewnia 
szybki efekt nauki dla każdego, kto chce zgłębić tę wiedzę. Już po omówieniu 
paru kart będziesz mógł tworzyć z nich rozkłady i odczytywać, co one do Cie-
bie „mówią”. Do książki dołączona jest specjalna talia, która oprócz tradycyj-
nych oznaczeń opatrzona jest autorskimi obrazkami, które mogą być inspiracją 
przy interpretacji. Jedyna taka talia na rynku. Cena: 29,20 zł, A5, 128 s.

+wkładka kolor, 8 s.
ISBN 978-83-7377-507-7

mAndAle – kArty
Anna Gorzkowska

Talia 24 niezwykłych kart z wizerunkiem ręcznie malowanych mandali, z których ema-
nuje moc i siła. Karty są pomocne w pracy nad sobą na wszelkich płaszczyznach: ducho-
wej, osobistej czy zawodowej. Dzięki nim zrozumiesz trudne chwile, oczyścisz 
podświadomość, odkryjesz nowe drogi rozwoju osobistego. Jak z nich korzy-
stać? Możesz zadać sobie pytanie i szukać odpowiedzi przez rozkłady kart lub 
losowanie jednej z nich, możesz wybrać Twoim zdaniem najpiękniejszą i no-
sić ją przy sobie jako talizman na dany dzień lub medytować z wybraną kartą. 
A może znajdziesz własny sposób pracy z nimi... W komplecie z talią – książka 
– instrukcja, dzięki której poznasz historię mandali, znajdziesz szczegółowe opi-
sy każdej karty oraz sposoby pracy z nimi. 

Cena: 69,20 zł, B6, 104 s.
talia 24 kart z podręcznikiem
ISBN 978-83-7377-381-3
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możesz uzdrowić swoje ciAło
Louise L. Hay, dr Mona Lisa Schulz

sekrety zdrowiA louise hAy
Louise Hay, Ahlea Khadro, Heather Dane

Książka łączy wiedzę naukową z intuicją. Autorki prezentują swoją wieloletnią praktykę 
z dziedziny medycyny i ludzkiej świadomości. Wspólnie stworzyły niezwykły podręcz-
nik samouzdrawiania. Jeśli chcesz być zdrowy, musisz zrozumieć, co Twój organizm 
chce Ci powiedzieć. Gdy nauczysz się równoważyć emocje i intuicję z logiką i fakta-
mi, zrozumiesz przyczyny swoich dolegliwości. Jeśli niepokoi Cię Twoje zdrowie, to 
zrób test, który da Ci odpowiedź, na jakie części swojego ciała powinieneś zwrócić 
szczególną uwagę. W książce znajdziesz także opisane centra emocjonalne, pomagające 
w znalezieniu przyczyny choroby. Publikację kończy tabela, która pomoże Ci szybko 
zastosować odpowiednią dla Twojej dolegliwości afirmację i powrócić do zdrowia. Masz 
w sobie moc, która Cię uzdrowi.

Dzięki tej książce uzdrowisz swoje ciało i ducha, łagodnie zmieniając swój sposób my-
ślenia. Autorki podpowiedzą Ci, jak możesz zadbać o swoje zdrowie, nastrój i energię 
oraz przenieść je na wyższy poziom. Poznasz sekrety, które Louise stosowała od lat, 
by wzmocnić efektywność swoich afirmacji i przywrócić ciału i umysłowi równowagę. 
Nauczysz się również przesiewać nieprawdziwe informacje, jakich jest pełno na temat 
rozmaitych diet. Porady z tej publikacji pomogą Ci wsłuchiwać się w swoje ciało i roz-
poznawać wiadomości, jakie Ci ono przesyła. Zgłębisz techniki wydłużające życie i za-
pewniające witalność, dobry nastrój oraz rozwój intuicji. Poznasz też potrzeby Twojego 
organizmu na różnych etapach życia. Znajdź swój sposób na zdrowie!

Cena: 39,90 zł, A5, 328 s.
ISBN 978-83-7377-595-4

Cena: 49,90 zł, B5, 396 s.
ISBN 978-83-7377-721-7

potęGA sAmouzdrAwiAniA
dr Fabrizio Mancini

Od dzisiaj nie musisz obawiać się chorób i bólu. Masz w sobie bowiem wszystko, czego 
potrzebujesz do pełni zdrowia. Dowiedz się, jak uwolnić swój samouzdrawiający potencjał 
przez wyeliminowanie z diety niezdrowych elementów, a włączeniu do niej produktów 
pobudzających naturalne zdolności Twojego ciała do odnowy i regeneracji. W dążeniu do 
idealnego zdrowia pomogą najnowsze bezinwazyjne terapie przywracające równowagę 
ludzkiemu organizmowi. O  skuteczności zawartych w książce technik świadczą inspi-
rujące historie ludzi, którzy doświadczyli samouzdrawiania. Podobnie jak oni, możesz 
zastosować 21-dniowy program, dzięki któremu Twoje ciało, umysł i dusza wkroczą na 
ścieżkę uzdrowienia. Masz w sobie zdrowie. Czas je wyzwolić.Cena: 39,90 zł, A5, 352 s.

ISBN 978-83-7377-582-4

weź zdrowie w swoje ręce
Amy B. Scher

Amy Scher jest terapeutką energetyczną i wiodącym głosem na polu uzdrawiania umysłu, 
ciała i ducha. Używając różnych metod, wyjaśnia, jak osiągnąć pełne i trwałe uzdrowienie 
poprzez kochanie i akceptację siebie. Prezentuje kompleksowe podejście do samoleczenia 
zebrane w łatwy do zrozumienia, trzyczęściowy proces usuwania blokad, zmiany relacji 
ze stresem i godzenia z tym, kim naprawdę jesteśmy. Opisuje kilka praktycznych technik 
do samodzielnego stosowania, do których należą m.in. TTT – Test i Opukiwanie Gra-
sicy, EFT – Techniki Emocjonalnej Wolności, Medytacja Uwalniania Przekonań, Opu-
kiwanie Czakr oraz Metoda Trzech Serc. Dzięki nim odkryjesz obszary nierównowagi 
występujące w Twoim ciele i proste sposoby poradzenia sobie z nimi. Wykorzystaj swój 
potencjał i ulecz się sam.Cena: 39,30 zł, A5, 352 s.

ISBN 978-83-7377-784-2
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księGA urody lumiry
Lumira

odmłAdzAnie orGAnizmu
Lumira

sekret pełneGo uzdrowieniA
Lumira

odkryj w sobie źródło zdrowiA
Lumira

Jaka jest recepta na zachowanie młodości i naturalnego piękna? Sekret ten zdradzi Ci 
rosyjska uzdrowicielka oraz Autorka bestsellerów. W  tej publikacji wyjawia tajemnicę 
swojego młodzieńczego wyglądu i  emanacji witalności. Podaje praktyczne porady na 
temat pielęgnacji skóry, włosów, naturalnych zabiegów kosmetycznych. Zainspirowana 
tradycyjnymi przepisami ze swojej ojczyzny, Autorka samodzielnie wytwarza,  naturalne, 
roślinne kosmetyki. Dzięki niej i Ty będziesz w stanie sama wykonać odmładzające ma-
seczki do twarzy, pachnące peelingi do ciała, naturalne szampony oraz wiele innych. Do-
wiesz się również, jak wspierać swoje ciało w odmładzaniu stosując ćwiczenia i techniki 
mentalne, które służą m.in. poprawie struktury skóry i upiększeniu piersi. Twoja recepta 
na młodość.

Upływające lata nie muszą już oznaczać ciągłego starzenia się duszy i ciała. Procesy te 
możesz nie tylko powstrzymać, ale i odwrócić. Wszystko za sprawą porad zawartych w tej 
książce. Lumira, rosyjska uzdrowicielka, czerpiąc z bogatego źródła rosyjsko-kazachskiej 
tradycji, rozwinęła skuteczną metodę samouzdrawiania i samoodnowy przeznaczoną spe-
cjalnie dla ludzi Zachodu. Możesz z niej skorzystać, jeśli chcesz być młody i cieszyć się 
długim życiem. Pomoże Ci w tym mnóstwo prostych ćwiczeń i porad, dzięki którym zre-
generujesz cały organizm, zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Zawiera on specjalne 
techniki do odnowy Twojego ciała, m.in. włosów, skóry czy układu pokarmowego. Zostań 
swoim uzdrowicielem. Marzenie o młodości już dziś może stać się rzeczywistością.

Dzięki tej książce poznasz innowacyjne i dotąd niepublikowane techniki uzdrawiania du-
chowego, dzięki którym możesz przywrócić równowagę ciała, umysłu i duszy. Dokonasz 
tego bez stosowania chemicznych terapii, które bardzo często pogłębiają brak równowagi 
w  organizmie zamiast ją niwelować. Poprzez uzdrawianie w  piątym wymiarze, detoks 
i harmonizację ciała oraz świadome eliminowanie określonych objawów szybko odczujesz 
ulgę w dolegliwościach. Dowiesz się także, jak uzdrawiać poszczególne organy i odtruwać 
swój organizm. Lumira prezentuje również metody kontrolowania myśli, oczyszczania 
i aktywizacji czakr oraz tworzenia w sobie świętej przestrzeni. Prostym językiem objaśnia 
podstawy medycyny świetlnej, channelingu i widzenia aury. Nowy wymiar uzdrawiania!

Autorka bestselleru „Odmładzanie organizmu” po raz kolejny sięga do skarbnicy wiedzy 
znanej głównie w Kazachstanie i na Ukrainie. Poznaj ćwiczenia duchowe prowadzące do 
kontrolowania nastawienia i tworzenia nowych wzorów myśli. Autorka przekazuje rów-
nież porady odnośnie zdrowego stylu życia i naturalnych sposobów przywracania w nim 
równowagi. Lumira wykazuje nowe podejście do kwestii wartościowych produktów spo-
żywczych i suplementów, które dzięki uduchowionemu podejściu do nich mogą wykazy-
wać znacznie bardziej pozytywne właściwości. Kiedy skorzystasz z jej porad i połączysz 
medytacje i ćwiczenia z odpowiednim nastawieniem duchowym, będziesz w stanie cało-
ściowo i w pełni świadomie wpływać na swój organizm. To Ty jesteś źródłem zdrowia!

Cena: 39,30 zł, A5, 208 s.
ISBN 978-83-7377-749-1

Cena: 34,30 zł, A5, 216 s.
ISBN 978-83-7377-605-0

Cena: 39,30 zł, A5, 248 s.
ISBN 978-83-7377-724-8

Cena: 34,30 zł, A5, 208 s.
ISBN 978-83-7377-719-4
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chroń i lecz swoje serce
dr Caldwell B. Esselstyn Jr

Zadbaj o  serce, korzystając z porad niekwestionowanego autorytetu medycznego. Jego 
badania udowodniły, że zmiany w diecie radykalnie zmniejszają tempo starzenia się tętnic 
i poprawiają ich kondycję. Okazało się, że postęp nawet najostrzejszej i rozwijającej się 
od wielu lat postaci choroby wieńcowej może zostać odwrócony przez wprowadzenie 
zmian do jadłospisu i stylu życia. Jeśli zastosujesz program żywieniowy zaprezentowany 
w tej publikacji, staniesz się praktycznie odporny na zawały serca. Udowodnili to aktualni 
pacjenci doktora Esselstyna, którym już dwadzieścia lat temu zakomunikowano, że nie 
przeżyją nawet roku. Teraz również Ty możesz wykorzystać podane w książce przepisy 
kulinarne, które pozwoliły tym ludziom oszukać śmierć. Żyj z sercem!Cena: 39,90 zł, A5, 308 s.

+ wkładka kolor 8 s.
ISBN 978-83-7377-556-5

AjurwedA – medycynA indyjskA
Monika Ptak

równowAGA twoich hormonów,
równowAGA twojeGo życiA

dr Claudia Welch

Ajurweda to prosta i  praktyczna nauka, której zasady mają szerokie zastosowanie 
w  codziennym życiu każdego człowieka. Obejmuje ćwiczenia duchowe i  fizyczne, 
oczyszczanie organizmu, zmianę sposobu myślenia, regulację emocji, relaks i  wpro-
wadzenie harmonii w  relacjach z otoczeniem. Pomoże Ci w  tym użycie odpowied-
nich ziół, właściwy dobór kolorów, kamieni i  metali oraz zastosowanie optymalnej 
diety. Dzięki tej książce przeanalizujesz swoje nawyki żywieniowe i życiowe w oparciu 
o indyjską medycynę. Poznasz kolejne etapy procesu powstawania choroby i będziesz 
w stanie przeprowadzić bezbłędną diagnozę własnego stanu zdrowia. Autorka podała 
również sprawdzone sposoby na pozbycie się najpopularniejszych schorzeń i dolegli-
wości. Ajurweda – Twój klucz do zdrowia.

Istnieją dwa typy hormonów, które mają wpływ na zdrowie kobiet: hormony stresu i hor-
mony płciowe. Właściwy ich balans daje dużo energii, głębszy sen, zdrowsze cykle men-
struacyjne, szczęśliwsze usposobienie, łatwiejszą menopauzę, silniejsze serce, mocniejsze 
kości i dużo więcej. Autorka, Claudia Welch jest lekarzem, a w swojej praktyce łączy Tra-
dycyjną Medycynę Chińską, Ajurwedę i naukę Zachodu aby naświetlić problemy zdro-
wotne kobiet poprzez działanie hormonów. Prezentuje dietę, ćwiczenia oraz styl życia, 
który pomaga wyzbyć się przyczyn chorób związanych z nieprawidłową gospodarką hor-
monalną. Rozpocznij swoje uzdrawianie od prostej gimnastyki, wartościowych posiłków, 
a przede wszystkim od zmiany nastawienia do otoczenia. Osiągnij harmonię ciała i życia.

Cena: 39,90 zł, A5, 356 s.
ISBN 978-83-7377-544-2

Cena: 44,40 zł, A5, 432 s.
ISBN 978-83-7377-648-7

stewiA
Barbara Simonsohn

Słodkie i zdrowe? Teraz to możliwe! Stewia słodzi bez kalorii, nie ma żadnych efektów 
ubocznych oraz dostarcza ważnych składników mineralnych i witamin wzmacniających 
system immunologiczny. W przeciwieństwie do większości słodzików jest w pełni natu-
ralna. Mogą ją bezpiecznie spożywać osoby cierpiące na cukrzycę, nadwagę, otyłość i ato-
powe zapalenie skóry. Z tej książki dowiesz się wiele na temat stewii i produktów, jakie 
są z niej wytwarzane, a  także poznasz sposoby jej wykorzystania. Nauczysz się również 
hodować tę przydatną roślinę we własnym mieszkaniu. Przytaczając badania naukowe, 
Autorka rozprawia się także z mitami dotyczącymi dobroczynnego działania brązowego 
cukru i sztucznych słodzików. Od dzisiaj możesz słodzić bez wyrzutów sumienia!Cena: 29,20 zł, A5, 236 s.

ISBN 978-83-7377-572-5
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opukiwAnie meridiAnów
dr Patricia Carrington

joGA czAkrAlnA
dr Anodea Judith

Opukiwanie meridianów stanowi połączenie starożytnej sztuki akupunktury i współcze-
snej psychologii. Wystarczy, że stosująca je osoba będzie powtarzać na głos określone 
frazy, jednocześnie lekko opukując tradycyjne punkty akupunkturowe umiejscowione na 
twarzy i tułowiu. Technika ta jest skuteczna w obniżaniu poziomu intensywności lub cał-
kowitym eliminowaniu fobii, bólu, blokad psychicznych, przezwyciężaniu stresu, nałogów 
i wielu innych powszechnie spotykanych schorzeń. W książce tej znajdziesz świadectwa 
osób, którym pomogła. Sam się przekonasz, że jest to technika łagodna, łatwa do przy-
swojenia i przynosząca długotrwale efekty. Można ją aplikować samemu sobie, w każdym 
miejscu i o dowolnej porze. Szokująco prosty sposób na zdrowie i harmonię!

Dzięki książce znanej ekspertki nauczysz się jak używać zasad i praktyk jogicznych w celu 
obudzenia swoich centrów energetycznych. Zostaniesz poprowadzony przez ćwiczenia 
otwierające i aktywujące każdą z czakr za pomocą poszczególnych pozycji, ćwiczeń bio-
energetycznych, mantr, medytacji i filozofii jogi. Dzięki pięknym zdjęciom i dokładnym 
instrukcjom, pozwalającym na pogłębienie dostrojenia i aktywowanie ciała energetyczne-
go, stanowi ona cenne źródło wiedzy zarówno dla nauczycieli jak i uczniów jogi. Każdy 
z rozdziałów rozpoczyna się listą podstawowych celów, cech i funkcji każdej czakry. Po 
tym następuje część medytacyjna, pomagająca poczuć mistyczną energię centrów ener-
getycznych i wprowadzająca do fizycznych ćwiczeń. Poznaj to, co najważniejsze w jodze.

Cena: 39,30 zł, A5, 328 s.
ISBN 978-83-7377-662-3

Cena: 59,90 zł, B5, 456 s.
ISBN 978-83-7377-789-7

terApiA czAszkowo–krzyżowA
Bożena Przyjemska

Bezbolesna i nieinwazyjna zdrowotna metoda integracji organizmu. Nowatorska książka, 
która zawiera opis terapii czaszkowo-krzyżowej i wyjaśnia sposób jej działania. Zakłada 
ona, że pod wpływem urazów, stresu czy traumatycznych przeżyć powstają w organizmie 
zatory energetyczne, które blokują jego prawidłowe funkcjonowanie. W  tej publikacji 
znajdziesz dokładny opis, w jaki sposób można wyczuć pulsowanie płynu mózgowo-rdze-
niowego i jak delikatnym dotykiem usunąć napięcia. A dzięki szczegółowemu wyjaśnie-
niu kolejnych etapów przeprowadzenia zabiegu dowiesz się, jak uruchomić mechanizmy 
samoleczenia. Terapia ta skutecznie pomaga m.in. w: kłopotach z koncentracją, nadpobu-
dliwości u dzieci i dorosłych, stresie, bólach i zawrotach głowy, migrenach, zaburzeniach 
wzroku i słuchu.

Cena: 39,30, B5, 248 s.
ISBN 978-83-7377-487-2

mudry dlA zdrowiA, witAlności
i wewnętrzneGo spokoju
Getrud Hirschi

Mudry, czyli specjalne układy palców zwane często jogą dla dłoni, pomogą Ci rozwią-
zać problemy zdrowotne i  poprawić swoje samopoczucie. Dzięki nim wyeliminujesz 
bóle stawów, brak zapału, nerwowość, uczucie pełności, bóle karku lub zaburzenia kon-
centracji. Z  tej książki dowiesz się, która mudra jest idealna dla astmatyków, a która 
pomoże na choroby pleców. A to dopiero kilka z setek ich zastosowań. Autorka – znana 
szwajcarska instruktorka jogi – wyjaśnia zastosowanie i działanie mudr oraz prezentuje, 
jak za pomocą ćwiczeń oddechowych, wizualizacji oraz oddziaływania kolorów, muzyki 
i specjalnej diety wzmóc ich skuteczność. Do każdej mudry dodała również pasującą do 
niej afirmację. Mudry – siła samouzdrawiania w Twoich dłoniach.

Cena: 34,30 zł, A5, 232 s.
ISBN 978-83-7377-598-5
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tAi chi
dr Peter M. Wayne, Mark L. Fuerst

tAi chi mistrzów
Maciej Stawicki

chi kunG
L. V. Carnie

Książka przekazuje szeroką wiedzę na temat Tai Chi, jaką mistrzowie tej sztuki posiadali 
od wieków. Autor, długoletni nauczyciel tej sztuki, opracował program ćwiczeń, który jest 
odpowiedni dla osób w każdym wieku i zajmuje zaledwie kilka minut dziennie. Jego prak-
tyczne porady, jak z łatwością włączyć Tai Chi w czynności dnia codziennego, oraz ponad 
50 ilustracji, ułatwi Ci prawidłowe ich wykonanie. Dzięki tym prostym ćwiczeniom, któ-
re jednak posiadają ogromny potencjał leczniczy, pozbędziesz się wszelkich dolegliwości 
układu kostnego, nerwowego czy mięśniowego. Najnowsze badania naukowe potwierdzają 
dawno postawioną tezę, że Tai Chi pozytywnie wpływa również na zdrowie serca, bystrość 
umysłu oraz poprawia samopoczucie i jakość snu. Tai Chi – nowa jakość życia.

Tai Chi to łagodna rekreacja gwarantująca spokój i relaks. Cieszy się dużym zaintereso-
waniem wśród ludzi w różnym wieku. Ćwiczenia polegają na wykonywaniu powolnych 
i płynnych ruchów, które usprawniają nie tylko ciało, ale wyraźnie wpływają na poprawę 
zdrowia, zwiększenie witalności, a także relaksację. Autor jest znanym trenerem i eksper-
tem Tai Chi Chuan stylu Yang, który w praktyczny sposób pozwala Twojemu ciału osią-
gnąć idealny stan równowagi i  harmonii, a  poprzez wykonywanie określonych ruchów 
pogłębia odprężenie i rozluźnienie. Regularne praktykowanie Tai Chi zapewnia duże ko-
rzyści dla układu mięśniowego, kostnego czy krążenia. Metoda ta jest idealna dla osób, 
które preferują łagodne ćwiczenia, a nie wyczerpujący trening na siłowni. Tai Chi – trady-
cja i nowoczesność.

Opanowując starożytną sztukę oddechu, postaw i świadomości czuciowej, możesz kiero-
wać przepływem swojej energii życiowej. Dzięki tej książce będziesz wyglądał i czuł się 
młodziej. Wzniesiesz swoją sprawność fizyczną na wyższy poziom, a uszkodzone tkanki 
w Twoim ciele będą goiły się szybciej. Zwiększysz swoją sprawność seksualną i zaczniesz 
dostarczać swojemu partnerowi doznań, o jakich nigdy nie śnił. Nauczysz się kontrolować 
temperaturę swojego ciała, rozgrzewając się lub schładzając według uznania. Rozwiniesz 
również zdolności parapsychiczne, będziesz uzdrawiał na odległość, rozmawiał z ducha-
mi i poruszał przedmioty siłą swojego umysłu. Zaczniesz też nawiązywać lepszą więź ze 
zwierzętami, zarówno żyjącymi na wolności, jak i domowymi. Wykorzystaj swój pełen 
potencjał.

Cena: 49,40, A5, 432 s.
ISBN 978-83-7377-687-6

Cena: 29,20, A5, 196 s.
ISBN 978-83-7377-754-5

Cena: 49,40, A5, 392 s.
ISBN 978-83-7377-792-7

kundAlini
Cyndi Dale

Energia Kundalini znana była od dawna jako niebiańska moc i sposób osiągnięcia oświecenia. 
Pomimo powiązania z boskością, jest ona równie ściśle połączona z czysto ziemskimi przy-
jemnościami. W skorzystaniu z niej pomoże Ci międzynarodowa ekspertka specjalizująca 
się w dziedzinie metod energetycznego uzdrawiania. Dzięki niej Twoje życie uzyska nową 
jakość zarówno na planie materialnym, jak i duchowym. Kundalini znajdzie swoje zastoso-
wanie w codziennych działaniach oraz prostowaniu niedoskonałości zdrowotnych. Pozwoli 
Ci odkryć nową jakość w związkach i zwiększy ilość zawodowych sukcesów. Narzędzia, jakie 
oferuje Autorka to między innymi tantra, mantry i praca z oddechem. Dzięki nim odkryjesz 
nowy wymiar spełnienia, radości i satysfakcji. Boska energia, boskie życie.Cena: 39,30 zł, A5, 304 s.

ISBN 978-83-7377-593-0
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jAk czerpAć zdrową enerGię z ziemi
Clinton Ober, dr Stephen T. Sinatra, Martin Zucker

Poznaj rewolucyjną, nigdy wcześniej niepublikowaną metodę na zdrowie. Ziemia daje 
nam naturalną energię uzdrawiającą, która jest dostępna dla każdego. Jest ona naładowa-
na elektronami, które na każdego działają regenerująco. W książce znajdziesz metody, jak 
w prosty sposób uregulować i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Dzięki 
podłączeniu się do energii Ziemi pozbędziesz się stanów zapalnych, bólu, zmęczenia, 
stresu czy problemów ze snem. Szybko zregenerujesz swój organizm, poczujesz radość 
życia, którą gasiły coraz to nowe dolegliwości. Przekonasz się, że pierwotna, naturalna 
energia emanująca z Ziemi jest największym lekiem przeciwzapalnym i spowalniającym 
starzenie. Lek jest tuż pod Twoimi stopami. Cena: 44,90 zł, A5, 356 s.

+ 6 str wkładka kolor
ISBN 978-83-7377-578-7

uzdrAwiAjącA metodA body cAlm
Sandy C. Newbigging

Poznaj wyjątkową technikę samouzdrawiania opartą na medytacjach. Ich regularne wy-
konywanie rozwinie Twoją świadomość, zmniejszy stres i ułatwi relaks. Autor prezentuje 
najnowsze wyniki badań, które dowodzą, że medytacja jest kluczem do zdrowia i długo-
wieczności. Proponuje praktyki medytacyjne, dzięki którym zmienisz nastawienie do oto-
czenia i nurtujących Cię spraw. Nauczysz się słuchać swojego ciała, które poprzez choroby 
pokazuje, co powinieneś zmienić w  swoim życiu. Np. funkcją wątroby jest oczyszczanie 
i jeśli w tym obszarze odczuwasz ból, powinieneś przeanalizować, co w Twoim życiu jest 
przepełnione negatywnymi uczuciami. W książce znajdziesz listę schorzeń oraz ich praw-
dopodobne przyczyny mentalne. Przyjmij wsparcie w procesie uzdrawiania.

Cena: 44,40 zł, A5, 344s.
ISBN 978-83-7377-761-3

relAksAcyjnA metodA mind cAlm
Sandy C. Newbigging

skuteczne techniki
holistyczneGo uzdrAwiAniA
Keith Sherwood

skuteczne techniki
holistyczneGo uzdrAwiAniA
Keith Sherwood

Jeden z najlepszych współczesnych nauczycieli medytacji opisuje w tej książce własną tech-
nikę medytacyjną. Dzięki  niej odkryjesz, jak pozbyć się nieustannej gonitwy myśli. Poznasz 
techniki, dzięki którym w  pełni wykorzystasz swój potencjał, przestaniesz się martwić, 
a Twój organizm zainicjuje procesy ozdrowieńcze. Metoda Mind Calm wpłynie również na 
poprawę relacji i jakość Twojego snu. Zaczniesz odczuwać większy spokój, pewność siebie 
i zadowolenie z każdej chwili. Opisany przez Autora program, składający się z dziesięciu 
części, pozwoli Ci wykorzystać techniki, dzięki którym znajdziesz rozwiązanie w każdej sy-
tuacji życiowej. Oddalisz lęk i zwątpienie, natomiast skoncentrujesz uwagę na byciu uważ-
nym i świadomym. Odzyskaj spokój i doceń każdą chwilę swojego życia.

Na nasze zdrowie wpływa nie tylko kondycja fizyczna, ale też stan umysłu i ducha. Dla-
tego powinniśmy zadbać o holistyczne podejście do uzdrawiania. Dzięki zrównoważeniu 
wszystkich elementów, energia zacznie prawidłowo płynąć przez organizm, a nasza świado-
mość pomoże w utrzymaniu zdrowia na każdej płaszczyźnie. Autor jest znanym na całym 
świecie nauczycielem i uzdrowicielem. W tej książce opisuje techniki uzdrawiania pranicz-
nego, aurycznego i czakralnego. Krok po kroku nauczysz się widzieć i odczytywać aurę oraz 
stosować widzenie na odległość, aby określić rodzaj schorzenia. Może mieć ono podłoże 
fizyczne, psychiczne, a nawet karmiczne, ale za pomocą szczegółowo opisanych ćwiczeń 
zdołasz się z niego oczyścić. Masz w sobie moc by uzdrawiać.

Cena: 39,30 zł, A5, 264 s.
ISBN 978-83-7377-785-9

Cena: 44,40 zł, A5, 308 s.
ISBN 978-83-7377-790-3
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jApoński strumień zdrowiA
Ingrid Schlieske

twoje pAlce zwierciAdłem zdrowiA
Reinhard Stengel

nAkłAdAnie rąk
Anne Höfler

Jesteś przekonany, że ból kręgosłupa, na który cierpisz już nigdy nie minie. Uważasz, że aler-
gia czy migreny są Ci pisane. Nic bardziej mylnego. Zastosuj metodę terapeutyczną, która 
odejmie ból... od ręki. Japoński strumień zdrowia ( Jin Shin Jyutsu) jest techniką samolecze-
nia znaną od wieków. Bezpieczna i niezwykle prosta do samodzielnego stosowania. Wsparta 
mudrami o sprawdzonej skuteczności jest przydatna nie tylko do uzdrawiania dorosłych, ale 
także i dzieci. Dzięki tej książce przekonasz się jak za pomocą masowania, uciskania i stymu-
lowania odpowiednich punktów na kanałach energetycznych w Twoim ciele wyeliminować 
codzienne dolegliwości, pozbyć się bólów głowy, chronicznego kaszlu czy poparzeń. Skorzy-
staj z pradawnej japońskiej sztuki uzdrawiania.

Bywa, że bez wyraźnego powodu odczuwamy zmęczenie, nie układa nam się w pracy albo 
poważnie chorujemy. Czujemy się źle pomimo dbania o potrzeby ciała. Przyczyną tego może 
być fakt, że wiele z dolegliwości powstaje na poziomie duchowym, a nie fizycznym. Autor 
ujawnia, że prawdziwe uzdrowienie możesz zagwarantować sobie poprzez wsłuchanie się 
w potrzeby własnej duszy. Dzięki tej książce nauczysz się diagnozować i eliminować scho-
rzenia o charakterze psychosomatycznym i duchowym za pomocą analizy wyglądu i kształtu 
dłoni oraz palców, a także z obserwacji swojej skóry, nóg czy stóp. Dowiesz się, na jakie cho-
roby jesteś narażony, a także poznasz zdarzenia z przeszłości, które nieustannie oddziałują na 
Twoje zdrowie i  teraźniejszość. Palce zwierciadłem zdrowia.

Uzdrawianie drugiego człowieka poprzez nakładanie rąk jest znane od wieków. Jak się oka-
zuje, każdy potrafi uaktywnić w sobie te zdolności. Pomaga ono w szerokiej gamie dole-
gliwości. Nie tylko usuwa ból i przywraca normalne funkcjonowanie organizmu, ale także 
rozjaśnia myśli oraz korzystnie wpływa na jakość życia. Autorka nakładanie rąk praktykuje 
od ponad 30 lat i swoje doświadczenia przekazuje dalej na cieszących się ogromnym zainte-
resowaniem warsztatach i wykładach. Dzięki tej książce będziesz mógł zrozumieć, co dzieje 
się podczas nakładania rąk i  jak można tę metodę zastosować u siebie i  innych. Dowiesz 
się, jak z jej pomocą samodzielnie oczyścić energię swojego ciała oraz znajdziesz konkret-
ne metody na pozbycie się najpopularniejszych dolegliwości. Odkryj moc własnych dłoni.

Cena: 34,30 zł, A5, 240 s.
ISBN 978-83-7377-651-7

Cena: 29,20 zł, A5, 140 s.
ISBN 978-83-7377-722-4

Cena: 29,20 zł, A5, 160 s.
ISBN 978-83-7377-618-0

„Złota fontanna”, Coen van der Kroon. 
Opierając się na osobistych doświadcze-
niach, Autor wprowadza czytelnika w  taj-
niki urynoterapii i jednocześnie przekazuje 
cenne praktyczne porady pomagające po-
konać opory przed zastosowaniem moczu 
w  celach terapeutycznych. Z  tej książki 
dowiesz się, jak za pomocą urynoterapii 
możesz pokonać zarówno niegroźne dole-
gliwości, jak i poważne choroby. Okazało się 
bowiem, że mocz znacząco zwiększa szanse 
na wyleczenie z nowotworów czy wyelimi-
nowanie objawów AIDS. Złociste źródło 
zdrowia.

„Homeopatyczna apteczka dla każdego”, 
Andrzej Rajmund Kozłowski. Autorem 
poradnika jest homeopata od wielu lat 
odnoszący spektakularne sukcesy w  pro-
wadzonej terapii. W  książce znajdziesz 
opisy najczęściej występujących chorób 
w  zestawieniu z  odpowiednio dobranymi 
preparatami homeopatycznymi. Wielką za-
letą publikacji jest fakt, iż zaprezentowane 
w niej leki są ogólnie dostępne w aptekach 
całego kraju. Jest ona adresowana do osób, 
które chcą poradzić sobie z powszechnymi 
dolegliwościami lub zaradzić w nagłych sy-
tuacjach, zanim przyjdzie fachowa pomoc.

Cena: 34,30 zł, A5, 288 s.
ISBN 978-83-7377-522-0

Cena: 24,20 zł, A5, 132 s.
ISBN 978-83-7377-505-3
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„Doskonała sylwetka z  EFT”, Krystyna 
Kryszczyszyn. Najlepsza droga do zdrowia 
i  doskonałej sylwetki? Metoda EFT! Zda-
niem Autorki, coacha i  trenera, zaburzenia 
jedzenia i  nadwaga są efektem problemów 
emocjonalnych. Regularne stosowanie EFT 
pozwoli Ci odzyskać kontrolę nad emocjami 
i  nawykami, poprawi samopoczucie i  pod-
niesie samoocenę. Twój organizm zacznie 
tracić zbędne kilogramy w  nieszkodliwy 
sposób i bez efektu jo-jo. Publikacja zawiera 
praktyczne ćwiczenia i aż 80 gotowych usta-
wień. Dzięki nim powróci świetne samopo-
czucie, szczupła sylwetka i zdrowy organizm.

Cena: 34,30 zł, A5, 328 s.
ISBN 978-83-7377-420-9

prAktyczne GotowAnie
wedłuG pięciu przemiAn
Anna Czelej

jAk schudnąć 25 kG 
lekko, łAtwo i przyjemnie
Aneta Śladowska

Możesz jeść to, co zwykle i poprawić swoje zdrowie. Gotowanie według Pięciu Przemian to bar-
dzo prosta metoda, która uzdrowi Twoją kuchnię. Technika opracowana w starożytnych Chinach 
jest ściśle powiązana z tamtejszą filozofią. Polega na osiągnięciu harmonii organizmu z otocze-
niem poprzez odpowiednie odżywianie i gotowanie. To nie jest książka kucharska ani książka 
z kolejną dietą cud. To podręcznik uczący metody przyrządzania potraw, według którego najważ-
niejsze jest to, jak gotujesz. Posiłki smakują znakomicie, a przygotowywanie ich zgodnie z natu-
ralnym obiegiem energii w przyrodzie wpływa na Twoje zdrowie. Książka zawiera zasady i wiele 
przepisów, które sprawią, że gotowanie według Pięciu Przemian stanie się Twoim zdrowym na-
wykiem. Dodatkowo otrzymasz planszę zawierająca wykaz produktów według Pięciu Przemian.

Marzeniem chyba każdej kobiety jest szczupłe, zgrabne i jędrne ciało. Jak to osiągnąć, kiedy ko-
lejna dieta i ćwiczenia nie przynoszą oczekiwanego rezultatu? Według Autorki, która zrzuciła 
25 kg, szczęście w osiąganiu celu sprzyja ludziom pogodnym. To dzięki pozytywnemu myśle-
niu osiągnęła to, czego naprawdę chciała. Wiadomo nie od dziś, że optymistyczne nastawienie 
do otaczającego świata potrafi czynić cuda, także z wyglądem i ciałem. Książka opisuje osobiste 
doświadczenia Autorki i jej metody utraty wagi. Pokazuje, jak leczyć przyczyny, a nie tylko obja-
wy. Zapoznanie się z proponowanymi przez nią ćwiczeniami uświadomi Ci, jak krok po kroku 
w miarę wzrostu Twojej świadomości i akceptacji siebie następuje spadek Twojej wagi. Chudnij 
z przyjemnością i ciesz się życiem.

Cena: 29,80 zł, A5, 248 s.
ISBN 978-83-7377-371-4

Cena: 29,20 zł, A5, 232 s.
ISBN 978-83-7377-660-9

„Jak spalić zbędne kilogramy?”, Chris 
Downie. Nie jest to kolejna publikacja 
o  diecie, to przewodnik do zdrowszego 
życia, którego „skutkiem ubocznym” będzie 
utrata wagi. Ten przełomowy program kon-
centruje się na tym, co możesz zrobić, a nie 
czego nie możesz, podczas zmiany trybu 
życia. 4-stopniowy plan zawiera skutecz-
ne metody odżywiania i  zestawy ćwiczeń 
skonsultowane medycznie. Poznasz rów-
nież niezwykle motywujące historie osób, 
które zrzuciły nawet 90 kilogramów. Niech 
iskra, która pomogła milionom, także 
w Tobie rozpali zapał do działania!

Cena: 49,40 zł, B5, 296 s.
+ wkładka kolor 16 s.

ISBN 978-83-7377-486-5

zdrowie zGodne z Grupą krwi
dr James L. D’Adamo, Allan Richards

Twórca i propagator programu żywieniowego zgodnego z grupą krwi, dr. D`Adamo, jest 
odkrywcą zależności między grupami krwi a potrzebami człowieka dotyczącymi odżywia-
nia i ruchu. Od lat 70. XX wieku wdraża sposób podejścia do pacjenta, który zrewolucjo-
nizował świat medycyny naturalnej. Swoim przełomowym odkryciem możliwości leczenia 
według grup krwi zmienił myślenie wielu tysięcy ludzi na całym w świecie. W książce 
wyjaśnia, jakie pokarmy i ćwiczenia są odpowiednie dla poszczególnych osób, jakie mamy 
wrodzone predyspozycje, w jaki sposób poprawić pracę umysłu. Publikacja zawiera najbar-
dziej aktualne i wyczerpujące porady, m.in. jak stworzyć własny program profilaktyczny, 
jak opracować program dietetyczny dla dzieci i pełną gamę terapii naturalnych, zalecanych 
w jego Instytucie.

Cena: 39,30 zł, B5, 332 s.
ISBN 978-83-7377-493-3
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duchowe połączenie ze źródłem
dr Eric Pearl, Frederick Ponzlov

Autor międzynarodowego bestselleru „Połączenie ze źródłem” i  pionier Uzdrawiania 
Rekonektywnego zdradza, jakie informacje otrzymał podczas sesji, którą odbył z Fre-
derickiem Poznlov. Podczas tego seansu rozmawiał bowiem nie ze swoim pacjentem, ale 
z wielowymiarowym bytem o imieniu Salomon, przemawiającym do niego za pośrednic-
twem ciała Fredericka. To właśnie dzięki temu spotkaniu wielu późniejszych pacjentów 
dr. Pearla doświadczyło nagłych uzdrowień z chorób, takich jak rak, chroniczny ból czy 
porażenie mózgowe. Ta książka ujawni Ci spostrzeżenia, które zrewolucjonizowały świat 
medycyny i  umożliwiły nam sięgnięcie po energię, której dotychczas sobie nawet nie 
wyobrażaliśmy. Uzyskaj połączenie ze zdrowym, lepszym życiem!Cena: 39,90 zł, A5, 264 s.

ISBN 978-83-7377-607-4

połączenie ze źródłem
dr Eric Pearl

Dr Eric Pearl przez wiele lat pracował jako chiropraktyk, gdy zaobserwował cudowne uzdro-
wienia swoich pacjentów. Od tej pory zobowiązał się do przekazywania informacji o procesie 
Uzdrawiania Rekonektywnego (The Reconnection), w trakcie którego poprzez wibracyjną 
wymianę energii z Wszechświatem uleczył setki ludzi chorych na raka, porażenie mózgo-
we czy AIDS. Być może będziesz musiał rozważyć ponownie wszystko, co przeczytałeś 
o konwencjonalnym leczeniu, bo „nowe” częstotliwości leczenia, opisane przez dr. Pear-
la, wykraczają całkowicie poza „znane techniki” i przenoszą Cię na poziom dotychczas 
niedostępny nigdzie i dla nikogo. Książka ujawnia metody, których możesz używać, aby 
osobiście opanować te nowe lecznicze energie. Pamiętaj! Uzdrawiając siebie – uzdrawiasz 
innych, uzdrawiając innych – uzdrawiasz siebie.

Cena: 39,90 zł, A5, 304 s.
ISBN 978-83-7377-370-7

cudA duchoweGo uzdrAwiAniA
dr i mistrz Zhi Gang Sha

Miliony ludzi na świecie cierpi z powodu chorób na poziomie ciała duchowego, mental-
nego, emocjonalnego i fizycznego. Stale poszukują oni tajemnic, mądrości i praktycznych 
technik uzdrawiania do odnowy i przedłużenia życia. Teraz odnalezienie tego jest możliwe, 
dzięki doktorowi i mistrzowi Zhi Gang Sha, który udowadnia, że wszyscy mamy zdolność 
uzdrawiania siebie, a nawet innych. W książce opisuje, jak używać technik, takich jak śpiew, 
kaligrafia, medytacja, służących do odblokowania energii w komórkach i narządach, któ-
ra generuje procesy samoleczenia w ciele. Dodatkowo, oprócz potężnych mantr zawartych 
w publikacji, znajdziesz w niej również starożytne duchowe sekrety, nauki oraz wiedzę prak-
tyczną, pomocną w samouzdrawianiu. Uzdrowienie na wszystkich poziomach.Cena: 44,40 zł, A5, 400 s.

ISBN 978-83-7377-690-6

AutoterApiA
Ewa Kulejewska

Przebarwienia skóry czy języka wiele mogą powiedzieć o zdrowiu. Są to oznaki ukrytych 
chorób. Wiele z nich ma podłoże psychosomatyczne – wywodzi się z umysłu, a objawia 
w ciele. Autorka nauczy Cię rozpoznawać je na podstawie objawów widocznych dla każde-
go, takich jak np. zmiana karnacji skóry bądź pojawianie się zaczerwienionych oczu. Wiele 
z tych schorzeń może poważnie zagrozić Twoim narządom wewnętrznym lub układom or-
ganizmu. Dzięki tej książce nie tylko nauczysz się je diagnozować, ale jednocześnie poznasz 
w pełni naturalne i wypróbowane sposoby na pozbycie się ich we własnym zakresie. Wyko-
rzystaj moc relaksacji, ziół, warzyw i owoców oraz ćwiczeń relaksacyjnych. Zapewniają one 
Autorce zdrowe życie. Zadziałają również w Twoim przypadku.Cena: 19,10 zł, A5, 120 s.

ISBN 978-83-7377-437-7
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jAk pokonAłAm rAkA
Monika Godlewska

chorobA pierwszym krokiem do pełni zdrowiA
Monika Godlewska

Autorka kilka lat temu dowiedziała się, że jest chora na raka. Nie załamała się, lecz szukała 
sposobów podniesienia kondycji swojego ciała i umysłu. Zdiagnozowała u siebie duchowe 
i fizyczne przyczyny powstania tego nowotworu. Pozwoliło jej to zacząć pracę nad swoim 
organizmem. Zastosowała uzdrawianie energetyczne, jogę, ustawienia Berta Hellingera, 
masaż Shiatsu i filozofię Wschodu. Wykorzystała różnorodne metody – od diety makro-
biotycznej po lecznicze głodówki, od medytacji, afirmacji i modlitw po ćwiczenia odpręża-
jąco-relaksujące i podnoszące poziom energii. Ostatecznie wygrała bitwę z rakiem i dzięki 
chorobie odkryła prawdziwą wartość życia. Dziś przekazuje Ci zbiór najlepszych spośród 
wypróbowanych przez siebie technik. Skoro uleczyły ją, pomogą również Tobie.

Autorka bestselleru „Jak pokonałam raka” w swojej najnowszej książce prezentuje szersze 
podejście do wszystkich nękających ludzi chorób i ujawnia, jak można z nich wyciągnąć 
wymierne korzyści. Dzięki niej poznasz siłę przebaczenia i dowiesz się, jakie konsekwen-
cje może mieć ciągłe niezadowolenie z codzienności. Uświadomisz sobie ryzyko związane 
z destrukcyjnymi emocjami i negatywnymi myślami. Autorka podpowiada, jak można nie 
tylko zdiagnozować swoje problemy, ale też w jaki sposób je samodzielnie rozwiązać. Ko-
rzysta przy tym z dorobku Berta Hellingera. Tym samym podaje doskonałe sposoby na po-
konywanie chorób u dzieci i dorosłych. Dzięki niej uzyskasz całościowe zdrowie – fizyczne, 
duchowe i mentalne. Choroba – Twoja szansa na prawdziwe uzdrowienie.

Cena: 29,20 zł, A5, 280 s.
ISBN 978-83-7377-489-6

Cena: 29,20 zł, A5, 152 s.
ISBN 978-83-7377-680-7

„Pokonaj cienie przeszłości”, Kazimiera 
Sokołowska. Jeśli każdy nowy dzień witasz 
ze strachem i obawami przed tym, co może 
on przynieść, niewykluczone, że dopada Cię 
depresja. Możliwe, że wynika ona z przeżyć 
z dzieciństwa. Dowiedz się, jak wyelimino-
wać cienie z przeszłości. Pomogą Ci w tym 
niezawodne i wypróbowane przez Autorkę 
techniki terapeutyczne. Skoro przyniosły 
ulgę jej, to samo uczynią w  Twoim przy-
padku. Upewnisz się także, że nie obarczysz 
swojego dziecka ciężkim bagażem doświad-
czeń. Najwyższy czas powitać nowe, szczę-
śliwe życie.

Cena: 19,10 zł, A5, 120 s.
ISBN 978-83-7377-398-1

„Pokonałem raka”, Stanisław Karolewski. 
Autor korzysta z  własnych doświadczeń 
i  opisuje myśli oraz uczucia, jakie mogą 
dominować u chorego po zdiagnozowaniu 
raka. Przedstawia również najpopularniej-
sze przyczyny powstawania tej choroby. 
Publikacja oferuje sprawdzone metody sa-
modzielnej walki z nowotworami. Możesz 
sięgnąć zarówno po lecznicze głodówki, 
specjalnie skomponowane diety, terapię 
Gersona, jak i  ziołolecznictwo. Każda 
z  tych metod została tu nie tylko opisana, 
ale również osobiście sprawdzona przez 
Autora. Zyskaj przewagę w walce z rakiem!

Cena: 24,20 zł, A5, 128 s.
ISBN 978-83-7377-567-1

boski lekArz
Anthony William

Czy jesteś zdezorientowany przez sprzeczne zalecenia lekarzy? Czy rosnący odsetek za-
chorowań na nowotwory i inne schorzenia powoduje u Ciebie niepokój i potrzebę zabez-
pieczenia się przed chorobą? Autor pomógł dziesiątkom tysięcy ludzi pozbyć się dolegli-
wości, które zostały błędnie zdiagnozowane. Robi to poprzez słuchanie boskiego głosu, 
który ujawnia, co leży u podstaw bólu lub choroby. Podaje naturalne sposoby zwalczenia 
kilkudziesięciu chorób i ukrytych epidemii, takich jak: fibromialgia, wypalenie nadnerczy, 
zaburzenia równowagi hormonalnej, choroba Hashimoto. Prezentuje zasady profilaktyki 
i  regeneracji przy schorzeniach neurodegeneracyjnych, depresji, przewlekłych zapale-
niach oraz metody przywrócenia równowagi duchowej. Cała prawda o uzdrawianiu. Cena: 49,40 zł, A5, 472 s.

ISBN 978-83-7377-763-7
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co twoje oczy mówią o zdrowiu
dr Bernard Jensen, dr Donald V. Bodeen

osioł w okulArAch
dr Mirsakarim Norbekov

Irydologia jest sztuką analizy koloru oraz budowy tęczówki oka, służącą zdobyciu cennych 
informacji na temat stanu naszego organizmu. W  książce Autorzy w  przystępny sposób 
przedstawiają podstawy analizy tęczówki. Do opisów załączają wiele ilustracji i zdjęć, a także 
mapy irydologiczne do oglądania oczu własnych i przyjaciół. Publikacja zawiera także opis 
kroków podejmowanych podczas badania tęczówek. Badanie to jest całkowicie bezpieczne 
i  bezbolesne, a  także możliwe do samodzielnego przeprowadzenia w domu bez specjali-
stycznego wyposażenia, przy użyciu jedynie latarki i szkła powiększającego. Wystarczy jedno 
spojrzenie w oko, by wykryć chorobę lub określić wrodzone predyspozycje do zapadania na 
niektóre z nich. Oczy są czymś więcej niż „zwierciadłem duszy” – są mapą całego ciała.

Być może treść tej książki Cię obrazi i Tobą wstrząśnie. Bardzo prawdopodobne, że Autor 
nazwie Cię durniem. Zarzuci Ci również przywiązanie do chorób i udowodni, że sam jesteś 
sobie winien. Pamiętaj jednak, że to wszystko po to, byś zrzucił okulary i wyleczył wzrok! 
Cieszący się uznaniem na całym świecie naukowiec i terapeuta, w sposób kontrowersyjny, 
a zarazem w stu procentach skuteczny, uleczy Twoje oczy. Wytknie skrywane w Tobie sła-
bości i wskaże, jak wpływają one na stan zdrowia. Dzięki tej książce pozbędziesz się jaskry, 
daltonizmu, astygmatyzmu, katarakty, dystrofii, krótko – i dalekowzroczności. Opracowane 
przez dr. Norbekova tablice wzroku sprawią, że okulary i szkła kontaktowe już wkrótce staną 
się tylko nieprzyjemnym wspomnieniem. Nie bądź osłem – wylecz oczy!

Cena: 39,30 zł, A5, 244 s.
+ wkładka z mapami oczu
ISBN 978-83-7377-501-5

Cena: 44,40 zł, A5, 336 s.
ISBN 978-83-7377-524-4

„Uzdrawiające kryształy”, Judy Hall. 
Co robisz, gdy boli Cię głowa? Najchęt-
niej sięgasz po środek przeciwbólowy, ból 
przechodzi i… „masz to z  głowy”. Jednak 
likwidujesz tylko objaw, a  nie przyczynę 
bólu. A  może korzystniej byłoby sięgnąć 
do naturalnych metod? Dobór właściwego 
kryształu, indywidualnie dopasowanego do 
Twoich potrzeb, rozwiąże każdy problem 
raz na zawsze. Kwarc, magnetyt, turkus, 
bursztyn, szafir – wybierz ten odpowiedni 
dla siebie i zapomnij o bólu. Znajdziesz opis 
leczenia 1200 pospolitych dolegliwości wraz 
z listą kryształów poprawiających witalność. 

Cena: 29,20 zł, A5, 212 s.
ISBN 978-83-7377-466-7

„Encyklopedia szlachetnych minerałów”, 
Scott Cunningham. Wiedza zgromadzona 
w  tej encyklopedii pozwoli Ci świadomie 
wykorzystać moc kryształów, kamieni i me-
tali szlachetnych. Minerały rozwijają świa-
domość, ograniczają stres, napełniają pozy-
tywną energią, a nawet sprowadzają miłość 
i  pieniądze. Autor opisuje, jak zdobyć ka-
mienie, w jaki sposób je oczyścić, by wydo-
być z nich magiczną moc. Opowiada także 
o  wykorzystywaniu energii wpływającej 
bezpośrednio na ciało z kamieni używanych 
do produkcji biżuterii. To wiedza, z  której 
będziesz korzystać przez długie lata.

Opr. twarda,
Cena: 79,70 zł, B5, 272 s.

ISBN 978-83-7377-358-5

mądrość osłA
Mirsakarim Norbekov

Autor zdobył wielu zwolenników na całym świecie promując rosyjską filozofię zdrowia. 
W tej publikacji, często w dowcipny i prowokacyjny sposób, dostarcza wielu cennych infor-
macji dotyczących odżywiania, odpoczynku, partnerstwa czy seksualności. Każdy rozdział 
jest usiany zabawnymi opowieściami, a kończy się zadaniami i ćwiczeniami, które mają za-
początkować przemiany w Twoim życiu. Opisuje 33 prawdziwe przyczyny tego, że jesteśmy 
nieszczęśliwi, a ludzi i ich zachowanie porównuje od osłów. Zdradza proste chwyty, jak po-
myślnie donieść do nich marchewkę czyli zmienić swoje nawyki. Otrzymasz kilka kuksań-
ców pod żebra i garść wiedzy do przemyśleń. Poznasz zarazem unikatową metodę z gwa-
rancją skuteczności, która oferuje odzyskanie zdrowia i radości życia. Odkryj siebie na nowo.Cena: 39,30 zł, A5, 336 s.

ISBN 978-83-7377-768-2 
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rosyjski leksykon zdrowiA
Vadim Tschenze

Autor spisał mądrość przodków w leksykonie w postaci alfabetycznych haseł, tworząc tym 
samym poradnik dla każdego, kto chce samodzielnie odzyskać zdrowie. Ty również dowiesz 
się, jak naturalnie wzmocnić swoją odporność i poprawić zdrowie eliminując powszechne 
choroby i dolegliwości fizyczne. Poznasz metody na uwolnienie się z sideł nałogu, pozbę-
dziesz się złogów i dokonasz korekty swojej bioenergii oraz detoksykacji całego ciała. Prze-
analizujesz nękające Cię schorzenia oraz oczyścisz własną karmę. Usuniesz tkwiące w tobie 
blokady, zajmiesz się czakrami i nauczysz się pracować z aniołami poszczególnych znaków 
zodiaku. Dowiesz się także, jak bezboleśnie zakończyć związek i zyskasz większą kontrolę 
nad własnymi finansami. Sprawdzone sposoby na codzienne bolączki. Cena: 39,90 zł, A5, 292 s.

ISBN 978-83-7377-782-8

rosyjski system uzdrAwiAniA
Mirsakarim Norbekov

sekrety szeptuch
Vadim Tschenze

sekrety rosyjskich uzdrowicieli
Petra Neumayer, Tom Peter Rietdorf

Autor przedstawia całościowy system, który pomaga każdemu znaleźć indywidualną ścież-
kę wyjścia ze stanu chorobowego. Jego podstawę stanowi pobudzenie zdolności organizmu 
do regeneracji i samoregulacji, odzyskanie wewnętrznej harmonii i równowagi duchowej. 
Dzięki tej książce poznasz metody uzdrawiania ciała takie jak ćwiczenia woli i wyobraźni 
oraz gimnastyka stawów i mięśni, która je wzmacnia i uelastycznia. Dowiesz się jak wzmoc-
nić układ odpornościowy i poprawić wzrok oraz słuch. Badania kliniczne potwierdziły po-
zytywne rezultaty zastosowania tego systemu w odniesieniu do wielu chorób takich jak 
wrzody, chroniczne dolegliwości żołądka i  jelit, astma, cukrzyca, niedoczynność tarczycy, 
a nawet zmiany onkologiczne. Sekrety zdrowia i młodości.

Szeptuchy cieszą się wielkim zaufaniem. To osoby posiadające ogromną wiedzę, przeka-
zywaną z pokolenia na pokolenie, o dolegliwościach ciała, duszy i umysłu, które są ściśle 
ze sobą powiązane. Ich metody lecznicze opierają się na pracy z  energią. Wykorzystują 
również zioła, okadzanie czy duchowe uzdrawianie. Towarzyszą temu różne rytuały z wy-
korzystaniem kart, kartek papieru, tablic, kamieni, cyfr czy świętych obrazów. Usuwają do-
legliwości cielesne takie jak problemy skórne, stany zapalne, bóle uszu, ale też troski życia 
codziennego jak zawód miłosny, niewierność czy zdradę. Odblokowują te obszary życiowe, 
w których brakuje równowagi. Dzięki opisanym technikom, oczyścisz ciało i ducha oraz 
pozbędziesz się obciążeń karmicznych. Dawne rytuały na współczesne dolegliwości.

Nowoczesne rosyjskie techniki leczenia działają w oparciu o medycynę informacyjną, która 
bazuje na dokonaniach fizyki kwantowej. W ostatnich latach zdobyły one ogromne uznanie 
wśród terapeutów z całego świata, ponieważ są bardzo proste w zastosowaniu, a do tego za-
wsze i wszędzie można się nimi posłużyć. Należą do nich proste ćwiczenia z zastosowaniem 
form geometrycznych, koncentracja na rzędach liczbowych oraz wiele rodzajów oczyszcza-
nia m.in. pomieszczeń, czakr, otoczenia czy siebie. Dzięki tej książce zastosujesz metody 
uzdrawiania kamieniami, dźwiękiem, światłem, promieniowaniem, a także nowości jak wy-
sokoenergetyczne Płytki Kolcowa. Odkryjesz techniki pozwalające świadomie kształtować 
własną rzeczywistość. Poznaj proste metody na równowagę ciała i umysłu.

Cena: 39,30 zł, A5, 352 s.
ISBN 978-83-7377-769-9

Cena: 44,40 zł, A5, 388 s.
ISBN 978-83-7377-796-5

Cena: 39,30 zł, A5, 196 s.
ISBN 978-83-7377-794-1
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encyklopediA leczniczych AromAtów
Scott Cunningham

W tym najobszerniejszym kompendium wiedzy o kadzidłach, olejkach i naparach znaj-
dziesz odwiecznie skrywane sekrety przyrządzania tajemniczych mieszanek z różnorod-
nych ziół. Poznasz sposoby ich zdobywania oraz zastępowania substytutami. Dostaniesz 
wskazówki, jak sprawić, by mieszanki napełnić magiczną, „osobistą” mocą. Zaś dzięki 
podstawowym zasadom magii dowiesz się, jak przyciągnąć pieniądze, miłość, zdrowie lub 
jak zwiększyć swoją duchowość. Wszystkie przepisy na przygotowanie kadzideł, olejków 
są wiarygodne, bo wypróbowane przez samego Autora – wybitnego znawcę ziół i sposo-
bów wykorzystania ich właściwości. Z tej aromatycznej encyklopedii na pewno będziesz 
mógł korzystać przez długie lata. Dodaj do swojego życia szczyptę aromatycznej mocy...Cena: 69,80 zł, B5, 304 s.

Opr. twarda,
ISBN 978-83-7377-342-4

drzewA przyjAzne, drzewA lecznicze
Zbigniew Ogrodnik

Czyż spacer po lesie nie koi Twoich nerwów i nie pozwala oderwać się od stresującej 
rzeczywistości, nawet jeśli trwa tylko kilka minut? Nie zastanawiałeś się, co jest tego 
przyczyną? Wszystko przez drzewa! Dowiedz się więcej o drzewach, które już dziś mogą 
stać się Twoimi przyjaciółmi. Autor przekaże Ci wiedzę, która pozwoli od dziś czer-
pać zdrowie i siły witalne z natury poprzez kontakt z drzewami. Poza ich leczniczymi 
właściwościami oraz technikami korzystania z nich, przedstawia przepisy na leki, jakie 
można z nich sporządzić. Dodatkowym atutem książki jest zamieszczony w pierwszej 
części książki horoskop – jakim jesteś drzewem i co to oznacza? Od dziś spacer po lesie 
może dać Ci znacznie więcej niż tylko solidną porcję tlenu.Cena: 34,90 zł, A5, 288 s.

ISBN 83-7377-252-9

AromAterApiA prAktycznA
Beata Matuszewska

Czym jest aromaterapia? To połączenie medycyny naturalnej i zielarstwa, które w efekcie 
jest sposobem na wszelkie dolegliwości fizyczne i te wpływające na Twoje samopoczu-
cie. Olejki eteryczne powstałe z naturalnych składników, które są bardzo łatwo dostępne, 
pomogą Ci uporać się z dolegliwościami łagodniej i przyjemniej niż medycyna, np. ból 
głowy pokonasz mniej inwazyjnie za pomocą olejków niż tabletek przeciwbólowych. To 
przewodnik po 66 olejkach, w którym znajdziesz szczegółowy ich opis, a co najważniej-
sze, ich działanie na konkretne dolegliwości. Przejrzysty układ książki, ilustracje i tabele 
sprawią, że będziesz chciał często do niej wracać i już zawsze mieć ją pod ręką. To Twoja 
aromatyczna recepta na pełnię zdrowia, bez skutków ubocznych.

Cena: 29,20 zł, A5, 144 s.
ISBN 978-83-7377-403-2

VAdemecum ziołolecznictwA
dr Teresa Lewkowicz-Mosiej

Poznaj naturalne sposoby na niemal każdą znaną medycynie chorobę. Książka przedsta-
wia najskuteczniejsze terapeutyczne zioła. Vademecum to przejrzyście ułożony poradnik, 
w którym znajdziesz ziołowy sposób na wszystkie dolegliwości. Tak jak w dawnych cza-
sach możne dwory zatrudniały „panny apteczkowe”, tak dziś to vademecum może stać się 
niezastąpionym wyposażeniem Twojej podręcznej apteczki. Apteczki pełnej naturalnych 
sposobów na zdrowie. Ta pozycja powinna znaleźć się w  każdej domowej bibliotecz-
ce, zaraz obok encyklopedii i  słowników. Jest ona bowiem jak „wyciąg” z  ziół, esencja 
wszystkiego, co o ziołach wiedzieć należy. To dzięki niej wzbogacisz się o rzetelną wiedzę 
i poznasz sposoby na zachowanie dobrego zdrowia.Cena: 39,90 zł, A5, 224 s.

Opr. twarda,
ISBN 83-7377-230-8
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winkA, nAlewki i inne smAkowitości
Zbigniew Ogrodnik

Nie trzeba nikogo przekonywać, że wina, wódki, nalewki lub inny alkohol sporządzo-
ny własnym sumptem mają zarówno niezaprzeczalne walory smakowe, jak i zdrowotne. 
W pewnym sensie w odpowiednio przyrządzonych napojach sam alkohol odgrywa rolę 
drugorzędną. Najważniejsze stają się substancje biologicznie aktywne, które właśnie dzię-
ki alkoholowi są wydobywane z ziół, kwiatów, owoców, korzeni i liści. Najnowsze badania 
dowodzą, że lepiej jest od czasu do czasu sięgnąć po kieliszek dobrego wina lub nalewki 
własnego wyrobu niż pozostawać całkowitym abstynentem. Dowiedziono bowiem, że 
alkohol zwiększa stężenie tzw. dobrego cholesterolu, który pomaga pozbyć się złogów 
tłuszczowych z arterii. Jak mawiał Pawlak, sympatyczny bohater filmu „Sami swoi” – do-
bra nalewka w każdej domowej spiżarce być powinna – dla zdrowotności!

Cena: 29,20 zł, A5, 244 s.
ISBN 978-83-7377-215-1

nAlewki nA zdrowie
Zbigniew Ogrodnik

Alkohol nie zawsze szkodzi. Z umiarem i przy wykorzystaniu odpowiednich dodatków 
może mieć właściwości lecznicze. Nalewki były cenione już przez nasze babcie i prabab-
cie. Autor przywraca ich sekrety współczesnym pokoleniom Polaków. Przejrzyste przepi-
sy wraz ze sposobem ich wykonania i zastosowania będą zbiorem znakomitych porad dla 
każdego, kto chce poprawić stan zdrowia – zarówno swojego, jak i najbliższych. Wkrocz 
w pasjonujący świat nalewek i nie wierz już nigdy twierdzeniu, że tylko niesmaczne lekar-
stwo może być skuteczne. Zawierz tradycji, intuicji i naturze. Pamiętaj – każda pora roku 
jest dobra na przygotowanie odpowiedniej nalewki, bowiem każdy moment jest dobry na 
to, by zadbać o zdrowie. To pozycja niezbędna w każdym domu. Cena: 29,80 zł, A5, 224 s.

ISBN 978-83-88351-56-3

pozytywne picie
Kevin Laye

Życie jest zbyt krótkie, by tracić nad nim kontrolę. Poznaj unikalny system odzyskiwa-
nia władzy nad swoimi wyborami opierający się na trzech technikach łączących ciało 
i umysł – NLP, EFT i TFT. Pozwolą one na unikanie uzależnień – nie tylko od alkoho-
lu. Wystarczy, że za pomocą palców opukasz punkty meridianowe na ciele, a momen-
talnie uzyskasz pełną władzę nad tym, czy i ile pijesz. Dzięki sprawdzonym metodom 
poradzisz sobie także z   bólem, stresem, traumami, gniewem i depresją. Będziesz też 
w stanie momentalnie wprawić się w dobry nastrój. Zmotywują Cię do tego nie tyl-
ko wymienione przez Autora niespodziewane korzyści z nienadużywania alkoholu, ale 
również inspirujące historie osób, którym już się udało odzyskać pełną kontrolę nad 
życiem. Czas na pozytywne picie!

Cena: 34,30 zł, A5, 172 s.
ISBN 978-83-7377-482-7

„Witamina to życie”, Zbigniew Wiśniew-
ski. Czy wiesz, że większość kupowanych 
w  aptece środków możesz zastąpić składni-
kami jadłospisu? Poznaj zbiór odkryć i prawd 
z  pogranicza historii, medycyny i  dietetyki. 
Odkryj radiowitalność i dowiedz się, jak dzię-
ki niej będziesz w  stanie zachować zdrowie 
i witalność przez całe życie. Odrzuć mity, któ-
rymi zostało nafaszerowane społeczeństwo 
i dowiedz się, jak wyłącznie dzięki witaminom 
zawartym w  pożywieniu możesz zwalczyć 
poważne choroby i zapobiec powstawaniu ko-
lejnych. Skoncentruj się na zdrowiu zamiast 
na chorobach.

Cena: 39,30 zł, A5, 272 s.
ISBN 978-83-7377-428-5

„Noni owoc zdrowia”, Jacek Skarbek. 
W obliczu ciągle zwiększającej się liczby za-
chorowań na raka, cukrzycę, pojawiania się 
nowych, groźnych szczepów bakterii i  wi-
rusów odkrycie noni jest wielkim dobro-
dziejstwem. Warto poznać terapeutyczne 
możliwości tej szczególnej rośliny, by zapo-
biegać chorobom oraz je leczyć, zwłaszcza 
gdy tradycyjna farmakologia okazuje się nie 
dość skuteczna. Dowiedz się, co ten owoc 
zdrowia może zrobić dla Ciebie. Znajdziesz 
też wskazówki, gdzie go szukać – w Two-
im otoczeniu może być ktoś, kto bardzo go 
potrzebuje.

Cena: 19,10 zł, B6, 168 s.
ISBN 978-83-7377-472-8
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„Naturalne metody uzdrawiania”, Tade-
usz Piotr Szewczyk. Oto zbiór naturalnych 
terapii, które bez skutków ubocznych ule-
czą Ciebie i Twoich bliskich. Już nie mu-
sisz wydawać majątku na leki i  odbywać 
niekończących się pielgrzymek do lekarzy. 
Skorzystaj z tego, co naturalne i skuteczne. 
Wszystkie terapie zostały wypróbowane 
i  jeszcze nigdy nie zawiodły. Bańki, terapia 
jajem, pijawkami – to sprawdzone sposoby 
na pozbycie się naprawdę poważnych dole-
gliwości. Wybierz najlepszą terapię i prze-
konaj się, że leczenie jeszcze nigdy nie było 
tak tanie, łatwe i skuteczne.

Cena: 26,20 zł, A5, 204 s.
ISBN 978-83-7377-375-2

„Przewodnik po terapiach naturalnych”, 
Anna Sokół. Jeśli wszystkie konwencjonalne 
metody leczenia zawiodły i nie dają nadziei 
na wygranie z  chorobą, ta książka pozwoli 
Ci na nowo uwierzyć w możliwość powrotu 
do zdrowia. Oto efekt doświadczeń Autor-
ki zdobytych po długiej i niezłomnej walce 
z ciężką chorobą. Pozycja ta zawiera szereg 
prostych metod leczniczych oraz ćwiczeń 
wyciszających i  odprężających. Anna Sokół 
przedstawia również historię i zalety uznanej 
w naszych czasach medycyny alternatywnej 
oraz przeprowadza wywiady z  ekspertami 
poszczególnych dziedzin nauki.

„Narkotyki”, dr Paweł Karpowicz. Kom-
pendium wiedzy w  dziedzinie przeciw-
działania narkomanii. Przedstawia genezę, 
rozwój i obecny kształt zjawiska, jakim jest 
polska oferta pomocy osobom uzależnio-
nym. Tło prezentowanego tematu stanowi 
przedstawienie ewoluujących metod oddzia-
ływań terapeutycznych w  krajach Europy 
Zachodniej i Ameryki, w zakresie profilak-
tyki i metod pracy z osobami uzależnionymi. 
W książce nie znajdziesz suchej teorii i pa-
ranaukowych dywagacji, tylko samą kwin-
tesencję problemu, opisaną w  przystępny 
i rzetelny sposób.

„Oczyszczanie organizmu dla kobiet”, 
Natalia Rose. Oczyszczanie organizmu to 
najlepsze działanie, jakie możesz podjąć, 
aby poprawić zdrowie. Wystarczy, że usu-
niesz substancje odpadowe nagromadzone 
przez lata niezdrowego odżywiania. Osią-
gniesz to dzięki oczyszczaniu. Sekret tkwi 
w  zahamowaniu wzrostu niekorzystnych 
bakterii i  drożdżaków, które pogarszają 
kondycję ciała, powodują wzdęcia, waha-
nia nastroju, problemy skórne i  nadwagę. 
Poprawnie przeprowadzona detoksykacja 
odblokuje przepływ energii, przywróci do-
skonałe samopoczucie i zdrowie. 

Cena: 38,80 zł, B5, 296 s.
ISBN 978-83-7377-326-4

Cena: 39,90 zł, B5, 248 s.
ISBN 978-83-7377-345-5

Cena: 39,30 zł, A5, 290 s.
ISBN 978-83-7377-468-1

lArynGoloGiA AlternAtywnA
Elżbieta Kuc

oczyszczAnie woskiem i jAjem
Kamila Ryszkowska

Autorka na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia stworzyła własną metodę pracy 
z konchami. Wyjaśnia, jak z ich pomocą wyeliminować dolegliwości uszu oraz całego orga-
nizmu. Dzięki konchom można znacząco wspomóc funkcjonowanie nerek, wątroby czy też 
poradzić sobie z cukrzycą oraz nadciśnieniem. Będziesz zaskoczony, jak wiele chorób mogą 
wyeliminować skuteczne i w pełni bezpieczne konchy. Poza pracą z nimi Autorka proponu-
je również techniki uzdrawiania, które je wspierają. W książce znajdziesz skład mieszanek 
ziołowych do inhalacji i kompresów, mapkę z obszarami do masażu dłoni, tajniki akupresury 
oraz przydatne mudry. Zawarte w publikacji rekomendacje dwóch znakomitych lekarzy po-
twierdzają skuteczność prezentowanych w niej terapii. Od uszu do zdrowia.

Coraz częściej przekonujemy się do naturalnych sposobów uzdrawiania. Nasi przodkowie 
leczyli się z  różnych dolegliwości, sami korzystając z medycyny ludowej. Istniały również 
przekonania, że za daną chorobę mogą odpowiadać także nieznane moce i duchy, które ata-
kują nasze ciało fizyczne, astralne i mentalne. Jak się przed tym uchronić, a  jednocześnie 
zadbać o zdrowie organizmu podpowie Ci Kamila Ryszkowska – ezoteryczka i naturalna 
terapeutka. W tej książce przedstawia skuteczne metody uzdrawiania i oczyszczania wo-
skiem i jajem, dzięki którym uwolnisz się od złych emocji, nałogów, klątw i uroków. Ponadto 
przerwiesz pasmo niepowodzeń, pozbędziesz się dręczących Cię dolegliwości i dodatkowo 
zharmonizujesz ciało energetyczne. Powróćmy do naszych korzeni.

Cena: 29,90 zł, B6, 160 s.
ISBN 978-83-7377-629-6

Cena: 29,20 zł, A5, 152 s.
ISBN 978-83-7377-704-0



zdrowie 91

czy twoje dziecko mA zdrowy kręGosłup?
Zdzisław Drobner

Wady postawy są prawdziwą epidemią wśród dzieci i młodzieży. Obciążone jest nimi po-
nad 50% młodych ludzi. Boczne skrzywienie kręgosłupa, tzw. skolioza zalicza się do jednej 
z nich. Nieleczona szybko postępuje i może doprowadzić do poważnych uszkodzeń organi-
zmu. Dzięki temu poradnikowi i ekspertowi w dziedzinie zdrowia – Zdzisławowi Drobne-
rowi – teraz sam będziesz w stanie rozpoznać rozwój tej choroby u swojego dziecka. Stosując 
odpowiednie leczenie, możesz uchronić je przed operacją. Książka stanowi zestaw prostych, 
a zarazem skutecznych ćwiczeń w pełni bezpiecznych do wykorzystania w domowym zaciszu. 
Wystarczy, że położysz na podłodze koc i dwa ciasno zwinięte ręczniki, a Twoja pociecha 
może sama ćwiczyć, a Ty razem z nią. Wyginaj śmiało ciało! Cena: 29,20 zł, A5, 168 s.

ISBN 978-83-7377-533-6

kręGArstwo dlA kAżdeGo
Mirosław Winczewski

chińskA sztukA zdroweGo życiA
Leszek Matela

Czy wiesz, że już niemal co druga osoba uskarża się na bóle kręgosłupa? Czy wiesz, że 
ból kręgosłupa wcale nie musi świadczyć o jego chorobie? Przyznaj więc, że problem 
jest poważny. Wniosek – powinni zająć się nim fachowcy. Poznaj metody pracy zawo-
dowców. Dowiedz się, co może, a czego nie powinien robić kręgarz z Twoim kręgo-
słupem. Odróżnisz nieumiejętne działania od tych, które mogą przynieść Ci poprawę 
zdrowia. Znasz powiedzenie: lepiej zapobiegać, niż leczyć? Już dziś zadbaj o zdrowie 
swoje i  swoich bliskich! Poradnik zawiera mnóstwo zdjęć i  rysunków, szczegółowe 
opisy ćwiczeń, które będą pomocą dla doświadczonych praktyków oraz wszystkich 
dbających o zdrowie.

Jeśli chcesz schudnąć, rzucić palenie albo po prostu żyć w zdrowiu do późnej staro-
ści – jest to książka dla Ciebie. Autor opisuje, w jaki sposób możesz bez żadnych wyrze-
czeń poprawić jakość swojego życia. Wystarczy, że zastosujesz tajniki medytacji i ćwi-
czeń chińskich mistrzów. Najlepszą gwarancją ich skuteczności jest znakomita kondycja 
fizyczna mieszkańców Chin. Jest to szczególnie istotne w obecnym czasie bezkrytycz-
nego przyjmowania nowinek kultury zachodniej. Otyłość, nerwice, alergie i wiele in-
nych schorzeń cywilizacyjnych możesz już teraz wyeliminować dzięki ćwiczeniom ma-
jącym źródło w pradawnej kulturze chińskiej. Łatwość przekazu i uniwersalność czynią 
tę książkę przystępną absolutnie dla każdego, kto chciałby coś zmienić w swoim życiu.

Cena: 39,90 zł, B5, 256 s.
ISBN 978-83-7377-246-5

Cena: 38,90 zł, A5, 264 s.
ISBN 978-83-7377-294-6

„Uzdrawiająca siła śmiechu”, Eleonore 
Höfner, Hans-Ulrich Schachtner. Każdy 
potrafi się śmiać, a dzięki tej książce przeko-
nasz się, że humor wyzwala i uzdrawia, więc 
śmiej się do woli. Zastosuj proste metody, 
a uwolnisz się od problemów. Znajdziesz wyj-
ście z  sytuacji, która Ciebie od dawna przy-
tłacza. Śmiech poprawi komunikację z  oto-
czeniem. Naprawisz relacje z  małżonkiem, 
dzieckiem czy kolegą z pracy. Otwórz się na 
humor, który Cię wyzwoli i  pozwoli nabrać 
dystansu do siebie i innych. Będziesz zdrow-
szy, dotlenisz mózg, dostarczysz adrenaliny, 
odmłodzisz organizm. Śmiej się na zdrowie!

„Jak wzmocnić siłę energetyczną naszego 
organizmu”, Urszula i  Radosław Lemań-
scy. Linia energii każdego człowieka zaczyna 
się od Ziemi, wiedzie poprzez Wodę, Ogień, 
Powietrze aż do Przestrzeni – a zharmonizo-
wanie tych elementów wymaga mocy. Mocy, 
którą możesz osiągnąć dzięki współpracy ich 
wszystkich. Zanim przystąpisz do przesłania 
odpowiedniej energii, poznaj duchową istotę 
każdego z nich. Doświadczaj jedności z chi. 
Pozwól sobie na odszukanie harmonii wy-
rażającej się w życiu codziennym, pomiędzy 
ziemskim bytem człowieka a sferą boską wy-
rażoną przez moc żywiołów.

Cena: 39,30 zł, A5, 292 s.
ISBN 978-83-7377-534-3

Cena: 29,60 zł, A5, 192 s.
ISBN 978-83-7377-277-9
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twoje poprzednie wcieleniA
Atasha Fyfe

wędrówkA twojej duszy poprzez wcieleniA
Linda Howe

nA krAwędzi śmierci
Karen Henson Jones

dowód wieczności
Mark Anthony

To życie nie jest Twoim pierwszym, jakie przeżywasz. Wszystko co wcześniej robiłeś i cze-
go doświadczyłeś zapisane jest w Twojej świadomości. Teraz możesz to odkryć i dowiedzieć 
się jak to wpływa na Twoje obecne życie. Autorka podaje w książce informacje dotyczące 
Twoich poprzednich żyć. Koncentruje się na Twoim wnętrzu wykorzystując regresję, me-
dytację oraz intuicję, a także skupia się na tym, co istnieje na zewnątrz. Dzięki temu do-
wiesz się skąd wzięły się Twoje fobie, choroby fizyczne oraz jakie silne strony odziedziczyłeś 
z dawnych żyć i w jaki sposób możesz je teraz wykorzystać. Ponadto zrozumiesz dlaczego 
tak bardzo boimy się śmierci. Rozpoznasz również, które talenty powinieneś w sobie rozwi-
jać i jaki kierunek nadać swojemu życiu. Odkryj przeszłość, zrozum teraźniejszość.

Kroniki Akaszy to archiwum energetyczne, w którym odnotowane są wędrówki każdej du-
szy poprzez przestrzeń i czas. Zapisano w nich wszystko, czego Twoja dusza nauczyła się 
w poprzednich inkarnacjach. Skrywają także informacje na temat przyszłości. Zapewnią Ci 
one nieskończone duchowe zasoby do osobistego rozwoju. Staniesz się tym, kim naprawdę 
chciałbyś być. Będziesz cieszyć się nadzwyczajnymi relacjami ze wszystkimi, których spo-
tykasz na swej drodze, uzyskasz świadomość jedności ze wszystkimi stworzeniami i ujrzysz 
nieograniczoną, wieczną iskrę, istniejącą w sercu każdej żywej istoty. Dzięki zrozumieniu 
swojego prawdziwego celu, uodpornisz się na życiowe trudności i niepowodzenia. Zrozu-
miesz też pięć filarów świadomości. Poznaj prawdę o sobie z Kronik Akaszy.

Autorka na granicy światów stanęła przed wyborem: opuścić ciało lub wrócić na Ziemię. 
Powrót do świata żywych oznaczał zmierzenie się z dotychczasowym stylem życia. Zde-
cydowała się na to i teraz każdemu człowiekowi daje możliwość przejścia równie potężnej 
metamorfozy. Oto inspirująca podróż przez Indie, Bhutan i Izrael w poszukiwaniu znacze-
nia życia. Zgłębiając tajniki medytacji, zachodniej medycyny i nauki duchowych mistrzów, 
Karen zachęca do otwarcia się na cuda duchowości. Jeśli w Twoim życiu nie wszystko ukła-
da się tak, jak byś tego oczekiwał i nie widzisz szans na lepszą przyszłość, jest to książka dla 
Ciebie. Ukazuje ona, że nawet najtrudniejsze doświadczenie może skrywać w sobie najcen-
niejsze błogosławieństwo. Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Ta książka jest podnoszącą na duchu podróżą, która usuwa strach i przesądy związane z kon-
taktowaniem się z duchami. Jednocześnie zapewnia bezcenne spostrzeżenia dotyczące bo-
lesnych tematów, takich jak przestępstwa, zabójstwa czy samobójstwa. Poprzez znalezienie 
kompromisu pomiędzy postrzeganiem duchowym i naukowym udowadnia, że dusza wiecz-
nie trwa oraz że dane nam będzie znowu spotkać się ze wszystkimi kochanymi przez nas 
osobami, które w tym życiu utraciliśmy. Wprowadza innowacyjne koncepcje wyjaśniające 
komunikację międzywymiarową w oparciu o fizykę, fizjologię, teologię i autentyczne zda-
rzenia. Wychodząc od tematu karmy i reinkarnacji, zmierzając ku wewnętrznemu światłu, 
zapewnia zupełnie nową perspektywę życia po śmierci. Koniec przesądów, czas na prawdę!

Cena: 34,30 zł, A5, 224 s.
ISBN 978-83-7377-713-2

Cena: 39,30 zł, A5, 272 s.
ISBN 978-83-7377-739-2

Cena: 34,30 zł, A5, 220 s.
ISBN 978-83-7377-736-1

Cena: 39,30 zł, A5, 316 s.
ISBN 978-83-7377-745-3
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umrzeć by stAć się sobą
Anita Moorjani

Autorka otarła się o śmierć, gdy jej opanowane przez nowotwór ciało przestało funkcjo-
nować. Po Drugiej Stronie otrzymała przesłanie, którym dzieli się z czytelnikami w swojej 
bestsellerowej publikacji. Dzięki niej ujrzysz przyczynę powstawania chorób i  sens, jaki 
się za nimi kryje. Poznasz także sposób na kompleksowe uzdrowienie – zarówno ciała, jak 
i umysłu. Przykładem jego skuteczności jest osoba Autorki, która kilka tygodni po otarciu 
się o śmierć została wypisana ze szpitala bez śladu raka w ciele! Będziesz mógł skorzystać 
z bezwarunkowej miłości, która uświadomi Ci, kim naprawdę jesteś i dlaczego istniejesz. 
Dzięki poruszającemu świadectwu Autorki ujrzysz i zaczniesz doceniać cuda otaczającego 
Cię świata. Rozpocznij nowe, lepsze życie! Cena: 39,30 zł, A5, 256 s.

ISBN 978-83-7377-584-8

A jeśli już jesteś w niebie
Anita Moorjani

Niebo to nie miejsce a stan i każdy z nas może go osiągnąć już za życia. Autorka podejmuje 
udaną próbę obalenia mitów, które nie pozwalają nam żyć w pełni. Czas, byś uświadomił 
sobie, że nieprawdziwe są twierdzenia, że dostajesz to, na co zasłużyłeś, a miłość własna to 
egoizm. Dowiesz się, dlaczego o Twoje zdrowie nie powinna dbać wyłącznie służba zdrowia 
i  uświadomisz sobie, że nie ma przypadków. Uwolnisz się od wizji, według której, kiedy 
umieramy, płacimy za swoje grzechy i przekonasz się, że uduchowieni ludzie nie są pozba-
wieni ego. W książce znajdują się również niezbite dowody na to, że kobiety wcale nie sta-
nowią słabszej płci. Jak tylko odrzucisz wszystkie mylne przekonania, Twoje życie doczesne 
stanie się Rajem. Niebo jest tu i teraz! Cena: 39,30 zł, A5, 244 s.

ISBN 978-83-7377-788-0

zAklinAcz dusz
Izabela Janczarska

Autorka, niczym Melinda Gordon, główna bohaterka serialu „Zaklinacz dusz”, pomaga za-
błąkanym duszom przejść na Drugą Stronę. Jest przekonana, że dusza człowieka wciąż na 
nowo się odradza. Daje im szansę na kolejne wcielenie i dalszy rozwój – przedstawia swoje 
prawdziwe doświadczenia z przeprowadzania dusz, które nie odeszły i pozostawiły niedo-
kończone sprawy. Starają się je wykonać, nie zdając sobie sprawy z tego, że ich możliwości 
działania na ziemi już minęły. I wtedy zdarzają się „dziwne” rzeczy, które trudno wytłuma-
czyć. Może i Ty odczuwałeś czyjąś obecność, choć w pobliżu nikogo nie było. Po lekturze tej 
książki, będziesz wiedział do kogo zwrócić się o pomoc lub jak sam możesz pomóc zbłąka-
nym duszom. Wszyscy powinniśmy mieć szansę osiągnąć Raj. Cena: 29,20 zł, A5, 216 s.

ISBN 978-83-7377-553-4

nieśmiertelność duszy
Lisa Williams

Wszystko, co przydarza Ci się w życiu wybierasz sobie sam i to na długo przed narodzinami. 
Brzmi niewiarygodnie? A jednak to prawda do której przekonuje nas jasnowidzące medium. 
Autorka posiada niezwykłą umiejętność komunikowania się z  bliskimi i  przyjaciółmi po 
tamtej stronie. Ten dar pozwala zrozumieć sens istnienia i pomagać wielu ludziom, którzy 
pytają o cel swojej podróży przez życie. A podróż ta jest nieprzerwana – bowiem to nasza 
dusza zawiera kolejne kontrakty na życie i  dostaje lekcje, na realizację których wcześniej 
się zgodziliśmy. Z ziemskiej perspektywy nie wszystko wydaje się jasne, dlatego dzięki tej 
książce, wiedzę o wędrówce duszy masz w zasięgu ręki. Uświadomienie sobie, że to, co Cię 
spotyka jest tylko i wyłącznie Twoim wyborem, pomoże wybierać świadomie. Cena: 34,30 zł, A5, 328 s.

ISBN 978-83-7377-512-1
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rozmowy z bliskimi po druGiej stronie
Alexandra Chauran

zAwsze będę przy tobie
Bridget Benson

bez ciebie
Freya v. Stülpnagel

Śmierć kogoś bliskiego zawsze jest bolesnym doświadczeniem. Rzeczą zrozumiałą jest, że każ-
dy z nas chciałby wiedzieć, co dalej się dzieje i gdzie znajduje się jego ukochana osoba. Autorka, 
jako znany ekspert w komunikacji z Drugą Stroną, pokazuje jak nawiązać kontakt z osoba-
mi, które od nas odeszły. Przedstawia, w jaki sposób z nimi rozmawiać, jak je przywoływać 
i odbierać znaki, które stale do nas wysyłają. Dzięki ćwiczeniom porozumiewania się, poznasz 
możliwości na relacje z bliskimi po ich śmierci oraz dowiesz się, że Twoi zmarli bliscy, zaznali 
szczęścia i spokoju. Wiele wskazówek, kurs nauki komunikacji z duchami oraz możliwość od-
krycia w sobie medium, okażą się niezwykle pomocne w kontaktach z tymi, których nie ma już 
na tym świecie. Bliscy nigdy nie odchodzą.

W naszej kulturze umieranie jest tematem, o którym nie umiemy rozmawiać i tym trudniejsze 
jest pogodzenie się z faktem utraty bliskiej osoby. Jednak książka ta jest wspaniałym antidotum 
na wszechogarniające poczucie strachu przed śmiercią, które przenika nasze nowoczesne spo-
łeczeństwo. Co nas czeka po śmierci? To pytanie zadaje większość z nas, a próbę odpowiedzi 
na nie podejmuje znana medium i jasnowidz. Jest ona przekonana, że śmierć wcale nie oznacza 
końca, a życie tak naprawdę jest wieczne. Jej zdaniem świadomość, że Twoi zmarli bliscy lub 
ukochane zwierzaki są blisko Ciebie, zawsze dodaje otuchy. W każdej chwili możesz porozma-
wiać z nimi, otrzymać od nich porady i pozbyć się smutku, który Cię przygnębia. Twoi bliscy 
zmarli są tylko o jedną myśl stąd.

Śmierć kogoś bliskiego to jeden z największych kryzysów w życiu, na który nigdy nie jesteśmy 
przygotowani. Książka adresowana jest do wszystkich osób pogrążonych w żałobie po stracie 
ukochanej osoby. Podpowiada również, jak odnaleźć się w sytuacji i jak zareagować, gdy ktoś 
z naszego otoczenia straci najbliższą osobę. Autorka w tej publikacji oferuje pociechę i zrozu-
mienie, a także praktyczne wsparcie, aby móc otrząsnąć się z emocjonalnego odrętwienia. Po-
maga odnaleźć drogę do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym. Dzięki zawartym 
w książce wskazówkom i rytuałom poradzisz sobie w tych pierwszych dniach po stracie, jak 
również podczas bolesnych chwil kojarzących się ze zmarłą osobą, takich jak Boże Narodzenie, 
Wielkanoc czy jej urodziny. Pomóż sobie i innym w tych trudnych chwilach.

Cena: 34,30 zł, A5, 224 s.
ISBN 978-83-7377-747-7

Cena: 29,20 zł, A5, 188 s.
ISBN 978-83-7377-710-1

Cena: 29,90 zł, A5, 152 s.
ISBN 978-83-7377-566-4

do niebA i z powrotem
lek. med. Mary C. Neal

Książka stanowi prawdziwą relację z niezwykłej podróży do Nieba. Mary C. Neal, to z wy-
kształcenia naukowiec, z zawodu lekarz, z natury sceptyk, a mimo to doznała czegoś, co 
można uznać za współczesny cud. Teraz dzieli się z Tobą tym fascynującym przeżyciem. 
W trakcie spływu kajakowego doświadczyła ona śmierci klinicznej i udało jej się „wrócić”. 
Ta opowieść jest dowodem na istnienie świata, w który większość z nas podświadomie wie-
rzy. Dzięki przesłaniom prosto z Nieba wyzbędziesz się obaw dotyczących śmierci. Poznasz 
odpowiedzi na pytania, które zadajemy sobie w ciągu życia, takie jak: gdzie jesteśmy przed 
narodzeniem i dokąd idziemy po śmierci, jaki mamy cel żyjąc tu, na Ziemi, dlaczego złe 
rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom? Prawdziwe przesłanie z Nieba.Cena: 34,30 zł, A5, 212 s.

ISBN 978-83-7377-611-1
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tAblice spirytystyczne ouijA
Alexandra Chauran

wielkA księGA komunikAcji z duchAmi
Raymond Buckland

Z tablicami Ouija wiąże się wiele tajemnic, ale ludzie zawsze pragnęli kontaktować się z ich 
pomocą ze światem duchów. Ta książka stanowi znakomite źródło wiedzy w tej kwestii. 
Dokładny opis zastosowania tablic Ouija pozwoli Ci nie tylko nawiązać kontakt ze zmarły-
mi bliskimi czy osobistym przewodnikiem duchowym, ale także uzyskać odpowiedzi na py-
tania dotyczące Twoich związków, zdrowia czy kariery. Autorka oferuje kompletną wiedzę, 
byś mógł podjąć pracę z tablicą Ouija. Bez względu na to, jakiej informacji potrzebujesz, 
możesz liczyć na wsparcie z Drugiej Strony. Bardzo ważne jest jednak zachowanie zasad 
bezpieczeństwa, które opisuje Autorka. W książce znajdziesz także inne tajemne praktyki, 
takie jak channeling czy pisanie automatyczne. Odpowiedzi pod Twoimi palcami.

Autor tej książki jest jednym z czołowych autorytetów z dziedziny parapsychologii. Teraz 
prezentuje publikację, która jest przeznaczona zarówno dla tych, którzy chcą samodzielnie 
kontaktować się ze światem umarłych, jak i dla osób pragnących zaspokoić swoją ciekawość 
dotyczącą tego, co się dzieje po Drugiej Stronie. Dzięki zawartemu w  książce zbiorowi 
lekcji, technik i ćwiczeń, i Ty możesz zostać medium. Doświadczanie transu, jasnowidzenia, 
psychometrii, typtologii czy lewitacji nie jest zarezerwowane dla wybranych. Dowiesz się 
również, jak przeprowadzać rozmowy przy pomocy tablicy Ouija, korzystać z pisma auto-
matycznego, duchowej fotografii, uzdrawiania duchowego i na odległość, channelingu oraz 
kół rozwoju. Skorzystaj z daru i usłysz głos z zaświatów!

Cena: 34,30 zł, A5, 192 s.
ISBN 978-83-7377-691-3

Cena: 49,90 zł, B5, 392 s.
ISBN 978-83-7377-545-9

dziesięć nAjwAżniejszych przesłAń,
które zmArli chcą przekAzAć tobie
Mike Dooley

Zmarli chcą się z Tobą skontaktować, więc podzielili się swoją wiedzą z Autorem, którego 
książki zostały przetłumaczone na 25 języków, i który jest jedną z gwiazd filmu Sekret. 
Ci, którzy odeszli ujawniają, że sami wybraliśmy życie w obecnych, dość prymitywnych 
czasach. Rzuca to zupełnie nowe światło na dzisiejsze problemy, ograniczenia i  troski. 
Dzięki tej książce dowiesz się, co się dzieje z ludźmi po śmierci. Autor ostatecznie obala 
mit piekła i uzmysławia, że Twoim celem nie jest znoszenie nieprzyjemności, a ich prze-
miana. Od teraz będziesz pozytywnie odbierał chwilowe trudności i dostrzegał trwałe 
dary. Dowiesz się, czy zmarli chcieliby Cię za coś przeprosić. Poznasz również dalsze 
losy swoich dawnych zwierząt domowych. Nowa wizja zaświatów – nowe szanse w życiu.

Cena: 39,30 zł, A5, 248 s.
ISBN 978-83-7377-718-7

pomoc z zAświAtów
Maureen Hancock

Autorka zdobyła rozgłos jako medium, wykładowczyni i  uzdrowicielka wykorzystująca 
naturalne metody. Współpracuje z  policją i  pomaga rozwiązywać zagadki kryminalne. 
W tej książce dzieli się swoim doświadczeniem w kontaktach z Drugą Stroną. Udowad-
nia, że bezpośrednie porozumiewanie z duchami zmarłych jest możliwe. Prezentuje proste 
techniki, które pozwolą Ci rozbudzić swoją intuicję i zrozumieć istotę i głębię życia. Podaje 
konkretne ćwiczenia ukierunkowane na pozbycie się lęku i zdobycie większego zaufania 
i dystansu wobec siebie. Równocześnie obala wszystkie mity dotyczące bycia medium. Od-
słania piękną wizję dalszego życia po śmierci i tym samym daje ogromne poczucie spokoju 
nie tylko dla tych, których bliscy odeszli. Pokonaj granice między światami. Cena: 39,30 zł, A5, 276 s.

ISBN 978-83-7377-688-3
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•	 szeroki	wybór	książek,	kart,	muzyki	relaksacyjnej,	sprzętu	radiestezyjnego	
•	 profesjonalni	naturoterapeuci	i	doradcy	życiowi
•	 dobieranie	talizmanów	i	kamieni	szlachetnych

•	 największy	w	kraju	wybór	publikacji	ezoterycznych	
oraz	innych	artykułów	z	radiestezji,		
parapsychologii	i	medycyny	naturalnej

•	 niskie	cen
•	 bezzwłoczna	wysyłka
•	 promocje,	wyprzedaże

•	 profesjonalny	serwis	tematyczny
•	 miejsce	dla	wszystkich	firm	z	branży
•	 największe	skupisko	informacji	o	medycynie	naturalnej,	
ezoteryce,	psychologii	oraz	parapsychologii

STUDIUM PSYCHOLOGII PSYCHOTRONICZNEJ

Sklep firmowy TALIZMAN – PORADNIA TERAPII NATURALNYCH

SKLEP INTERNETOWY – HURTOWNIA EZOTERYCZNA

PIERWSZY POLSKI PORTAL PSYCHOTRONICZNY


