Tytuł (alfabetycznie)

Autor

Data I
wyd.

ISBN

Stron

Rodzaj
oprawy

Ajurweda i świadomość ciała

Donald VanHowten

2006

978-83-923879-0-9

306

miękka

Anatomia energetyczna. Ciało
jako świadomość

Bruce Burger

2008

978-83-923879-1-6

440

miękka

Autodestrukcja krok po kroku

Bill T. Little

2014

978-83-62842-09-4

241

miękka

Wymiary
145 x 207
mm
202 x 254
mm
145 x 207
mm

Waga
391 g
949 g
290 g

„Nieszczęście to nie tylko stan umysłu, to prawdziwa sztuka! ”– twierdzi Autor, używający
z werwą psychologii prowokatywnej w swojej pracy terapeutycznej. Bezkompromisowo
demaskuje różne neurotyczne zachowania i niezdrowe relacje, pokazując w jaki sposób
samodzielnie „produkujemy” swoje uzależnienia, niepowodzenia i fobie. Dzięki tej książce
pozbędziemy się problemów poprzez zrozumienie naszego udziału w ich powstawaniu.
Bóg w kościołach

Duchowe położnictwo.
Intymność narodzin

Ekumeniczne znaczenie
kichnięcia. Okiem wiernego
pielgrzyma

Justyna Żak

2014

2011

978-83-62842-15-5

978-83-923879-9-2

199

116

miękka

miękka

145 x 207
mm

Niedostępny
(koniec licencji)
Niedostępny
(koniec licencji)
Przejdź do
książki

Cena detaliczna
brutto 38 zł

123 x 210
216 g
mm
"W swojej pracy, w której musiałem się zajmować cierpieniem wielu ludzi i jego przyczynami,
widziałem przede wszystkim, z jakich ukrytych źródeł czerpie ono pożywkę. Mogłem się
przyglądać, jakie drogi prowadziły wielu ludzi od uwikłania w pochodzenie tego cierpienia do innej
wolności. Te drogi wymagały pożegnania z Kościołem, z jego obietnicami i groźbami. W mojej
książce zabieram czytelnika do wglądów i świadomości, która otwiera nam oczy i wprowadza na
drogę nieskrępowanej wolności." - Autor
202 x 254
Ina May Gaskin
2011
978-83-62842-00-1 512
miękka
1058 g
mm
Pierwsze polskie wydanie kultowej publikacji Iny May Gaskin. Książka stanowi szczegółowe
studium procesu narodzin jako aktu w pełni zgodnego z Naturą, napisana na podstawie obserwacji
ponad dwóch tysięcy porodów domowych. Jest to dzieło życia Iny May Gaskin, prezentujące
wiedzę i doświadczenia niedostępne w toku typowych studiów medycznych, jest źródłem
bezcennych, praktycznych wskazówek dla kobiet oczekujących dziecka, jak również dla
położnych, doul i lekarzy.
Bert Hellinger

Uwagi

150 g

Przejdź do
książki
Cena detaliczna
brutto 38 zł
Przejdź do
książki
Cena detaliczna
brutto 163 zł

Przejdź do
książki

Zwięzły, chronologiczny przegląd wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Książka
pokazuje wyjątkowe wydarzenie, jakim było wybranie na Papieża obywatela państwa
komunistycznego. Przesłanie Jana Pawła II pokazane w otoczce ówczesnych warunków społecznopolitycznych. Jednocześnie książka znakomicie oddaje atmosferę wszystkich pielgrzymek Papieża
do Polski, przypomina jego znakomity kontakt z ludźmi i wartości, które przekazywał.
Mądrość ciała. Czaszkowokrzyżowe podejście do istoty
zdrowia

Masaż Dotyk Motyla (książka +
DVD z kursem masażu)

Michael Kern

2010

978-83-923879-2-3

376

miękka

202 x 254
mm

797 g

Jedno z najlepszych opracowań nt. terapii czaszkowo-krzyżowej, wywodzącej się z osteopatii.
Książka podaje informacje wprowadzające oraz opisuje zaawansowane techniki terapeutyczne.
Bogato ilustrowana, z mnóstwem odniesień do budowy układu nerwowego, opisuje tzw. system
pierwotnego oddychania, będący podstawą tej metody pracy z ciałem. Autor pokazuje, jak uwolnić
organizm z nagromadzonych napięć, które są podłożem wzorców choroby i tym samym przywrócić
mu równowagę.
151 x 213
Richard C. Overly
2014
978-83-62842-12-4 77
twarda
277 g
mm
Masaż Dotyk Motyla jest jedną z technik terapii Łagodnej Bio-Energetyki (Gentle Bio-Energetics) i
został opracowany przez dr Evę Reich, lekarkę, córkę Wilhelma Reicha - współpracownika
Z.Freuda. Masaż jest łatwy i prosty do opanowania. Każdy może nauczyć się go wykonywać.
Pierwotnie był opracowany po to, aby pomagać w budowaniu więzi między dzieckiem a rodzicami,
przekształcił się w narzędzie wspomagające zdrowie i rozwój.

Naturalna łaska. Dialogi o nauce
i duchowości

Nieskończona sieć . Anatomia
powięzi w działaniu

Matthew Fox, Rupert
145 x 207
2011
978-83-62842-01-8 244
miękka
302 g
Sheldrake
mm
Dwa wybitne umysły współczesnych czasów przedstawiają nową duchowość, której integralnym
elementem jest świat Natury. Łączą pradawną, animistyczną wizję świata ze współczesnymi
doniesieniami naukowymi. W swoich niezwykłych dialogach pokazują nam proces, podczas
którego zatraciliśmy więź ze światem Natury i inspirują do tego, aby odnowić utraconą relację.
Dzięki niej w naszym życiu może pojawić się nieznana wcześniej harmonia.
R. Louis Schulz,
202 x 254
2009
978-83-923879-3-0 156
miękka
337 g
Rosemary Feitis
mm
Koncepcja układu mięśniowo-szkieletowego prezentowana w podręcznikach anatomicznych
pokazuje czysto mechaniczny model ruchu i - dzieląc go na pojedyncze elementy - nie daje obrazu
niepodzielnej, zintegrowanej całości, jaką stanowi żywy organizm. Gdy bowiem porusza się jedna
część ciała, to reaguje ono jako całość. Z funkcjonalnego punktu widzenia jedyną tkanką,
umożliwiającą takie zachowanie, jest powięź, o której opowiada ta książka.

Cena detaliczna
brutto 29 zł

Przejdź do
książki
Bliski termin
wygaśnięcia
licencji. Cena
detaliczna brutto
147zł
Przejdź do
książki
Cena detaliczna
brutto 45 zł
Przejdź do
książki
Cena detaliczna
brutto 46 zł
Przejdź do
książki
Cena detaliczna
brutto 69,30 zł

Nowa Biologia. Rezonans
morficzny i ukryty porządek

Oko w oko z Jaźnią

Podstawy terapii czaszkowokrzyżowej. Ujęcie
biodynamiczne

Proces Polarity. Wracając do
źródeł zdrowia

Programy rodzinne twoich
chorób. Tom 1

145 x 207
528 g
mm
Książki o tej doniosłości i elegancji ukazują się rzadko. Ci, którzy czytają niniejsze wydanie Nowej
biologii mogą to uczynić z satysfakcją oglądania historii nauki w procesie jej tworzenia. Rupert
Sheldrake - znany brytyjski biolog pokazuje, opierając się na licznych badaniach, zupełnie nową
wizję funkcjonowania świata. Do niedawna wielu uczonych wierzyło, że biologia molekularna jest
na progu ujawnienia tajemnic życia, szokiem było więc odkrycie, że odmienność struktur ciała u
różnych grup zwierząt nie odzwierciedla się w różnicach na poziomie genów.
155 x 213
David R. Hawkins
2014
978-83-62842-13-1 435
twarda
680 g
mm
Książka zawiera szczegółowy opis zaawansowanych stanów świadomości i doświadczeń autora
tradycyjnie określanych mianem oświecenia. Korelacja między nauką i duchowością stanowi tu
wyraz zintegrowania tego co linearne z tym co nielinearne, a tym samym przekroczenia
przeciwieństw. Autor rozpuszcza odwieczne opozycje między nauką a religią, tym co materialne i
tym co duchowe, oraz między ego a duchem.
Rupert Sheldrake

Roger Gilchrist

2013

2013

978-83-62842-06-3

978-83-62842-05-6

420

230

miękka

miękka

145 x 207
mm

293 g

Książka napisana przez ucznia Franklyna Sillsa - ojca biodynamicznej terapii czaszkowo-krzyżowej.
Powstała z myślą o terapeutach, studentach i pacjentach. Gilchrist szczegółowo omawia
podstawowe techniki pracy, prowadzi czytelnika krok po kroku, przez kolejne elementy terapii.
Początkujący terapeuci znajdą tu liczne wskazówki i wyjaśnienia, co pomoże im nabrać większej
wprawy i pewności we własnej praktyce zaawansowani będą mogli lepiej zrozumieć zależności i
efekty działania swojej pracy.
202 x 254
Franklyn Sills
2011
978-83-923879-7-8 208
miękka
440 g
mm
To treściwy przewodnik po fundamentalnych zasadach terapii Polarity oraz olbrzymie osiągnięcie
w nauce medycyny energetycznej. Książka stanowi punkt zwrotny w rozwoju naturalnych metod
uzdrawiania oraz w powstawaniu nauki o medycynie energetycznej. Prezentuje klarowną syntezę
życiowego dorobku Randolpha Stone’a, genialnego lekarza naturoterapeuty, chiropraktyka i
osteopaty, uznawanego za ojca medycyny energetycznej.
145 x 207
Gérard Athias
2013
978-83-62842-07-0 166
miękka
252 g
mm

Przejdź do
książki
Cena detaliczna
brutto 62 zł
Przejdź do
książki
Cena detaliczna
brutto 78 zł
Przejdź do
książki

Cena detaliczna
brutto 58 zł
Przejdź do
książki
Cena detaliczna
brutto 49 zł
Przejdź do
książki

Programy rodzinne twoich
chorób. Tom 2

Programy rodzinne twoich
chorób. Tom 3

Przekaz jedzenia czyli co nas
odżywia?

Czy nasz mózg jest komputerem doskonałym? Jeśli tak, dlaczego podsuwa nam choroby? Według
koncepcji Totalnej Biologii choroba jest idealnym rozwiązaniem mózgu, aby utrzymać nas przy
życiu. Autor wyjaśnia jak powstają biologiczne reakcje organizmu na psychologiczne,
środowiskowe i rodowe konflikty. Każda choroba to FAZA ZDROWIENIA w procesie biologicznego
rozwiązywania takich konfliktów przez mózg człowieka.
145 x 207
Gérard Athias
2014
978-83-62842-07-0 174
miękka
242 g
mm
Kontynuacja historii Gerarda Athiasa, który poznaje tajniki przywracania zdrowia za pomocą
Totalnej Biologii. Tym razem jego nauczyciel przybliża nam, w jaki sposób organizm ludzki
biologizuje pod postacią choroby różne konflikty związane ze światem symbolicznym. Poznamy
powiązanie między nazwami zawodów i chorób, imionami i "słowami kluczami" i dowiemy się jak
ów symbolizm przekłada się na nasze choroby.
145 x 207
Gérard Athias
2014
978-83-62842-11-7 166
miękka
237 g
mm
Autor w towarzystwie swego nauczyciela Josepha dokonuje dalszych odkryć w rozumieniu sensu
chorób. Joseph prowadzi go tym razem przez wiele różnych kultur i tradycji, takich jak kabała czy
buddyzm, pokazując w nich liczne analogie do biologii. Joseph, wskazując różne drogi, proponuje
podróż wyzwalającą z myślowego uwikłania w konfliktach genealogicznych.
145 x 207
Fritz Albert Popp
2010
978-83-923879-4-7 272
miękka
336 g
mm
Jakość żywności można rozumieć tylko przez pryzmat jej działania na pole promieniowania
naszego organizmu. Wysoka jakość oznacza, że przyjmowanie pokarmu poprawia porządek w
organizmie, niska jakość prowadzi do “dysonansów”. To jest właśnie przekaz jedzenia!

Przekraczanie poziomów
świadomości. Schody do
oświecenia

David R. Hawkins

2012

978-83-62842-02-5

360

miękka

145 x 207
mm

448 g

Dobrze już znana Mapa Poziomów Świadomości została przedstawiona w książce Siła czy Moc
(Virgo, 2010), przetłumaczonej na ponad 25 języków. Przekraczanie poziomów świadomości
powraca do badań przejawów ego oraz jego wrodzonych ograniczeń, jest źródłem szczegółowych
wyjaśnień oraz instrukcji podpowiadających, jak te ograniczenia przekroczyć. W książce wyłonione
zostają jasne zasady wspierające duchową ewolucję.
Siła czy moc. Ukryte
determinanty ludzkiego
zachowania.

David R. Hawkins

2010,
2016

978-83-65400-06-2

384

miękka

145 x 207
mm

482 g

Cena detaliczna
brutto 39 zł
Przejdź do
książki
Cena detaliczna
brutto 47 zł
Przejdź do
książki
Cena detaliczna
brutto 47 zł
Przejdź do
książki
Niedostępny
(koniec licencji)
Przejdź do
książki
Cena detaliczna
brutto 59 zł
Przejdź do
książki

Świadomość poprzez ruch

Tajemnice przodków. Ukryty
przekaz rodzinny

Terapia czaszkowo-krzyżowa u
dzieci i niemowląt

Z zawodu jestem Papieżem.
Anegdoty z życia Papieża Jana
Pawła II

Po raz pierwszy rozwój świadomości pokazany jest tak jasno i przejrzyście przez naukowcapsychiatrę z ogromnym doświadczeniem klinicznym, który sam wielokrotnie wchodził w wysokie
stany świadomości. Efektem jego badań jest zaprezentowana tu mapa Poziomów Świadomości –
nieoceniona pomoc dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją świadomość i wyjść poza
ograniczenia zwykłej percepcji.
145 x 207
Moshe Feldenkrais
2012
978-83-62842-03-2 188
miękka
260 g
mm
Książka poświęcona rozwojowi potencjału ludzkiego poprzez ruch, psychologii, teorii nauczania i
rozwojowi świadomości. Praktyczna Metoda Feldenkraisa uczy jak uświadomić sobie nasze nawyki
ruchowe i odkryć nowe możliwości poruszania się. Prezentowane ćwiczenia pomagają stworzyć
lepsze nawyki cielesne i zakotwiczają człowieka w nowym obszarze świadomości. Mogą korzystać
z nich osoby w każdym wieku i z najróżniejszymi dolegliwościami.
Anne Anceline
145 x 207
2016
978-83-65400-01-7 304
miękka
386 g
Schützenberger
mm
Przewodnik wybitnej psycholożki, nieoceniona pomoc dla psychoterapeutów i wszystkich, którzy
chcą pracować nad polepszeniem relacji we własnej rodzinie. Przyda się też osobom chorym, które
w głębi duszy czują, że zachorowanie na konkretną chorobę nie jest przypadkowe, lecz kryją się
za nim jakieś ważne powody. Dzięki tej książce odkryjesz, dlaczego kolejna osoba w rodzinie
zapada na określoną chorobę lub ma wypadek, zupełnie jak kiedyś dziadek, ciotka czy wujek.
Nauczysz się rysować swoje drzewo genealogiczne i zobaczysz co jest w rodzinie ukryte.
Neeto i Etienne
202 x 254
2011
978-83-923879-8-5 104
miękka
366 g
Peirsman
mm
Moment narodzin to ogromny wysiłek dla dziecka. Jego ciało jest poddawane kompresji, co może
powodować nieprawidłowości w pracy układów i narządów. Za pomocą przykładów z własnej
praktyki oraz licznych zdjęć z sesji terapeutycznych autorzy pokazują, jak terapia czaszkowokrzyżowa (TCK) wspomaga prawidłowy rozwój dziecka. Książka prezentuje przyszłym i obecnym
rodzicom prostą metodę, która pomaga rozwiązać wiele problemów emocjonalnych i
fizjologicznych u noworodków i małych dzieci.
twarda
148 x 213
Wolfgang Broer
2011
978-83-923879-6-1 240
+
460 g
mm
obwoluta
Podaruj bliskim mądre i ciepłe słowa św. Jana Pawła II. Znajdziesz je w książce "Z Zawodu jestem
Papieżem", która opisuje prawdziwe historie z życia Jana Pawła II, ujęte w krótkie anegdoty,
pokazujące jego mądrość i serdeczność. Opisane sytuacje wyraziście pokazują, dlaczego "Papież
Polak" był tak bardzo kochany. Jego słowa i działania podnoszą na duchu i inspirują, ponieważ
najpiękniej nauczał swoim własnym przykładem.

Cena detaliczna
brutto 54 zł
Przejdź do
książki
Cena detaliczna
brutto 38 zł
Przejdź do
książki
Cena detaliczna
brutto 38 zł
Przejdź do
książki
Niedostępny
(koniec licencji)

Przejdź do
książki

Cena detaliczna
brutto 39,90 zł

Z pamięci. Opowiadania

Zrozum swoje choroby.
Dekodowanie biologiczne

145 x 207
175 g
mm
"Ilu przewinęło się ludzi, żeby mógł się pojawić ktoś taki, jak ty? Oni się domagają, abyś obudził
się z letargu i narodził z ducha. Tego domaga się cały Wszechświat...". Inspirująca lektura.
Debiutanckie opowiadania 77-letniego emerytowanego nauczyciela z Wysokiej Łańcuckiej. Autor,
wspominając swoje życie w czasach okupacji i w latach powojennych, rozwija frapujące refleksje
na temat kondycji ludzkiej i uniwersalnej prawdy o człowieku.
145 x 207
Patrick Obissier
2015
978-83-62842-16-2 228
miękka
300 g
mm
W latach 80. XX w., niemiecki lekarz dr R. G. Hamer sformułował rewolucyjną koncepcję zdrowia i
choroby. Gdy on i jego żona zachorowali na raka po śmierci syna, stwierdził, że to może nie być
przypadek. Zaczął analizować historie swoich pacjentów i zauważył wiele prawidłowości. Lata
cierpliwych badań doprowadziły go do odkrycia, że to, co przywykliśmy nazywać chorobą, jest
sensownym biologicznym programem Natury...
Alfred Budzyński

2013

978-83-62842-08-7

123

miękka

Przejdź do
książki
Cena detaliczna
brutto 27 zł
Przejdź do
książki
Cena detaliczna
brutto 38 zł

