NA KNJIŽNI POLICI

Sanja Lončar in soavtorice
Naravne rešitve za bolečine
v mišicah, sklepih, hrbtenici,
kolenih

Nika Kovač
Pogumne punce

Založba Jasno in glasno,
29,90 evra

Založba Mladinska knjiga,
14,99 evra

Še eden izmed odličnih priročnikov projekta Skupaj
za zdravje človeka in narave se osredotoča na eno najpogostejših tegob sodobnega človeka: bolečino. V zadnjih desetih letih se je poraba protibolečinskih zdravil v Sloveniji povečala za kar 53 odstotkov. Vendar
se premalo zavedamo, da hitra odprava bolečine s pomočjo tablet naredi telesu več škode. Zato so se Sanja
Lončar in soavtorice poglobile v naravo bolečine in
vzroke zanjo ter raziskale delovanje sinteznih in naravnih protibolečinskih sredstev. V priročniku so napotki za izdelavo protibolečinskih pripravkov iz zelišč
in uporabo naravnih metod za zmanjševanje bolečin.

Iz zbirke Preverjene naravne rešitve
priporočamo še:
Kako ohraniti možgane
Izvedeli boste, kaj vse vpliva na prehitro propadanje možganov in s katerimi naravnimi rešitvami in pripravki jih ohranjamo v polni formi.

Kar trideset življenjskih zgodb pogumnih Slovenk in
tujk, ki so – vsaka v svojem času in po svoje – rušile
stereotipe in tako spreminjale ožjo skupnost in svet,
je opisanih v knjižici. Nekatere so same potovale okoli
sveta, ustanavljale šole, se bojevale skupaj z moškimi,
pilotirale, ustvarjale umetnine, si prizadevale za enakopravnost spolov in pravičnejšo družbo … Njihove
zgodbe so navdih današnjim dekletom, da zmorejo
marsikaj, še posebej, če se povežejo.
A čeprav so pomembno sooblikovale zgodovino, o njihovih dosežkih vemo premalo ali sploh nič. In ker tudi
v današnji družbi položaj žensk ni popolnoma enak
položaju moških, so njihove zgodbe navdih današnjim
dekletom, da si prizadevajo za večjo pravičnost. In da
zmorejo marsikaj, še posebej, če se povežejo.

Advent je tu!

Sveža zelenjava
z domačega vrta 365 dni
Kako brez dodatnega ogrevanja ustvariti vrt, na katerem nikoli ne zmrzuje,
in pridelati dvakrat več kot do zdaj.

Čas priprave in pričakovanja
Poglobite vero in okrepite upanje tudi
ob poslušanju našega programa.
Naj vas nagovorĳo naše rubrike in
oddaje z duhovno vsebino.

Mohandas Karamčand Gandhi
Avtobiografija

Od delavnikih pa vabljeni, da
prisluhnete tudi neposrednemu
prenosu svete maše ob 19. uri.

Zgodba o mojih eksperimentih z resnico
Založba Modrijan,
35 evrov

Gandhi, borec za človekove pravice in neodvisnost
indijske države, je ena najvidnejših oseb 20. stoletja.
V avtobiografiji zelo iskreno opisuje svoje otroštvo in
mladost ter začetke »eksperimentov«, od razvoja konceptov satjagrahe (nenasilni upor) in ahimse (nenasilje)
do prehranjevalnih praks in spolne vzdržnosti. Svojo
pripoved zaključi leta 1920 z razmišljanjem: »Vem, da
imam pred sabo še težko pot. Skrčiti se moram na nič.«
Knjigi so dodane reprodukcije fotografij iz Gandhijevega nacionalnega muzeja v Indiji.
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