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Teorija izbire – nova 
psihologija osebne svobode
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Prevedel: Aleksander Urbančič
Izdala: Založba Chiara
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Obseg: 340 strani
Vezava: broširano
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Informacije o prodaji: 051/307 777
Knjiga, ki jo je napisal svetovno znani 
ameriški psihiater dr. William Glasser, 
govori, kako so dobri medsebojni od-
nosi pomembni za uspešno življenje. V 
njej trdi, da četudi ne trpimo zaradi kake 
bolezni, revščine ali posledice starosti, 
je večina težav, s katerimi se ubadamo 
– nasilje, kriminal, zloraba otrok in za-
konskih partnerjev, odvisnosti od mamil 
in alkohola, mladoletne zanositve, spol-
nost brez ljubezni in duševne stiske – 
posledica nezadovoljujočih medseboj-
nih odnosov. Knjiga razlaga, zakaj se to 
dogaja in kaj lahko storimo, da bi se z 
drugimi razumeli.
Avtor se osredotoča na štiri glavne vrste 
medsebojnih odnosov, vsaka od njih pa 
bi potrebovala znaten napredek. Ti od-
nosi so: mož–žena, starši–otrok, uči-

telj–učenec in vodja–zaposleni. Poja-
snjuje, da pri zmanjševanju katerekoli 
težave ne bomo uspešni brez izboljša-
nja teh odnosov.
Slovenski psiholog in psihoterapevt 
Leon Lojk je leta 1998 zapisal:
»Ne poznam naroda, ki bi mu lahko ta 
knjiga bolj koristila kot slovenskemu. Če 
smo Slovenci v znanosti in ekonomski 
razvitosti nekje v mednarodnem pov-
prečju in morda v kulturno-umetniškem 
ustvarjanju nekoliko nad njim, smo gle-
de omike medčloveških odnosov – po 
mojem mnenju – kar precej pod povpre-
čjem.«
V tej knjigi se boste zagotovo srečali s 
seboj.
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Knjiga ima en sam namen: da nam po-
maga odkriti naš neomejeni potenci-

al ter prebudi mogočnega zdravilca v 
nas samih. Saj se zdravljenje največ-
krat začne v glavi.
Snov za knjigo Kelly Noonan Gores črpa 
iz čudovitih umov vodilnih znanstvenikov 
in duhovnih učiteljev, ki nam zaupajo celo 
vrsto tehnik, raziskav in odkritij. Omo-
goča nam razumevanje čudežne nara-
ve človekovega telesa in neverjetne spo-
sobnosti samozdravljenja v nas vseh. Z 
novim spoznanji, viri in pripomočki nas 
ta knjiga razsvetli in pouči, kaj je mogo-
če, če vprežemo povezavo med umom in 
telesom ter vzamemo vajeti zdravljenja v 
svoje roke. V knjigi so zbrane izkušnje vi-
dnih poznavalcev samozdravljenja, kot 
so Deepak Chopra, Marianne William-
son, Bruce Lipton, Joe Dispenza in mno-
gi drugi, ki so na koncu knjige tudi pred-
stavljeni. Njihovi napotki se prepletajo z 
opisi uspešnih sprememb in preobrazb 
resničnih ljudi, kot ste vi sami.
Knjigo – vodnik, ki pomaga najti ravno-
vesje in zdravje – tvorijo poglavja Kaj 
je zdravje, Naše telo ni stroj, Moč pod-
zavesti, Učinek placeba, dojemanje in 
vera, Bolezenski odpor, Hrana in nara-
va kot zdravnik in Opiranje na neotiplji-
vo. Vodi nas v spoznanje, da dejanska 
odprava kroničnih obolenj zahteva spre-
membo življenjskega sloga in da ozdra-
veti nekako pomeni, da postanemo nek-
do drug.

Naravne rešitve za težave z 
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Knjiga je zbirka vedenj, kako si z rastli-
nami celo bolje kot z zdravili pomaga-
mo, ko se z našimi pljuči, grlom in dihal-
nimi potmi poigravajo virusi. Temelji na 

spoznanju, da imamo vsaj devetinde-
vetdeset rešitev, ki so enakovredne sin-
teznim zdravilom in cepivom. Če to, kar 
nam nudi narava, res dobro obvladamo 
in uporabimo ob pravem trenutku. Na-
potki v knjigi so natančni, bogato podprti 
z raznimi navodili in ilustracijami. Poma-
gajo nam izbrati pravo naravno rešitev 
ob pravem času. Recepti za pripravke 
so preverjeni in znanstveno potrjeni. Po-
membno je, da jih lahko uspešno izde-
lamo sami in so lahko neprimerljivo bolj 
kakovostni od vsega, kar lahko kupimo.
Že sami naslovi poglavij nam predsta-
vijo znanje, ki ga zajamemo iz knjige: 
ABC protivirusne obrambe, Naredite 
sami zalogo vitamina C, Med ni le draž-
ji sladkor, Spolzka tla za viruse – zdra-
vilne sluzi, Najmočnejše protivirusne 
rastline, Kombinirani pripravki – kako 
pomnožiti moči, Mikrobiom – naša not-
ranja »šengenska meja« …
Pomembna je preglednica petinpetde-
setih rastlin s protivirusnim delovanjem, 
iz katere z lahkoto razberemo, kaj upo-
rabimo ob obisku respiratornih virusov, 
virusov gripe, koronavirusov, herpesa-
-HSV, HIV-a, hepatitisa, ošpic in poliovi-
rusa ter kaj uporabimo zoper seve viru-
sov, na katerih so testirani učinki.


