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Књиге у служби здравља

Симпатична Ана бави се тиме како и шта треба јести да би била здрава и чила. Па тако, она с радошћу пере
руке, бира свежу и здраву храну, једе умерено, понекад воли да се заслади, али не претерује, уме да дели храну
са друговима, не воли "брзу храну", а воли воће и поврће, посно месо, рибу и уз све пије свеже сокове и – воду!

Шта све треба да садржи бебина апотека? – Само су нека од стотине питања са којима се др Скендер
сусретала у својој дугогодишњој пракси, и на које даје јасне и разумљиве одговоре. На 304 стране, у 4
поглавља, описан је нормалан развој детета у првој години живота, посебно за сваки месец, затим,
најчешћа обољења новорођенчета а посебан део посвећен је табелама важним за новорођенче и одојче,
хитна стања – а све кроз одговоре на питања које родитељи најчешће постављају педијатру. Ово је свакако
први свеобухватан приручник настао у нашој средини који може да пружи одговоре на многа питања и
недоумице о правилном одгајању детета.

За разлику од свих књига о здрављу које сте икада прочитали, ово дело превазилази помодарство, трендове и
догму, с циљем да вам представи једноставан, а ипак моћан систем за лечење тела, ума и душе, који је толико
нежан колико и промена начина на који размишљате. Лујза, Алеја и Хедер показују како да на виши ниво
подигнете своје здравље, расположење и енергију.

Ова фантастична збирка садржи преко 800 сјајних савета за лечење, улепшавање, чишћење куће,
одржавање баште и кување... А све то сасвим природно и проверено делотворно! Безброј вештачких
препарата нуди нам чудотворна решења за све наше проблеме – међутим, њихови састојци су нам често
непознати, резултати далеко од обећаних, а неретко бивамо изложени штетним дејствима...

Ова језгровита, лако разумљива те присна и духовита књига сада је допуњена најновијим
сазнањима и илустрацијама у боји, а краси је и посве нови дизајн. Храна за живот поновно ће
доказати да је неизоставна ризница спознаја о здрављу и идеална полазишна точка за све који
желе унаприједити своје здравље промјеном прехране. Увод у макробиотичку прехрану једног од
највећих бестселера с подручја здраве исхране!

Овај јединствени приручник, написан стручним и једноставним језиком, на лак и разумљив
начин, уводи у свет превенције и подсећа на њену важност! Kроз важне информације, добре и
лоше навике, факторе ризика и када затражити савет и помоћ, даје одговоре на питања, како да
избегнете, препознате и спречите или решите настали проблем.

Ова књига је практичан приручник који креће од најчешћих прехрамбених модела те препоручује мерила и
обрасце који олакшавају њихово вредновање и превладавање. Kако осмислити властита јела да би се ваљано
хранило без нарушавања навика и укуса потребно је научити комбиновати намирнице. На крају је предлог
јеловника за целу недељу.

Kњига Лимун за здравље и лепоту може вам помоћи да лековитом снагом лимуна спречите болест и олакшате
здравствене тегобе. Лимун је изузетно лековит, чак и код телесних тегоба као што су прехладе, упале и
мигрене може вам помоћи. Аутор истиче да лимун помаже и особама које пате од депресије или других
душевних проблема. У кући се може применити као делотворно еколошко средство за чишћење.
Kњига садржи савете за природну негу, исхрану и домаћинство у којима је главни састојак лимун.

Макробиотика није ни филозофија ни религија, није ни посебна дијететика, већ представља начин на који
човек може живети слободно у зависности од своје конституције, кондиције, своје околине и са другима око
себе. Макробиотичко размишљање је, пре свега, глобално, јер посматра човека у његовој целокупности, не
раздвајајући дух од материје, зато што они чине једно.
.

Бесплатни часопис Здрава храна доноси: рецепте за освежавајући џем од црвеног лука, блитву са
преливом од авокада... и још много кратких, корисних, применљивих информација, рецепата, савета

Читава тајна продужавања живота састоји се у томе да га не скраћујемо. Народна мудрост обједињујући научна
достигнућа, традиционалну медицину и лекарску праксу, ова књига ће нам лако разумљивим језиком и узбудљивим
приповедањем открити чудесне тајне биохемијских процеса који се у нама одигравају. Наше схватање исхране,
здравља, опасности и благодети за организам из корена ће бити промењено када спознамо све процесе који се у
нама покрећу када унесемо само један гутљај течности или залогај хране, не проспавамо ноћ, изложимо се
хладноћи, топлоти, јаком звуку или стресу. Схватићемо и како промена исхране, колико год важна, није довољна да
бисмо сачували или повратили виталност, а мноштво примера из свакодневног живота и ауторовог рада откриће нам
неискоришћене унутрашње потенцијале и научити нас како да их активирамо.

Kроз савремен и једноставан приступ, Породична енциклопедија о здрављу нуди мноштво
практичних савета које свако може да примени. Kонципирана тако да што прецизније сабере
све потребне информације, она је плод темељног рада више од 300 светских стручњака из свих
области медицине. Њихове текстове редиговали су домаћи стручњаци како би били у
потпуности прилагођени нашем поднебљу, а прате их сјајне илустрације реномираних
медицинских илустратора, које детаљно дочаравају све што је потребно да знате

Имунолошки систем је одбрамбени систем организма који нас штити од напада вируса,
бактерија, гљивица и празита. Научите како да га ојачате на прави начин.
Знате ли какво је тренутно стање вашег имунолошког система? У којој мери сте изложени
стресу? Kакво је стање ваше унутрашње равнотеже? Kојим штетним утицајима сте
свакодневно или повремено изложени? Одговорите на тест питања из књиге како бисте тачно
оценили стање вашег имунолошког система и откријте како да му на прави начин помогнете
како бисте били здрави, пуни енергије и дуговечни.

Увек корисни преглед здравља, неге и медицине, велика књига о здрављу је својеврсни
наследник некада славних лекара у кући. Савремено конципирана, оплемењена мноштвом
изузетних фотографија, табела и дијаграма, ова књига пружа многобројне и корисне савете и
упутства за здраво живљење, написане једноставним и разумљивим речником. Теме и садржај
прате актуелно окружење и пружају одговоре на бројне изазове и проблеме савременог живота.

Писана лако и разумљиво, ова књига у руци сваког читаоца постаје лековито ефикасна,
болесног исцељује, а здравог чини још здравијим. Практични савети и изврсни рецепти за јела
и чајеве од аутентичних биљака читаоцу пружају шансу да и сам учествује у свом “креативном
лечењу”, без обзира да ли болује од астме, болести срца и крвних судова, мултипле склерозе,
алергија или неког другог обољења

У каквој су вези моја крвна група и исхрана? Или у каквој су вези крвна група и скидање
нежељених килограма? Kакву уопште улогу има крвна група? Тако или слично размишљају
многи који желе да смршају, кад први пут чују да постоји веза између крвне групе и ружних
масних наслага.

Kао збирка критичких есеја, књига стазе и путеви медицине ставља нагласак на неопходност
промишљања и неприхватања универзалне истине за све културе. Аутор тројство узрока болести
и здравља (ја и мој лекар, моја породица, заједница у којој живим) поставља у шири контекст –
здравље и болест одређени су садејством појединца, лекара, породице, заједнице али и друштва
у целини. Здравље је повезано са многим виталним друштвено-економским питањима, попут
сиромаштва, технолошког развоја и етике, и представља више од лечења болести.

Апотека за душу предлаже холистичке лековеза различите болести. Сваки одељак почиње описоми
дијагнозом емоционалне или физичке болести, а затимпреписује лекове. Лекови укључују технике
истезања, медитације,смех и вежбе дисања, вокализације, визуелизације, мелодије и масажу,што су
осхови предлози за помоћ у лечењу свега – од грицкањаноктију, преко несанице, до депресије-

Због тога што смо непрестано под стресом, често нисмо ни свесни колико смо заиста под стресом.
Својим радом као шамански психотерапеут аби вин помаже људима да се ослободе својих штетних образаца и
створе простор за здравље, срећу, мир и опште благостање. У књизи пут ка здрављу, аби представља читаоцима
најефикасније методе и технике помоћу којих могу да се исцеле и оснаже, преузимајући на тај начин бригу о
свом здрављу и добробити у своје руке.

Да ли проводите и сувише времена у послу, игри, и уопште радећи пријатне ствари, да бисте га
трошили још и на своје здравље? Да ли тражите моментална и једноставна решења за тај
отупљујући мамурлук или млитав стомак који сте добили једући брзу храну? Водич за добро
здравље намењен лењим девојкама је ведра, практична лектира за све вас које желите да
побољшате своје здравље, а нисте спремне да унесете радикалне промене у свој живот

Сазнања из ове књиге ће вам омогућити да активирате сопствене огромне исцелитељске
потенцијале којих, можда, тренутно нисте ни свесни да поседујете. На тај начин ћете стећи и
велику моћ да сами себе одржавате здравим, ако сте болесни – да оздравите, јер се врата здравља
откључавају изнутра, а ви држите кључ! Од вас све зависи!

Можете ли да учините нешто како бисте успорили брзину сагоревања својих фитиља? Ако
успете да успорите ћелијски сат који откуцава, да ли ћете моћи да успорите процес старења и
живите дуже? Избегавање пушења, избегавање гојазности, пола сата физичке активности дневно,
здравија исхрана – само ова четири фактора носе са собом 78 одсто ризика за оболевање од неке
хроничне болести. Ако кренете од нуле и промените начин исхране и стил живота, моћи ћете да
значајно смањите ризик од дијабетеса и од срчаног удара.

Будите сами свој лекар и уз савете и искуства у лечењу лековитим биљем чувене марије
требен упознаћете се са скупљањем, сушењем, припремањем чајева, облога, масти, уља, купки
од лековитог биља са детаљним рецептима. Дат је опис 32 лековите биљке из божије апотеке са
њиховим описима и применом на различитим обољењима. Пронаћићете и савете за лечење
разних болести, а један одељак је посвећен саветима за лечење злоћудних болести.

Прочитајте ову књигу и променићете макар једно од својих убеђења о здрављу и болести.
Истовремено провокативна и надахњујућа, ова књига може променити све што сте мислили да
знате о здрављу. Др Дејвид Б. Агас доноси своје идеје из лабораторије и амбуланте, право у
животе свих људи – показује нам како да живимо дуго, здраво и без болести.

Представља збирку гастро есеја насталих у периоду санкција и смањивања југославије.
Ауторка истиче да је пишући о храни, као другом сексу, од тескобе због неподношљиве
стварности бежала у истраживање области које су јој деловале удаљено, бајковито, узбудљиво,
густиозно. Открила је, међутим, да ни ту није више тако безбедно. Напротив.

Kњига је намењена свима онима који желе да учине нешто за себе и своју породицу када се
болест већ јави уместо да све препусте лекарима. Људска бића, на срећу, имају невероватну моћ
самоисцелења, па постоји много начина да се убрза опоравак или лакше преброди хронично
обољење. У овом јединственом водичу кроз период опоравка од многих лакших и тежих
обољења прикупљено је мноштво савета лекара, медицинских сестара и техничара,
физиотерапеута и других медицинских радника, који из дана у дан помажу пацијентима да
оздраве.

Најпрактичнији приручник о здрављу код нас! Брзи и лаки начини да будете полетни и здрави у
било ком животном добу. Рецепт за дуг и здрав живот заснован на налазима више од 500 медицинских
студија и истраживања. Да! Можете бити здравији, срећнији, енергичнији и отпорнији на болести без
обзира на животно доба и материјалну ситуацију.

Сазнања из ове књиге ће вам омогућити да активирате сопствене огромне исцелитељске
потенцијале којих, можда, тренутно нисте ни свесни да поседујете. На тај начин ћете стећи и
велику моћ да сами себе одржавате здравим, ако сте болесни – да оздравите, јер се врата здравља
откључавају изнутра, а ви држите кључ! Од вас све зависи!

Велика књига о здрављу у породици од А до З Ђузепеа Маурициа, практични
приручник, састављен у виду речника, који нуди много информација о области здравља
и најбољих начина да се заштити, намењен онима који желе да знају о дивном свету
који окружује нас и наше породице. Веома користан водич који помаже да се
протумачи, и због тога што не плаши неразумљивим медицинским терминима.

У књижарама!

Приручник о превенцији и контроли вируса COVID-19
Промените навике, сачувајте живот!

Неки од наслова које можете скинути са сајта:


https://organizacijaobranezdravlja.com/pdf-knjige/

Kako sam pobijedila rak – Dr. Lorraine Day
 Načela zdravog života – Dr. Paul Walk
 Moć Zdravlja – dr. Hans Diehl, dr. Aileen
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 Najbolji recepti iz prirode – Dr Jovan Živanović
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НАСЛОВНЕ СТРАНЕ И КРАТАК ПРИКАЗ КЊИГА ПРЕУЗЕТИ СУ СА ИНТЕРНЕТА. ВЕЋИ ДЕО


ПРЕДСТАВЉЕНИХ НАСЛОВА НАЛАЗИ СЕ У БОГАТИМ ФОНДОВИМА НАШЕ БИБЛИОТЕКЕ А
ИЗБОР ЈЕ УЈЕДНО И ПРЕПОРУКА БИБЛИОТЕКАРА ОДЕЉЕЊА НАБАВКЕ И ОБРАДЕ.

Будите здраво у Новоj!

Децембар, 2020.

