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Publikacje prozdrowotne, wybitnych autorów i lekarzy, którzy 
specjalizują się w leczeniu konwencjonalnym, alternatywnym, 
medycynie naturalnej i samouzdrawianiu.  Książki przeznaczo-
ne dla osób aktywnych, dbających o ciało i umysł, szukających 
naturalnych metod dbałości o zdrowie.

Nowa jakość książek o zdrowiu!

Publikacje pióra wrażliwych i wnikliwych autorów, specjalizu-
jących się w szeroko pojętej duchowości. Obowiązkowa lektu-
ra dla osób subtelnych, chcących pielęgnować sprawy ducha, 
otworzyć umysł i wytężyć zmysły na to, co niedotykalne.

            Drogowskazy na drodze  
      do rozwoju duchowego!

Pojawiły się nowe marki
wydawnictwa Illuminatio!
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Zwierzęta gospodarskie znikają z naszych pól, odkąd 
produkcja żywności stała się globalnym przemysłem. 
Farmagedon to szokująca publikacja odkrywająca praw-
dę o chowie przemysłowym zwierząt gospodarskich.

Autor książki zagląda za kurtynę przemysłu żywie-
niowego i pokazuje, jak umyślnie pogarszana jest ja-
kość jedzenia, które trafia na nasze stoły: od sztuczne-
go przyspieszania wzrostu zwierząt, poprzez używanie 
ogromnych ilości środków chemicznych, antybiotyków, 
leków hormonalnych, po nadprodukcję zboża na paszę.

Oto bulwersujący obraz produkcji jedzenia – obowiąz-
kowa lektura dla wszystkich, których obchodzi, czym 
karmią siebie i swoich bliskich na co dzień.  

Superżywność to prawdziwy pokarm przyszłości! Dawid 
Wolfe, guru surowej diety, stworzył błyskotliwy prze-
gląd pysznych i pożywnych produktów, które wzmacnia-
ją zdrowie i przedłużają życie. Autor wskazuje na cenne 
źródła czystych protein, witamin, minerałów, przeciwu-
tleniaczy, enzymów i innych elementów odżywczej ukła-
danki oraz prezentuje apetyczne przepisy z ich wykorzy-
staniem. Jagody goji, kakao, nasiona chia, czosnek – to 
tylko niektóre z opisanych w Superżywności pokarmów. 
Mogą wzmacniać nasz organizm, przywracać witalność, 
dodawać energii i chronić przed chorobami.

To obowiązkowa lektura dla wszystkich zainteresowa-
nych najzdrowszym jedzeniem!  

Farmagedon
Prawdziwy koszt 
taniego mięsa

Philip Lymbery

Cena: 39,90 zł    Format: B5  

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-64645-58-7

Superżywność

Dawid Wolfe

Cena: 39,90 zł    Format: A5  

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-64645-54-9
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W tej przełomowej i kontrowersyjnej książce neurolog 
dr Richard Saul pochyla się nad coraz częściej diagno-
zowanym u dzieci i dorosłych zaburzeniem, znanym 
jako ADHD. Autor, opierając się na swoim wieloletnim 
doświadczeniu w leczeniu pacjentów z symptomami 
ADHD, stawia szokującą tezę, że nie jest ono chorobą 
samą w sobie, ale zespołem objawów ponad 20 innych 
zaburzeń psychicznych i fizycznych.

Dr Saul ukazuje spektrum problemów, jakie przed leka-
rzami i pacjentami stawia ADHD, oraz przedstawia wy-
niki badań, które potwierdzają jego teorię. Oto uczciwy 
obraz tego złożonego stanu, który pomaga właściwie go 
zdiagnozować i podjąć skuteczne leczenie.  

Niewiarygodna historia dr Terry Wahls to dowód na to, 
że nie ma chorób nieuleczalnych!

W ciągu trzech lat po tym, jak w 2000 r. zdiagnozowano 
u niej stwardnie rozsiane (SM), zaczęła analizować bada-
nia na temat chorób autoimmunologicznych. Postanowi-
ła wtedy przejść na dietę paleo, aby zapewnić swojemu 
organizmowi jak najwięcej pokarmów stymulujących 
układ nerwowo-mięśniowy. Efekt był spektakularny! 
Fenomenalna kuracja dr Wahls to nie tylko zapis tej po-
ruszającej historii, ale przede wszystkim dokładny opis 
programu leczenia skutecznego w eliminowaniu wielu 
chorób autoimmunologicznych. To jedna z najważniej-
szych książek o zdrowiu, jakie kiedykolwiek napisano!  

ADHD 
nie istnieje

Richard Saul

Cena: 39,90 zł    Format: A5  

Oprawa: miękka 

ISBN: 978-83-64645-40-2

Fenomenalna 
kuracja dr Wahls
Terry Wahls & Eve Adamson

Cena: 49,90 zł    Format: A5  

Oprawa: miękka    ISBN: 978-83-64645-36-5

Pojawiły się nowe marki
wydawnictwa Illuminatio!



Oto najlepszy przewodnik po rozwoju, trosce i wspar-
ciu w trakcie ciąży. Każdy trymestr to etap bohaterskiej 
podróży, podczas której zrozumienie związków emo-
cjonalnych, duchowych i fizycznych zwiększa świado-
mość siebie i swojego nienarodzonego dziecka. Wła-
śnie po to powstał ten przewodnik, łączący wellness, 
medycynę integralną, medytację, jogę i duchowe prak-
tyki różnych kultur. Autorzy – ginekolodzy-położnicy, 
którzy pomogli przyjść na świat setkom dzieci, dzielą się 
z czytelniczkami swoim wieloletnim doświadczeniem 
i są przewodnikami w tym odmieniającym życie stanie.

Książka wznosi temat ciąży i porodu na nowy poziom 
i przygotowuje kobiety do podróży.  

W jaki sposób anioły mogą oddziaływać na system ener-
getyczny człowieka i wzmacniać w nim dążenie do roz-
woju osobistego i duchowego? Książka Ambiki Wauters 
pozwala zrozumieć, jak – przy wsparciu aniołów – funk-
cjonuje system czakr i pola energetyczne. Przedstawione 
w niej techniki pozwalają czytelnikowi uleczyć się z każ-
dego rodzaju stresu i zaburzeń, poprzez wykorzystanie 
uzdrawiającej mocy aniołów – boskich pomocników, 
którzy tylko czekają na wezwanie. Oprócz medytacji, 
afirmacji i modlitw, które dają możliwość zastosowa-
nia wskazówek autorki w praktyce, ten poradnik bo-
gaty jest również w głębokie refleksje, które zmienią 
postrzeganie siebie i otoczenia.  

Z elegancją i wdziękiem właściwym członkom rodzi-
ny królewskiej, z której się wywodzi, księżniczka Mär-
tha Louise wraz z Elisabeth Nordeng udziela jasnych 
i czytelnych wskazówek, jak na nowo odkryć własną 
duchowość. Autorki prezentują unikalne spostrzeże-
nia i techniki, które umożliwią czytelnikowi wyjście 
poza ograniczające schematy myślowe i nawiązanie wię-
zi z własnym wnętrzem.

Klucz do duchowości  zawiera wskazówki, ćwiczenia i lek-
cje, które pozwalają w świeży sposób spojrzeć na system 
czakr, aury i pola energetycznego, poszerzają świado-
mość, dając dostęp do ukrytych wrodzonych zdolności, 
i umożliwiają wsłuchanie się w głos intuicji.  

Jak być pełnym miłości zamiast „zbyt miłym”? Jak za-
chować właściwe granice – dawać innym zdrową miłość, 
zamiast pozwalać się wykorzystywać? Doreen Virtue ze 
znawstwem radzi, jak zachować godność i spokój we-
wnętrzny w obliczu nieprzyjaznej energii.

Ziemskie anioły to osoby nad wyraz wrażliwe, odczu-
wające chęć niesienia pomocy bliźnim i rozwiązywania 
konfliktów. Często dzieje się tak, że biorą na swoje barki 
zbyt wiele spraw i dają się wykorzystywać tym, którym 
chcą pomóc. Autorka prezentuje szereg technik, któ-
re pozwalają rozwinąć asertywność, świadomość wła-
snych uczuć i opinii oraz przekazywać je z poszanowa-
niem praw własnych i innych – i być sobą.  

Duchowy 
wymiar ciąży
Dr med. Shawn A. Tassone, 
Dr med. Kathryn M. Landherr

Cena: 34,90 zł    Format: A5  
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Strony: 304    ISBN: 978-83-63965-54-9

Anielska  
uzdrawiająca 
moc
Ambika Wauters

Cena: 34,90 zł    Format: A5    

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-64645-09-9

Klucz 
do duchowości
Elisabeth Nordeng, 
księżniczka Märtha Louise

Cena: 32,90 zł    Format: A5 
Oprawa: miękka   
ISBN: 978-83-63965-68-6

Ziemskie Anioły

Doreen Virtue

Cena: 34,90 zł    Format: A5  

Oprawa: miękka

ISBN: ISBN: 978-83-63965-61-7
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To pełen uroku i ironicznego humoru filozoficzny po-
radnik dla każdego, kto wytyka sobie życiową opiesza-
łość. John Perry wychwala tę, jakże powszechną, wadę, 
dowodząc, że, o dziwo, guzdrała to tak naprawdę pra-
cuś pod przykrywką. Autor przedstawia trudne relacje 
między odwlekaniem a perfekcjonizmem, z humorem 
i dystansem radząc, jak usprawiedliwić przed samym 
sobą fakt, że zadanie wykonane zostało może nie ideal-
nie, ale jednak. Czytelnik poznaje przykładowe strategie 
organizacji pracy, dostając teorię wzbogaconą licznymi 
anegdotami i pomysłami. Okazuje się, że odwlekanie 
może przynieść korzyści – trzeba tylko nauczyć się, jak 
tę sztukę stosować w praktyce.  

Oto pierwsza z serii ośmiu książek o sabatach. Osta-
ra wypadająca w dzień równonocy wiosennej otwiera 
roczny cykl życia zgodnie z porami roku oraz jest cza-
sem odrodzenia.

Ta niewielka książka prezentuje historyczny aspekt po-
gańskich świąt, a także praktyczne podejście do ich cele-
browania. Znajdują się tu rytuały magiczne odnawiają-
ce moc i pasję do życia, zaklęcia i wróżby oraz modlitwy 
i inwokacje, a wszystko przedstawione w bardzo przy-
stępny i dostosowany do współczesnych potrzeb sposób.

To niezbędnik wszystkich, którzy chcą odkryć nowator-
skie sposoby na świętowanie pogańskich uroczystości 
i życie zgodne z sezonowymi obrzędami.  

Oto gratka dla wszystkich miłośników magii, a przede 
wszystkim fanów jednego z najpopularniejszych ma-
gów, który ujawnia swoje najbardziej osobiste odczucia 
na temat codziennego życia, w którym magija odkry-
wa główną rolę. Autor opisuje swoje wzloty i upadki, 
życie rodzinne, dom, powszednie praktyki magiczne – 
wszystko w humorystyczny sposób. Jednak nie są to tyl-
ko biograficzne opowieści, ale także zbiór praktycznych 
informacji między innymi o tym, jak wybrać swoje ma-
giczne motto, jak zrobić własne magiczne narzędzia, jak 
wychować dzieci w domu pełnym magii.

Ta książka pokazuje, że magija może być integralną czę-
ścią życia każdego z nas.  

Niepowtarzalny, wzruszający i pouczający pamiętnik 
Wayne’a Dyera – wychowanka sierocińca, żołnierza ar-
mii amerykańskiej, a dziś bestsellerowego autora ponad 
40 książek, trenera rozwoju osobistego i profesora uni-
wersyteckiego. Odzierając z intymności każdy szczegół 
swego pełnego rozterek życia, Wayne ofiaruje czytelni-
kom własne doświadczenia, by na swoim przykładzie po-
kazać, że wszystko podlega boskiemu porządkowi, wszel-
kie zdarzenia mają sens i służą wypełnieniu misji życiowej.

Lektura tej porywającej, wręcz uzależniającej prozy jest 
niezwykłą podróżą, która prowadzi czytelnika do oświe-
cenia – zobaczenia tego, co w życiu najważniejsze, i do-
tarcia do esencji własnego życia.  

Sztuka 
odwlekania

John Perry

Cena: 29,90 zł    Format: B6 

Oprawa: twarda    Strony: 122 

ISBN: 978-83-64645-32-7

Ostara

Kerri Connor

Cena: 24,90 zł    Format: B6    

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-64645-80-8

Wyznania 
maga 

Lon Milo DuQuette

Cena: 32,90 zł    Format: A5 

Oprawa: miękka    Strony: 240 

ISBN: 978-83-64645-10-5

Tak miało być

Wayne Dyer

Cena: 39,90 zł    Format: A5    

Oprawa: miękka 

ISBN: 978-83-63965-60-0
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To ponadczasowe dzieło, w którym znakomity autor 
licznych bestsellerów, m.in. Siedliska duszy, z właściwym 
sobie połączeniem głębi przekazu, klarowności myśli 
i poczucia humoru, wprowadza czytelników w fascynu-
jący świat fizyki kwantowej. Tytułowe „Wu Li” to chiń-
skie określenie fizyki, który oznacza „struktura energii 
organicznej”, ale także „nonsens”, „moja droga”, „trwam 
przy swoich poglądach” i „oświecenie”. Autor wykorzy-
stuje te sugestywne koncepcje, aby nadać ramy swo-
jej poruszającej analizie mechaniki kwantowej i teorii 
względności. To wyjątkowo łatwa w odbiorze książka, 
która rzuca światło na niezgłębione moce leżące u pod-
staw powszechnej wiedzy.  

Drugi tom szokującej teorii spiskowej dziejów autorstwa 
najbardziej kontrowersyjnego brytyjskiego autora i ba-
dacza światowej konspiracji! Spisana w przystępny, nie-
skrępowany polityczną poprawnością sposób, okraszo-
na galerią obrazów Neila Hague’a, niezwykle wymownie 
przedstawia zagadnienia skupione wokół konspiracji od-
powiedzialnej za terroryzm, przemoc i anarchię, kiero-
wanej przez gadoidalną rasę – Reptilian – którzy zajmu-
jąc główne pozycje władzy, pogrążając świat w wojnie.

Ta książka ujawnia ich nazwiska i mechanizmy dzia-
łań. Jest apelem do ludzkości o przebudzenie i odwa-
gę do zrzucenia jarzma niewoli, krępującej ich poten-
cjał od tysięcy lat.  

Fascynująca i intrygująca wyprawa po rozległej Sieci – 
niewidzialnej infrastrukturze równoległych wszech-
światów, odmiennych wymiarów oraz wielorakich sfer, 
obejmująca także różnorodne warstwy świadomości, 
które absorbują umysł i pobudzają wyobraźnię. Niniejsza 
publikacja to mocny kontrargument na twierdzenia ra-
cjonalistów, że istnieje tylko to, co można dotknąć, zmie-
rzyć i powielić! Tu rzeczywistość tworzą: materia, duchy, 
anioły, kosmici, zjawiska z pogranicza fizyki kwanto-
wej, biologii, neurobiologii, metafizyki – nawet zjawi-
ska paranormalne. Ta książka uczy, jak uzyskać do nich 
dostęp, rozwinąć zdolności psychiczne i poprzez głębo-
ką medytację wejść w odmienne stany świadomości.  

Nowatorska, zaskakująca i burząca ostry podział między 
hermetycznymi obozami nauki i religii książka-twar-
dy, racjonalny argument na istnienie Boga! Dowodów 
na jego obecność dostarczają w niej bowiem: nowocze-
sna fizyka kwantowa, biofizyka i biologia molekularna!

To najważniejsza książka Amita Goswamiego – wynik 
jego wieloletnich badań, potwierdzenie odważnej tezy 
Einsteina, że wszystko we wszechświecie dzieje się tak 
naprawdę w umyśle Boga, w którym przenikają się i ze 
sobą współgrają: genetyka, filozofia, religia, interpreta-
cja snów, telepatia, archeologia i wiele innych, na pozór 
wykluczających się dziedzin.

Ta książka totalnie zmienia sposób myślenia o świecie!  

Tańczący  
mistrzowie Wu-Li

Gary Zukav

Cena: 44,90 zł    Format: A5 

Oprawa: miękka 

ISBN: 978-83-63965-57-0

Ludzka raso, 
powstań z kolan
Cz. 2. Przebudzenie lwa

David Icke

Cena: 49,00 zł    Format: B5 

Oprawa: miękka   

ISBN: 978-83-64645-78-5

Sieć

Marie D. Jones, Larry Flaxman

Cena: 39,90 zł    Format: A5 

Oprawa: miękka 

ISBN: 978-83-63965-59-4

Bóg jeszcze  
nie umarł

Amit Goswami

Cena: 39,90 zł    Format: A5    

Oprawa: miękka 

ISBN: 978-83-63965-64-8
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To pierwsza na polskim rynku publikacja kom-
pleksowo opisująca najbardziej znaną alter-
natywną metodę leczenia raka. Od 1928 roku 

Terapia Gersona budzi kontrowersje, a jednocześnie 
zdobywa coraz więcej zwolenników. Tysiące wyleczo-
nych pacjentów na całym świecie to niezbity dowód 
na to, że za pomocą odpowiedniej suplementacji i die-
ty można pokonać niemal każdą chorobę.

Książka autorstwa Charlotte Gerson oraz dr. med. 
Mortona Walkera dokładnie wyjaśnia założenia ku-
racji, a także przedstawia gotowe zalecenia i sposoby 
wspomagania leczenia różnych chorób (astmy, nowo-
tworów, rozedmy płuc, chorób serca, alergii skórnych 
itd.). W publikacji znalazły się oryginalne, autorskie 
przepisy na potrawy opracowane przez Instytut Ger-
sona oraz historie osób, które uratowały życie swoje 
lub swoich bliskich dzięki metodzie dr. Gersona. Jego 
pacjenci potwierdzili skuteczność tej kuracji – sto-
sowali dietę bezsolną, pili 13 szklanek świeżych so-
ków z warzyw i owoców dziennie, jedli wzmacniające 
warzywne posiłki, przyjmowali naturalne suplemen-
ty, a przede wszystkim wprawiali w zdumienie swo-
ich lekarzy. Wielu z nich przedłużyło swoje życie na-
wet o 40 lat.

Dieta Gersona to totalny bestseller na rynku zdrowia!  

To zbiór najistotniejszych, a zarazem najbar-
dziej aktualnych informacji dotyczących le-
czenia blisko 200 powszechnych dolegli-

wości przy zastosowaniu skutecznych i naturalnych 
leków, w tym coraz popularniejszych preparatów ho-
meopatycznych.

Autorka opisuje, jak zbilansować codzienną dietę, 
a przy okazji wyeliminować z niej najbardziej szko-
dliwe dla zdrowia produkty. Doradza, gdzie szukać do-
brego specjalisty od medycyny naturalnej, jak współ-
pracować z lekarzem pierwszego kontaktu i w jaki 
sposób samodzielnie diagnozować choroby, których 
czasami nie da się wykryć nawet za pomocą konwen-
cjonalnych badań laboratoryjnych. Podpowiada też, 
jak dawkować poszczególne leki homeopatyczne, aby 
odnieść z ich stosowania możliwie największe ko-
rzyści. Radzi, jak poprawić zdrowie oraz podnieść 
poziom energii za pomocą niezawodnych witamin, 
minerałów, ziół leczniczych, probiotyków, leków ho-
meopatycznych, soli komórkowych czy esencji kwia-
towych. Atutem tej książki jest ułożony w kolejności 
alfabetycznej spis dolegliwości oraz indeks zaleceń 
leczniczych, dzięki któremu szybko można odnaleźć 
lekarstwo na konkretną dolegliwość.

Ta publikacja przyda się z pewnoscią każdemu, kto 
interesuje się prostymi i naturalnymi metodami le-
czenia. 

Cud  
Terapii Gersona
Charlotte Gerson, dr med. Morton Walker

Cena: 49,90 zł    Format: B5    Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 484    ISBN: 978-83-63965-69-3

Zdrowie z natury
Burke Lennihan

Cena: 39,90 zł    Format: A5    Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 360    ISBN: 978-83-63965-35-8
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Najbardziej rewolucyjna książka o ekologii 
i zdrowym jedzeniu! Zbiór wywiadów od-
słania szokujący agrobiznes, który produku-

je jedzenie niskiej jakości i przyczynia się do tego, że co-
raz więcej osób cierpi na tzw. choroby cywilizacyjne.

John Robbins wspólnie z 21 wiodącymi naukowcami i bez-
stronnymi ekspertami, jak specjalista od chorób prze-
wlekłych Dean Ornish, producent filmu Super Size Me, 
Morgan Spurlock, czy autorka bestsellerowej książki 
Kurs odchudzania, Marianne Williamson, przekonują, że 
poprzez świadome wybory konsumenckie można za-
pobiec dalszym zmianom klimatycznym, wyelimino-
wać globalny głód, wpłynąć na los zwierząt hodowla-
nych, zapobiegać chorobom (a nawet je cofać), a także 
czuć się zdrowo i mieć więcej energii.

Tylko w tej książce odważnie przedstawiono obraz ma-
sowej produkcji jedzenia, odsłonięto prawdę o skut-
kach GMO, niehumanitarnych warunkach, w jakich 
żyją zwierzęta hodowlane, a także pokazano, co real-
nie można zrobić, by jeść zdrowiej, dbać o przyszłość 
kolejnych pokoleń, a także o własne zdrowie.

Jedna z najważniejszych dyskusji, jaka kiedykolwiek 
miała miejsce na temat zdrowego jedzenia, udowad-
nia, że każdy jednostkowy głos liczy się w tej global-
nej sprawie.  

Deepak Chopra - bestsellerowy autor, przy-
wódca duchowy, lekarz i filozof, ma ponad 
1,5 miliona fanów na Facebooku, a jego po-

radniki podbijają serca czytelników na całym świecie. 
W swojej najnowszej książce, którą pokochała sama 
Oprah Winfrey, przedstawia zdumiewająco prosty 
sposób na pokonanie złych nawyków żywieniowych 
poprzez zastosowanie techniki mindfulness (treningu 
uważności). Autor stworzył niebywałą fuzję założeń 
klasycznej medycyny oraz nauk Wschodu, której efek-
tem jest słynna Metoda Chopry. To nowatorski pro-
gram holistycznej poprawy życia fizycznego i emocjo-
nalnego, którego efektem ubocznym ma być naturalna 
utrata zbędnej wagi. Jak twierdzi Deepak, wystarczy 
zmienić sposób myślenia, by w ten sposób zmienić spo-
sób konsumpcji i żyć świadomie. W metamorfozie po-
mogą quizy, testy oraz techniki pracy nad koncentracją, 
metody transformowania starych myśli i nawyków na 
nowe, a także zdrowe zasady uważnego jedzenia i prze-
pisy na zbilansowane i lekkie posiłki.

Oto pozytywna, naturalna droga do osiągnięcia satys-
fakcji w każdej sferze życia.  

Głosy rewolucji
żywnościowej
John Robbins, Ocean Robbins

Cena: 39,00 zł    Format: A5    Oprawa: miękka ze skrzydełkami
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To nowoczesna, nasycona pięknymi zdjęcia-
mi książka o trendzie picia soków i smoothies, 
który pokochali wszyscy celebryci. Do grona 

zsokowanych dołączyła nie tylko Salma Hayek, fun-
datorka najpopularniejszej w Nowym Jorku sieci wy-
ciskarni soków, ale także Blake Lively, Marta Stuart 
i Edward Norton. Ich smukłe sylwetki, piękne i pro-
mienne cery to właśnie zasługa zdrowej diety opartej 
na zielonych sokach.

Świeżo wyciskane eliksiry nie tylko podnoszą po-
ziom energii i odmładzają, ale także usprawniają pra-
cę wszystkich układów w organizmie, stanowiąc sku-
teczne lekarstwo na wiele męczących dolegliwości oraz 
remedium na trwałą utratę zbędnej wagi. Pomagają zre-
generować ciało i umysł, oczyszczają organizm, zapew-
niają dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne, zapo-
biegają przedwczesnemu starzeniu się i sprawdzają się 
jako antidotum na szybkie tempo współczesnego życia.

Przemyślana kompozycja książki – proste przepisy 
i wyjątkowa metoda opracowana przez jej autorów – 
sprawia, że czytelnik ma okazję poznać 3-fazowy pro-
gram regenerujący, który ułatwia stopniowe przyzwy-
czajanie się do smaku napojów o najwyższej zawartości 
zielonych warzyw liściastych. Dzięki temu bajeczne 
właściwości cudownych napojów stają się dostępne dla 
każdego, kto chce odżywić ciało i dostarczyć sobie ener-
gii na cały dzień.  

Fascynująca analiza warzyw i owoców, które lą-
dują na naszych talerzach! Jo Robinson zabiera 
czytelnika w ekscytującą podróż po historii mo-

dyfikacji znanych nam roślin, by pokazać, jak bardzo 
te współczesne różnią się wyglądem, smakiem i warto-
ścią. Najcenniejsze okazują się jednak praktyczne wska-
zówki, dzięki którym każdy z łatwością nauczy się, jak 
przywracać jedzeniu zdrowe właściwości.

Dzika strona jedzenia to kilkanaście obszernych roz-
działów, z których każdy traktuje o innej roślinie jadal-
nej, zawiera listę jej najzdrowszych odmian oraz masę 
cennych informacji. Czytelnik dowie się między inny-
mi, które warzywa i owoce, z dostępnych na targach 
i w sklepach, zawierają więcej wartości odżywczych, 
przeciwutleniaczy czy błonnika. Autorka co chwilę 
zaskakuje odkryciami, które obalają utrwalone mity, 
przytacza też wyniki badań laboratoryjnych potwier-
dzających, że niektóre owoce i warzywa są zdrowsze 
i bogatsze w mikroelementy po ugotowaniu, upiecze-
niu lub wysuszeniu. Znalazły się tu także specjalnie 
skomponowane przepisy, z których każdy to prawdzi-
wa bomba witaminowa i energetyczna dla organizmu.

Pierwsze na polskim rynku kompendium, opisujące 
szczegółowo powszechnie dostępne rośliny jadalne, 
to nieocenione źródło infomacji, ale też genialna re-
cepta na zdrowie. 

Zsokowani
Eric Helms, Amely Greeven

Cena: 44,90 zł    Format: B5    Oprawa: miękka ze skrzydełkami   
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W oceanie tytułów poświęconych odchudzaniu poja-
wiła się rzetelna, poparta twardymi danymi naukowy-
mi książka. Oto przystępnie napisany i wiarygodny po-
radnik dla wszystkich, którzy bezskutecznie zmagają się 
z dietami i ćwiczeniami.

Autorka książki, znana dietetyczka, stosując dietę 50:50, 
zgubiła aż 20 kilogramów – i utrzymała ten spektakular-
ny efekt! Prosta i efektywna metoda jedzenia 500 kalorii 
co drugi dzień pomaga w krótkim czasie zgubić zbędną 
tkankę tłuszczową, wymodelować sylwetkę i wzmocnić 
serce. Ta dieta zachwyci tych, którzy chcą być szczuplej-
si, ale nie kosztem rezygnacji z ulubionych przekąsek czy 
nieco bardziej kalorycznych dań.  

CHIA to niezwykłe nasiona, które królują obecnie na 
rynku zdrowej żywności. Ich odżywczą moc odkryli już 
Aztekowie i to dzięki nim cieszyli się smukłą sylwetką, 
wspaniałym samopoczuciem i zdrowiem.

Oparta na tych nasionach dieta aztecka to plan trójfa-
zowego odchudzania, które polega na łączeniu jedzo-
nych na co dzień produktów spożywczych z chia, aby 
w efekcie wyeliminować z jadłospisu bomby węglowo-
danowe i wzbogacić go o odżywcze posiłki. W książ-
ce Boba Arnota znajduje się plan diety, opisy ćwiczeń 
fizycznych, które pomagają zrzucić zbędne kilogramy, 
a także najobszerniejszy na polskim rynku zbiór prze-
pisów na potrawy z fenomenalnymi nasionami chia.  

Książka Nie powinnam tego jeść, niczym osobista konsul-
tacja dietetyczna, prowadzi przez meandry tematu zdro-
wego żywienia. Maria Cross zidentyfikowała najbar-
dziej typowe symptomy i na ich podstawie stworzyła 
listę chorób, wywoływanych przez produkty zawierają-
ce gluten, nabiał, czerwone mięso czy owoce cytrusowe.

Poparty przeglądem badań naukowych, prosty system 
diagnozowania alergii i nietolerancji pokarmowych 
pomaga samodzielnie określić źródło takich objawów, 
jak: słabe krążenie, zaparcia, wysypki, bezsenność, sła-
ba odporność. Przegląd produktów i potraw, który-
mi można zastąpić te, które szkodzą, ułatwia z kolei 
określenie nowego jadłospisu.  

Znana badaczka otyłości, Caroline Apovian, opraco-
wała fenomenalny i prosty program odchudzania, któ-
ry daje efekty już następnego dnia. Metoda opiera się na 
dwóch fazach, które wzajemnie się uzupełniają – jedno-
niowy rozruch pobudza natychmiastowe spalanie tłusz-
czu i utratę wagi, a sześciodniowe doładowanie utrzy-
muje ten efekt i odżywia mięśnie.

W książce, oprócz naukowego wyjaśnienia zasad dzia-
łania i korzyści wynikających ze stosowania diety, zna-
leźć można przepisy na zdrowe dania oraz plan posiłków 
na 28 dni, zestawy ćwiczeń, które można wykonywać 
w domu, a także instrukcje, jak przestrzegać diety – na-
wet podczas wakacyjnych wyjazdów.  

Dieta 50:50

Dr Krista Varady
Bill Gottlieb
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Jedzenie przejmuje energię produktów, z których zosta-
ło przygotowane. Dlatego Doreen Virtue przekonuje, 
że najzdrowsza jest dieta pozbawiona produktów mię-
snych, pozyskiwanych w niehumanitarny sposób. Ła-
godnie wprowadza w świat „jedzących inaczej”, obala 
mity i pokazuje, jak przejść na wegetarianizm, nie czując 
się głodnym i czerpiąc radość ze spożywanych posiłków.

Czytelnik dowie się, jak wyeliminować pokusę zjedze-
nia mięsa, dostarczyć swemu organizmowi odpowied-
nią ilość białka, poradzić sobie ze sceptycznie nasta-
wionymi ludźmi z najbliższego otoczenia. Dzieki tej 
książce wgetarianizm staje się prostym i oczywistym 
wyborem.  

Zaskakująca historia, która zainspirowała miliony lu-
dzi na świecie: Jon Gabriel stracił ponad 100 kilogra-
mów bez stosowania diet i operacji, a na jego ciele nie 
pozostał żaden ślad po dawnej otyłości. Jak tego doko-
nał? Odrzucił wszystkie znane mu diety i opracował 
nowatorski sposób na osiągnięcie szczupłej sylwetki.

Jego unikalna metoda poparta jest najnowszymi od-
kryciami naukowców z dziedzin biochemii i neuro-
biologii oraz wynikami badań nad udziałem świado-
mości w odchudzaniu. Zamiast diet, Jon zaleca pracę 
z umysłem, bo – jak podkreśla w swoim poradniku – 
ciało może chcieć być grube. To genialny sposób na 
przyjemne odchudzanie bez katorżniczych diet.   

Refleksologia to prosta i skuteczna metoda terapii nie-
konwencjonalnej, polegającej na łagodnym masażu 
punktów na stopach, które odpowiadają danym orga-
nom wewnętrznym, narządom lub częściom ciała.

Podręcznik z bestsellerowej serii dla początkujących 
nie tylko pozwoli poznać położenie refleksów, ale też 
odkryje techniki uciskania i masażu punktów odpo-
wiedzialnych za poszczególne organy, a szczegółowe 
ilustracje pomogą samodzielnie wykonać zapropono-
wane ćwiczenia terapeutyczne. Dzięki tej książce re-
laksujący masaż stóp stanie się również leczniczym 
zabiegiem, który uzdrowi zarówno fizyczne, jak emo-
cjonalne dolegliwości.  

Bestsellerowa książka Doreen Virtue skierowana jest 
do wszystkich nałogowych podjadaczy czekolad, lodów 
czy słonych przekąsek. Autorka podaje w niej niebanal-
ną metodę na to, by już nigdy nie sięgać po niezdrowe 
„zapychacze”. Zawarte w książce quizy, strategie i cen-
ne informacje o wartościach odżywczych, z pewnością 
pomogą niejednej fance wieczornego buszowania w lo-
dówce zwalczyć niezdrową pokusę. A ta – jak dowo-
dzi autorka – często tkwi w sferze emocjonalnej. Wy-
starczy więc określić swój typ żarłoka i smak, na który 
ma się najczęściej ochotę, a potem podążać za prosty-
mi wskazówkami autorki i uwolnić się od niezdrowe-
go nawyku żywieniowego.  

Anielska  
dieta

Doreen Virtue, Becky Prelitz
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D U C H O W O Ś Ć12

Czy śmierć to koniec wszystkiego, czy dopie-
ro początek? Co tak naprawdę dzieje się z cia-
łem i duszą umierającej osoby? Czy dusze zmar-

łych najbliższych nadal odwiedzają żyjących krewnych? 
Odpowiedzi na te i wiele innych fundamentalnych py-
tań udziela osoba, która znalazła się „po drugiej stro-
nie”, zdając szczegółową relację z miejsca, w którym się 
znalazła.

Mój syn i życie po życiu to niezwykłe świadectwo drogi 
od sceptycyzmu do wiary, jaką przebyła autorka – twar-
do stąpająca po ziemi lekarka, która za pewnik przyj-
mowała wyłącznie to, co oparte zostało na racjonalnych 
dowodach. Jej światopogląd runął, kiedy ukochany syn 
dr Medhus popełnił samobójstwo, a wokół niej zaczęły 
dziać się dziwne rzeczy, których nie potrafiła wyjaśnić. 

Erik umarł, ale powrócił z zaświatów, aby w najdrob-
niejszych szczegółach, w sposób tragiczny i jednocze-
śnie podnoszący na duchu, opisać własne doświadcze-
nia oraz udzielić odpowiedzi na temat charakteru dusz, 
śmierci oraz życia po życiu – odpowiedzi, które poten-
cjalnie mogą na zawsze zmienić życie. Wzruszające 
rozmowy, jakie odbyły się pomiędzy nim a jego mat-
ką, to dowód na to, że miłość nigdy nie umiera i nie 
może jej zniszczyć nawet śmierć. Ta niezwykła książ-
ka odkrywa przed czytelnikiem odwieczne tajemni-
ce życia i śmierci.  

Zbiór inspirujących przesłań, afirmacji, wska-
zówek medytacyjnych i lekcji na każdy dzień 
roku, który podbił serca setek tysięcy czytelni-

ków na całym świecie. W tym niezwykłym duchowym 
dzienniku autor zawarł osobiste refleksje na temat tego, 
co naprawdę liczy się w życiu, splecione z opowieściami 
o walce z nowotworem oraz mądrościami, których źró-
dła wywodzą się z największych duchowych tradycji. 

Mark Nepo – poeta, filozof, jeden z najbardziej zna-
nych współczesnych nauczycieli duchowych, autor Ma-

łej księgi przebudzenia, oferuje codzienną dawkę prze-
myśleń, które pomogą dostrzec głębszy sens istnienia. 
Każdego dnia czytelnik zapoznaje się z małym, napi-
sanym niezwykle poetyckim językiem, dziełem sztuki, 
połączonym z prostym ćwiczeniem, które w oryginal-
ny sposób poszerza spojrzenie na otaczającą rzeczy-
wistość.

Książka zawiera inspirujące lekcje na każdy dzień roku. 
Te łatwe do wprowadzenia w codzienne życie wska-
zówki uczą, jak dostrzegać i doceniać to, co napraw-
dę się liczy, a co zazwyczaj pozostaje niedostrzeżone 
lub bagatelizowane. Autor, który pokonał groźny no-
wotwór i w trakcie walki o zdrowie nauczył się czer-
pać radość małych, codziennych cudów, przekonuje, 
że nawet w codzienności można odnaleźć spokój, ra-
dość i uzdrowienie.  

Mój syn  
i życie po życiu
dr. n. med. Elisa Medhus
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Wystarczy zaledwie pięć minut porannej lektury, aby 
dzień nabrał innego, głębszego wymiaru. Rozpoczyna-
jąc przygodę z tym inspirującym przewodnikiem po co-
dzienności, czytelnik zapisuje się na indywidualny, rocz-
ny kurs mindfulness. Zawarte w książce krótkie lekcje 
na każdy dzień roku mają za zadanie inspirować do po-
dejmowania odważniejszych i trafniejszych decyzji i re-
alizacji marzeń, zachęcać do uwierzenia we własne moż-
liwości i otwarcia się na otaczający świat.

Każdy wpis podsumowany jest krótką, prostą do zapa-
miętania afirmacją, która doskonale sprawdzi się jako 
dyskretne echo porannej lektury. To idealna pozycja dla 
chcących żyć świadomie.  

SQuire Rushnell – autor bestsellerowych książek, któ-
rych głównym motywem są słynne „boskie mrugnię-
cia” – udowadnia, że nie ma przypadków i że każdy zbieg 
okoliczności, w którym dochodzi do niesamowitych rze-
czy, jest elementem boskiego planu. Ta inspirująca, pełna 
wziętych z życia, wzruszających, chwytających za serce 
i przepełnionych mądrością opowieści, to niepodważal-
ny dowód na to, że każde doświadczenie ma głębszy sens 
i że istnieje wyższy plan, którego wszyscy są częścią.

O prawdziwych cudach, których doświadczyli, opowia-
dają m.in. twórca firmy Apple – Steve Jobs, oraz Col-
ton Burpo, bohater zekranizowanej książki Niebo ist-

nieje… naprawdę. 

Doświadczona uzdrowicielka pokazuje, jak dzięki uni-
wersalnemu prawu karmy przełamać blokujące skłon-
ności i lęki, otworzyć się na zmiany, a rezygnację i nudę 
zamienić w pasję. Ten poradnik pokazuje, jak w prosty 
sposób wykorzystać w praktyce odwieczne zasady ży-
cia duchowego. Zawarte w książce porady, ćwiczenia, 
kwestionariusze i medytacje umożliwiają wniknięcie 
w głąb własnego umysłu, odkrycie ograniczających sys-
temów myślowych i zastąpienie odczuwanego niepoko-
ju opanowaniem – co pozwoli wprowadzić do życia po-
zytywne zmiany. Ten praktyczny poradnik uczy, jak żyć 
w zgodzie z samym sobą i przeżywać teraźniejszość, co-
dziennie dokonując lepszych wyborów.  

Doświadczony terapeuta udowadnia, że docierać do mi-
nionych wcieleń można na wiele sposobów, na przy-
kład dzięki technikom wizualizacji i medytacji. Bazu-
jąc na wieloletniej praktyce, uczy, jak przemieszczać się 
między kolejnymi inkarnacjami duszy, a także wskazu-
je sposoby na ich badanie i odczytywanie.

Umysł jest częścią nieśmiertelnej duszy, która przecho-
wuje w sobie mądrość i wiedzę ze wszystkich wcieleń. 
Odkrywając wspomnienia minionych żyć, poznaje się 
historię własnego wcielenia i odkrywa sens obecnego 
życia. Prezentowane z tym poradniku techniki pozwolą 
przypomnieć sobie minione inkarnacje, poznać lub roz-
winąć duchowe i parapsychiczne zdolności.  

Codzienne 
inspiracje
Nathalie W. Herrman

Cena: 39,90 zł    Format: A5 

Oprawa: miękka    Strony: 392 

ISBN: 978-83-63965-53-2

Boski kompas

SQuire Rushnell

Cena: 39,90 zł    Format: A5    

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 280   

ISBN: 978-83-63965-02-0

Wybory 
karmiczne
Djuna Wojton

Cena: 29,90 zł    Format: A5 

Oprawa: miękka    Strony: 200 

ISBN: 978-83-63965-52-5

Podróże duszy

Douglas De Long

Cena: 34,90 zł    Format: A5    

Oprawa: miękka    Strony: 224    

ISBN: 978-83-63965-44-0

D U C H O W O Ś Ć 13



Ho’oponopono, jako metoda uzdrawiania duchowego, 
porządkuje życie na wszystkich jego poziomach i we 
wszystkich aspektach. Usuwa także negatywne ener-
gie, których miejsce zajmuje bezwarunkowa miłość. 
W książce znajduje się wiele przykładowych oczysz-
czających modlitw miłości, które można wykorzystać 
w różnych sytuacjach życiowych. Autorka pokazuje, jak 
tworzyć pozytywne życie i świadomie kierować swoim 
przeznaczeniem, odnaleźć sens życia i dostrzec swoją in-
dywidualność, utrzymać harmonię między poziomami 
świadomości a wewnętrznym dzieckiem oraz jak poko-
nać problemy i usunąć wszelkie blokady, negatywne my-
śli i poczucie winy. Ho’oponopono to droga do prawdzi-
wego szczęścia!  

To druga – po Odważnych duszach –  książka Roberta 
Schwartza, dotycząca planowania przedurodzeniowe-
go. Tym razem autor zmierzył się ze szczególnie trudny-
mi emocjami – przedstawił historie osób, które w swym 
życiu cierpiały z powodu choroby psychicznej, poronie-
nia, aborcji czy gwałtu, oraz przeanalizował je, bazując 
na informacjach przekazanych z „drugiej strony”, za po-
mocą mediów i channelerów. 

W tym zbiorze inspirujących refleksji przeczytać moż-
na między innymi o tym, jak przebaczyć sobie i innym, 
pozbyć się przytłaczającego poczucia winy, przejąć ste-
ry życia w swoje ręce i stać się kreatywnym twórcą wła-
snego losu. Ta książka to mapa duszy.  

Książka odsłania sekrety Ho’oponopono – starożytnej 
nauki, biorącej swój początek na malowniczych hawaj-
skich wyspach i stanowiącej część Huny – tajemnej wie-
dzy kultywowanej przez Hawajczyków. Publikacja za-
wiera dokładny opis szczególnej metody uzdrawiania 
– duchowego procesu polegającego na oczyszczaniu 
siebie i swojego otoczenia oraz zaprowadzaniu harmo-
nii. Znajdują się w niej również praktyczne wskazówki 
ułatwiające rozpoczęcie praktyki Ho’oponopono, a tak-
że instrukcje dotyczące stosowania tej metody do roz-
wiązywania wszelkich problemów życiowych oraz wal-
ki z błędami i słabościami. Ho’oponopono to duchowa 
droga pozytywnego myślenia, prowadząca do szczęścia 
i spełnienia.  

Oto wyjątkowa książka podejmująca temat planowania 
przedurodzeniowego. Autor wskazuje w niej na uzdra-
wiającą moc życiowych doświadczeń, które dusza z głę-
boką wyrozumiałością i miłością planuje przed narodzi-
nami w ciele ziemskim. Zgłębiając duchowe wyzwania, 
przed którymi staje każdy człowiek, Robert Schwartz 
wskazuje na duchowy cel bolesnych przeżyć i tłumaczy, 
że wszystkie wydarzenia życiowe skrywają głębszy sens 
polegający na oczyszczeniu duszy.

Przywołując historie z prawdziwego życia, pokazuje tak-
że, jak uzdrowić nawet te najbardziej dotkliwe rany – 
głęboko ukryte wzorce bezwartościowości, bezsilności 
i gniewu. Książka, która odsłania duchowy sens życia!  

Ho’oponopono. 
Oczyszczająca 
modlitwa

Krystyna Kwiecinski

Cena: 29,90 zł    Format: A5    

Oprawa: miękka    Strony: 200    

ISBN: 978-83-62476-67-1

Dar duszy

Robert Schwartz

Cena: 39,90 zł    Format: B5    

Oprawa: miękka    Strony: 304  

ISBN: 978-83-62476-62-6

Ho’oponopono. 
Siła tworzenia

Krystyna Kwiecinski

Cena: 24,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 144 

ISBN 978-83-62476-81-7 

Odważne 
dusze

Robert Schwartz

Cena: 39,00 zł    Format: B5    

Oprawa: miękka    Strony: 248    

ISBN: 978-83-62476-31-2
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Ten prosty, napisany przystępnym językiem podręcznik 
krok po kroku wprowadza czytelnika w tajniki medy-
tacji. Zawarte w książce informacje przybliżają założe-
nia medytacji, natomiast praktyczne porady i wskazówki 
ułatwiają przygotowanie przestrzeni sprzyjającej medy-
tacji oraz podpowiadają, kiedy i gdzie można medytować. 

Ponad 50 różnych ćwiczeń pozwoli poznać szeroki wa-
chlarz technik medytacji i wybrać spośród nich najbar-
dziej odpowiednie. Stosowanie ich w praktyce pomaga 
rozwijać umiejętności koncentracji i skupienia uwagi, 
sprecyzować cele, zrelaksować umysł i ciało. To ideal-
na pozycja dla kogoś, kto chciałby medytować, ale nie 
wie, jak zacząć.  

Oto unikalny poradnik prezentujący potęgę słów oraz 
ich wpływ na kreowanie rzeczywistości. 

Autor wprowadza w tajniki pracy z afirmacjami: poka-
zuje, w jaki sposób za pomocą słów przywołać pomyśl-
ne zdarzenia i odsunąć od siebie te niekorzystne, pre-
zentuje przykładowe frazy i uczy doboru odpowiednich 
wyrazów przy tworzeniu własnych afirmacji. Oprócz 
wskazówek dotyczących bezpiecznego używania uzdra-
wiających fraz publikacja zawiera również odpowie-
dzi na najczęstsze pytania dotyczące pracy ze słowami. 

Inspirująca, praktyczna książka, która przywraca wia-
rę w życie pełne szczęścia i pozwala raz na zawsze upo-
rać się z negatywnymi przekonaniami!  

Jak wyzwolić się od utrwalonych, sztywnych poglądów 

i zaprogramować umysł tak, aby obserwował, oceniał 

i skutecznie rozwiązywał problemy, które napotyka-

my w życiu? Spokój jest rozwiązaniem prezentuje zwięzłą 

metodę opartą na zasadach mindfulness, której moż-

na używać do radzenia sobie z przeciwnościami losu. 

W książce znalazły się różnego rodzaju idee i ćwicze-

nia, które pomogą świadomie używać spokojnej uwa-

gi do kreowania najlepszej wersji swojego życia. Dzięki 

tej umiejętności możliwe jest uwolnienie się od poglą-

dów wywołujących lęk, smutek i szkodliwych zacho-

wań, a następnie zastąpienie ich radością i spokojem.  

Mark Nepo – filozof, poeta, który pokonał groźny no-
wotwór – pisze o duchowości i przyjaźni, zachęcając do 
odkrywania głębszego wymiaru własnego istnienia. Za-
czerpnięte z wielu tradycji duchowych rozważania na 
każdy z 52 tygodni roku, dotyczą współistnienia, wy-
baczania, świadomości czy umiejętności pokonywania 
przeszkód, dając czytelnikowi możliwość spojrzenia na 
własne życie z szerszej perspektywy.

Te inspirujące refleksje, sprawdzające się zarówno w mo-
mentach radości, jak również – a może przede wszyst-
kim – w chwilach smutku i zwątpienia, pokazują, jak nie-
wiele potrzeba, aby lepiej poznać samego siebie i odkryć 
głębszy wymiar własnego istnienia.  

Medytacja 
dla początkujących

Dr Stephanie Clement

Cena: 32,30 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 256

ISBN 978-83-62476-99-2 

Uzdrawiająca 
moc słów

Wojciech Usarzewicz

Cena: 27,90 zł    Format: A5 

Oprawa: miękka    Strony: 176 

ISBN: 978-83-64645-06-8

Spokój 
jest rozwiązaniem

Keith Park

Cena: 34,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 240

ISBN: 978-83-63965-39-6

Mała księga 
przebudzenia

Mark Nepo

Cena: 24,90 zł    Format: B6 

Oprawa: zintegrowana 

Strony: 160 

ISBN: 978-83-63965-49-5
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Potężne źródło informacji o aurze! Rewelacyjny porad-
nik, którzy uczy prostych metod, jak wyczuwać aurę, wi-
dzieć jej kolory i interpretować ich znaczenie dla zdro-
wia i sukcesu.

Przewodnik pokazuje, jak z łatwością, lecz skutecznie, 
odciskać swoje pragnienia na własnej skórze, by w ten 
sposób je do siebie przyciągnąć. Z powodzeniem moż-
na go wykorzystać do polepszenia zdrowia, wzmocnie-
nia relacji międzyludzkich i stymulacji własnych czakr.

Jej autorem jest słynny mag, hipnoterapeuta i autor wie-
lu bestsellerowych książek, Richard Webster, który pod-
czas prowadzenia warsztatów ezoterycznych wykorzy-
stuje techniki przedstawione w swoich publikacjach.  

Tisha Morris – konsultantka feng shui, architektka 
wnętrz i dyplomowana terapeutka – w sposób szczegó-
łowy analizuje wszystkie aspekty związane z zamieszki-
waniem konkretnej przestrzeni i jej wpływem na zdro-
wie fizyczne i psychiczne. Kompleksowo opisała zasady 
feng shui i ich praktyczne zastosowanie.

W książce wyjaśnia numerologiczne znaczenie domu, 
symboliczne znaczenie pomieszczeń i mebli, sposoby na 
oczyszczenie przestrzeni oraz radzi, jak wybrać działkę 
pod budowę domu i zaprojektować przestrzeń mieszkal-
ną. To obowiązkowa pozycja dla wszystkich, którzy pra-
gną, by w ich domu i życiu zapanowała doskonała har-
monia oraz idealny spokój.  

Wystarczy jedno wypowiedziane w gniewie słowo lub 
zazdrosne spojrzenie, by zakłócić bezpieczeństwo swo-
jej psychiki. Istnieją jednak proste i dostępne dla każde-
go sposoby na wybudowanie ochronnej aury wokół sie-
bie, bliskich i własnego domu.

Richard Webster, jeden z najbardziej znanych specjali-
stów w dziedzinie ezoteryki, przedstawia w tym pod-
ręczniku metody na opanowanie technik wzmacniania 
psychiki, uaktywniania właściwości ochronnych amu-
letów, kamieni szlachetnych i kryształów, wahadełek, 
świec, kadzideł, ziół oraz czakr. Ta publikacja pomoże 
uchronić się przed negatywną energią i emocjami, a tak-
że stworzyć bezpieczną przestrzeń życiową.  

William W. Hewitt, znany hipnoterapeuta kliniczny 
i astrolog, po raz kolejny zdradza, jak wykorzystać całe 
spektrum możliwości swojego umysłu. Podróże astral-
ne, odczyt telepatyczny, przeobrażanie się w medium, 
a nawet jasnowidzenie – to umiejętności, które może 
opanować niemal każdy.

Książka wydana w bestsellerowej serii „Dla początku-
jących” zawiera proste ćwiczenia, dzięki którym można 
rozwinąć własne moce parapsychiczne, komunikować 
się z istotami duchowymi, a nawet uzdrawiać. Inspiru-
jące historie osób, które korzystają z nieograniczonych 
mocy swojego umysłu są dowodem na to, że każdy może 
zwiększyć swój potencjał parapsychiczny.  

Odczytywanie 
aury 
dla początkujących

Richard Webster

Cena: 32,30 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 192

ISBN: 978-83-62476-93-0

Umysł,  
ciało, dom

Tisha Morris

Cena: 34,90 zł    Format: A5    

Oprawa: miękka    Strony: 296    

ISBN: 978-83-63965-38-9

Obrona 
psychiczna 
dla początkujących

Richard Webster

Cena: 32,30 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 248

ISBN: 978-83-62476-16-9 

Rozwój mocy 
parapsychicznych 
dla początkujących

William W. Hewitt

Cena: 32,30 zł    Format: A5 

Oprawa: miękka    Strony: 220 

ISBN: 978-83-62476-60-2 
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Radosna i odprężająca terapia duszy i ciała, którą każ-
da kobieta zmagająca się z nadmiernym objadaniem pod 
wpływem emocji może wykonać w zaciszu domowym. 
Książka zawiera proste, unikalne techniki, jak uwolnić się 
od poczucia winy i negatywnych emocji, a w efekcie od-
zyskać zgrabną sylwetkę, dobre samopoczucie i zdrowie.

Te drogocenne wskazówki starannie opracowała be-
stsellerowa Doreen Virtue – doktor psychologii, au-
torytet i specjalistka w dziedzinie zdrowego żywienia 
i uzdrawiania. 

Niniejsza publikacja to fenomenalny efekt jej wielolet-
niej pracy terapeutycznej z setkami pacjentów, popar-
tej obserwacjami i analizą własnych doświadczeń.  

Pierwsza książka, która precyzyjnie nakreśla prawdzi-
wą, pozytywną przepowiednię Majów i udziela odpo-
wiedzi na najważniejsze pytania ludzkości: Kiedy nastą-
pi koniec świata? Co potem stanie się z ludźmi? 

Te drogocenne informacje od przodków posiadających 
klucze do przyszłości przekazuje przewodnik duchowy 
Drunvalo Melchizedek. W sposób spokojny, łagodny 
i kojący udziela wskazówek, jak w tym trudnym dla ludz-
kości czasie głębokich zmian pokonać strach i wznieść 
się na wyższy poziom świadomości. 

Książka zdobyła na świecie miano bestsellera wszech 
czasów, pobijając rekordy sprzedaży. Została przetłu-
maczona na 29 języków.  

Imponujący przekaz od Awatarów – Istot Najwyższych, 
którzy dbają o zachowanie równowagi Matki Ziemi. Za 
ich pośrednictwem zachodni mistrz mądrości Jeffrey 
Armstrong odkrywa przed czytelnikami nowe sposo-
by myślenia, otwiera ścieżki do wielu wyższych wymia-
rów, ukrytych dotąd horyzontów i nieznanych światów. 

Niniejsza książka odsłania rąbka tajemnicy starożytnej 
kultury wedyjskiej, w oryginalny sposób przedstawia 
antyczną filozofię i zawiera niespotykaną interpretację 
eposów Ramajany i Mahabharaty. A przede wszystkim 
jest zbiorem doskonałych lekcji, praktycznych medy-
tacji i unikalnych ćwiczeń na dostrzeżenie w sobie mą-
drości i emanowanie miłością.  

Niezwykła historia kobiety, która szukała szczęścia przez 
40 lat, a znalazła je w… 40 dni. 

Po śmierci ojca Mary poczuła, że straciła swoje miejsce na 
ziemi. W poszukiwaniu spokoju i bezpiecznej przystani 
udała się do klasztoru, by przez 40 dni wieść życie bud-
dyjskiej mniszki – spała w zimnej celi, kąpała się w lodo-
watej wodzie, godzinami medytowała. Najważniejszych 
lekcji życia udzielili jej wówczas: pojedyncze nasiono gra-
natu, wypchana walizka i zakurzony wiekowy szkielet…

To wzruszająca powieść – zapis odkrywania magii co-
dziennych czynności, piękna, jakie kryje się we wnę-
trzu drugiego człowieka, oraz spokoju wyłaniającego 
się z otaczającego chaosu.  

Uzdrawianie 
duszy i ciała

Doreen Virtue

Cena: 34,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 248

ISBN: 978-83-62476-19-0

Wąż 
Nieskończoności

Drunvalo Melchizedek

Cena: 34,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 216

ISBN 978-83-63965-01-3

Duchowe 
nauki Awatarów

Jeffrey Armstrong

Cena: 34,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 256

ISBN 978-83-62476-25-1

Mnisi i ja

Mary Paterson

Cena: 29,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 280

ISBN: 978-83-62476-85-5
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To niezwykły zbiór relacji z autentycznych spotkań 
z aniołami, których doświadczyła autorka oraz jej naj-
bliżsi, wzbogacony o opisy wszelkiego rodzaju niebiań-
skich istot. Szczegółową charakterystykę archaniołów, 
wniebowstąpionych mistrzów, duchowych przewodni-
ków i strażników duchowych uzupełniają praktyczne 
wskazówki ułatwiające rozpoznawanie ich obecności.

Oprócz inspirujących historii, stanowiących niepod-
ważalny dowód na istnienie aniołów, książka zawiera 
również zestaw technik i prostych ćwiczeń medyta-
cyjnych, które ułatwią nawiązanie kontaktu z boskimi 
pomocnikami, rozpoznanie ich obecności oraz inter-
pretację otrzymywanych od nich przesłań.  

Każdemu codziennie towarzyszy przynajmniej kilku 
duchowych opiekunów, których zadaniem jest udzie-
lanie wszelkiego rodzaju wsparcia. Aby skontaktować 
się ze swoimi aniołami, wcale nie trzeba posiadać spe-
cjalnych zdolności parapsychicznych – wystarczy tylko 
wiedzieć, jak to zrobić.

Podążając za wskazówkami autora, czytelnik wkracza 
w niewidzialny świat duchowych pomocników, goto-
wych nieść pomoc i wsparcie w każdej chwili. Autor 
w zrozumiały sposób pokazuje, jak nawiązać kontakt 
i współpracować z aniołami, by odnaleźć z ich pomo-
cą życiowy cel, odkryć ukryte zdolności twórcze, prze-
zwyciężyć słabości i odkryć w sobie siłę i inspirację.  

Przedstawiony w książce autorski program detoksykacji 
przy pomocy aniołów łączy techniki uzdrawiania ener-
getycznego z terapiami naturalnymi. To łagodny i sku-
teczny sposób na oczyszczenie ciała i duszy, podniesienie 
poziomu energii, pozbycie się dolegliwości zdrowotnych 
czy zerwanie z nałogami.

Prezentowane metody są proste i bezpieczne. Auto-
rzy podają przykładowe plany detoksykacyjne, udzie-
lają praktycznych wskazówek, jak w naturalny sposób 
zmniejszyć lub wyeliminować zachcianki żywieniowe 
i oczyścić kuchnię ze szkodliwych produktów. Rady za-
warte w tej niezwykłej publikacji umożliwiają całkowite 
uwolnienie się od fizycznych i emocjonalnych toksyn.  

Dlaczego niektóre modlitwy są nieskuteczne? Zaklinacz 
Aniołów – Kyle Gray – odpowiada na to pytanie i tłuma-
czy, w jaki sposób wykorzystywać siłę pozytywnej modli-
twy w komunikacji z aniołami. W świeży, nietuzinkowy 
sposób przedstawia hierarchię anielską, charakterysty-
kę głównych archaniołów, inwokacje przyzywające po-
szczególne anioły, zbiór codziennych modlitw, a także 
katalog modlitw w każdej intencji – od znalezienia brat-
niej duszy i zapewnienia dostatku, po leczenie chorób.

Modlitwa jest czymś tak naturalnym dla każdego sys-
temu religijnego, że ze wskazówek i technik przedsta-
wionych w tym niezwykłym poradniku można korzy-
stać bez względu na wyznanie.  

Rozmowy 
z aniołami

Judith Marshall

Cena: 34,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 240

ISBN: 978-83-63965-40-2

Anioły i duchowi 
przewodnicy

Richard Webster

Cena: 36,00 zł    Format: A5 

Oprawa: miękka    Strony: 296 

ISBN: 978-83-62476-18-3

Totalne 
oczyszczanie 
z pomocą 
anielskich energii

Doreen Virtue, Robert Reeves

Cena: 39,90 zł    Format: A5 

Oprawa: miękka ze skrzydełkami 

Strony: 312    ISBN: 978-83-64645-04-4

Modlitwy 
do aniołów

Kyle Gray

Cena: 34,90 zł    Format: A5 

Oprawa: miękka ze skrzydełkami 

Strony: 216 

ISBN: 978-83-63965-62-4
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Odkrywczy i zaskakujący – prawdopodobnie najważ-
niejszy podręcznik leczenia holistycznego ostatnich lat! 
Jego autorka – Meg Blackburn Losey –  dzieli się swoim 
doświadczeniem i niezwykłym darem, jaki otrzymała 
od Mistrzów. Uzdrawianie energetyczne to wyjątkowy 
przewodnik, w którym strona po stronie odsłaniają się 
kolejne kroki stawania się uzdrowicielem, etapy two-
rzenia energii oraz sposoby jej działania.

W książce znajdują się wskazówki dotyczące rozwija-
nia zdolności uzdrowicielskich, wykorzystania systemu 
czakr i meridianów do leczenia oraz wiele ćwiczeń do 
samodzielnego stosowania. Autorka zawarła w niej rów-
nież informacje o uzdrawianiu na odległość.   

Podręcznik Inny Segal to zbiór skutecznych wskazówek 
pomagających rozbudzać dar intuicji.

Książka ukazuje szeroką perspektywę uzdrawiania – 
pokazuje, jak korzystać z metody wizualno-intuicyj-
nej, by zyskać pewność siebie i wprowadzić zmiany we 
wszystkich obszarach życia. Ten prosty system ćwiczeń 
oparty na sile intuicji, wizualizacji, medytacji i terapii 
kolorami można stosować zależnie od własnych potrzeb 
i w każdej sytuacji.

Autorka radzi, jak zadbać  o własną psychikę i zaakcep-
tować swoje wady, poprawić relacje z partnerem, wy-
chować mądre i pewne siebie dzieci, przyciągnąć pienią-
dze oraz odkryć swoje talenty i powołanie zawodowe.  

To prosty i skuteczny system uzdrawiania holistycznego 
za pomocą techniki nadi. Książka prezentuje program 
pobudzający ruch prany, czyli energii przepływającej 
przez sieć kanałów, które przenikają ciało subtelne.Ten 
przejrzyście napisany i praktyczny podręcznik wyjaśnia, 
co zrobić, aby znaleźć w swoim wnętrzu spokój i harmo-
nię. Z jego lektury dowiedzieć się można także tego, jak 
nastroić swoje ciało energetyczne oraz jak używać ko-
lorów, muzyki, śpiewu i wibracji, aby poczuć się lepiej. 
Publikacja obfituje ponadto w skuteczne ćwiczenia du-
chowe oraz przepisy na pożywne dania, które zapewnia-
ją długie i zdrowe życie. Oto system uzdrawiania holi-
stycznego służący do równowagi ciała, umysłu i ducha!  

Oto znakomity przewodnik zarówno dla lekarzy me-
dycyny konwencjonalnej, jak i praktyków medycyny al-
ternatywnej, a także dla wszystkich zainteresowanych 
pracą z ciałem, samouzdrawianiem, osiągnięciem stanu 
pełnego zdrowia i zadowolenia z życia.

Publikacja zawiera dokładne wskazówki dotyczące tego, 
jak właściwie interpretować sygnały fizyczne płynące 
z ciała, odczytywać jego sekretny język oraz jak nale-
ży pobudzać naturalne procesy samouzdrawiania, aby 
przywrócić organizmowi witalność i siłę. Autorka wy-
jaśnia także, na czym polegają mentalne, emocjonalne 
i energetyczne przyczyny zaburzeń fizycznych i chorób, 
oraz szczegółowo opisuje terapię kolorami.  

Uzdrawianie 
energetyczne

Dr Meg Blackburn Losey

Cena: 44,90 zł    Format: B5

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 352 

ISBN 978-83-62476-89-3

Potęga  
uzdrawiania 
intuicyjnego
Inna Segal

Cena: 44,90 zł    Format: B5 

Oprawa: miękka ze skrzydełkami 

Strony: 296 

ISBN: 978-83-63965-55-6

Uzdrawianie 
holistyczne

Billy Roberts

Cena: 34,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 256

ISBN: 978-83-63965-31-0

Sekretny język 
twojego ciała

Inna Segal

Cena: 44,90 zł    Format: B5

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 320

ISBN: 978-83-62476-20-6
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Wiekszość dostępnych na rynku książek poświęconych wychowaniu dzieci po 
macoszemu traktuje sferę duchową. A to właśnie od wrażliwości pociechy, jej 
indywidualnego wewnętrznego świata zależy, czy swobodnie będzie rozwijać 
swój potencjał, talent i umiejętności. Duchowy świat dzieci to jedna z pierwszych 
pozycji na polskim rynku, która przedstawia sprawdzone metody wspierania 
duchowego rozwoju dziecka, oparte na osiągnięciach Marii Montessori, trzy-
krotnie nominowanej do Pokojowej Nagrody Nobla lekarki. Osobiste historie 
oraz doświadczenia Mary Ellen Maunz – matki trójki dzieci i emerytowanej 
pedagog – sprawiają, że zawarte w książce treści są łatwe zarówno do odczyta-
nia, jak i realizacji w życiu codziennym. Na kolejnych stronach tego nieszablo-
nowego poradnika autorka opisuje, jak dzieci rozwijają się w kolejnych latach 
życia, kiedy kształtuje się w nich wrażliwość na wartości moralne, tożsamość 
społeczna czy umiejętność wyciągania wniosków. Książka proponuje gotowe 
scenariusze lekcji i zabaw, dzięki którym rodzice mogą w odpowiednim czasie 
wspierać rozwój talentów, cech charakteru i osobowości u swojego potomstwa.

To idealna pozycja dla wszystkich rodziców, którym zależy na wychowaniu mą-
drego, wrażliwego i utalentowanego małego człowieka.  

Duchowy świat dzieci
Mary Ellen Maunz

Cena: 34,90 zł    Format: A5    Oprawa: miękka ze skrzydełkami    Strony: 256

ISBN: 978-83-63965-37-2

W tej kojącej książce Walter Makichen, znany jasno-
widz, udowadnia, że problemy z zajściem w ciążę mogą 
mieć źródło w sferze duchowej. Wprowadza w subtel-
ny świat dziecięcych dusz, które próbują odnaleźć swo-
ich przyszłych rodziców.

Czytelnik znajdzie tu proste metody na to, jak skontak-
tować się z duszą pociechy, która jest mu pisana, zaprosić 
ją do swojego życia i uzyskać odpowiedzi na najbardziej 
nurtujące i trudne pytania o rodzicielstwo. Poruszające 
przykłady par, które są obecnie szczęśliwymi rodzica-
mi cudownych maleństw, dodają otuchy w staraniach 
o potomstwo, a także pokazują, jak przygotować się na 
poczęcie i stać się najlepszym rodzicem.  

Ćwiczenie jogi podczas ciąży to najlepszy sposób na przy-
gotowanie ciała i umysłu na pierwsze spotkanie z maleń-
stwem. Dorothy Guerra, doświadczona doula i instruk-
torka jogi, przedstawia w swojej książce autorską metodę 
8-stopniowej ścieżki przygotowującej do zdrowego poro-
du, dostosowanej do potrzeb wszystkich kobiet.

To ponad 200 stron poradnika z ćwiczeniami i wska-
zówkami, dzięki którym łatwiej przetrwać okres ciąży, 
uelastycznić ciało, poradzić sobie z bólem podczas poro-
du oraz zrozumieć, jak zmieniają się umysł, ciało i emo-
cje w tym czasie. Łagodny program pomoże zoriento-
wać się w medycznych aspektach ciąży, a także włączyć 
partnera w przygotowania do narodzin.  

Dziecięce 
dusze

Walter Makichen

Cena: 34,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 240

ISBN: 978-83-62476-08-4

Joga na czas 
ciąży i porodu

Dorothy Guerra

Cena: 34,90 zł    Format: A5 

Oprawa: miękka ze skrzydełkami 

Strony: 256 

ISBN: 978-83-63965-51-8
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Oto zimowa odsłona bestsellerowej książki 
z serii W kuchni Pięciu Przemian, zawiera-
jącej przepisy na wegetariańskie, bezglute-

nowe i zdrowe potrawy opatrzone apetycznymi zdję-
ciami. Zarówno ta publikacja, jak i pozostałe z cyklu 
zyskały uznanie wielu autorytetów, m.in. Ewy Wacho-
wicz, blogerów kulinarnych oraz portali ekologicznych 
i o zdrowym żywieniu.

Zimowe dania także mogą być ciekawymi kompozycja-
mi bogatymi w smaki. Choć jest to pora roku, w której 
spożywa się głównie produkty, które można przecho-
wać, np. ziarna zbóż, orzechy, pestki, warzywa strącz-
kowe, suszone owoce i zioła, i nie używa się zbyt wielu 
świeżych warzyw i owoców, to mimo to można z nich 
skomponować zbilansowane posiłki. Gęste zupy, kasze, 
ciasta z orzechami i rodzynkami, pierniki i makowce, 
rozgrzewające napoje z cynamonem i goździkami po-
magają w utrzymaniu ciepła organizmu i mają na nie-
go harmonizujący wpływ.

Zapiekanka ziemniaczana z kaszą gryczaną, placki 
orzechowe, zupa migdałowa, tradycyjne łazanki z ma-
kiem oraz pierogi z kapustą i grzybami… to potrawy, 
które okrywają bogactwo zimowych smaków kuchni 
Pięciu Przemian! Ponad sto przepisów na zupy, sałatki 
i surówki, dania ciepłe, warzywa, przekąski i dodatki.  

Oto książka, która stanowi podsumowanie po-
nad półrocznych zmagań uczestników dru-
giej edycji cieszącego się niezwykłą popu-

larnością konkursu o innowacyjnej formule łączącej 
rywalizację z pracą w zespole. BlogerChef to nie tylko 
ponad półroczne zmagania, podczas których blogerzy 
kulinarni rozwijali swoją pasję do gotowania i odkry-
wania nowych smaków, ale także eksplorowali cieka-
we miejsca na kulinarnej mapie Polski.

Najlepsze dania zostały wybrane i nagrodzone przez 
profesjonalne jury, zaś teraz każdy miłośnik goto-
wania ma szansę samodzielnie przygotować te wy-
śmienite receptury w zaciszu własnej kuchni. Kur-
czak curry w sosie agrestowym, bazyliowe naleśniki 
z wędzoną gruszką, kozim serem i prażonymi mig-
dałami, a może kopytka z bobu… przepyszne dania 
można wybrać z ponad kilkudziesięciu smakowitych 
i sprawdzonych przepisów.

Publikacja prezentuje przepisy na przystawki, dania 
główne, desery, a także dania bez glutenu, bez lakto-
zy, fit, wegetariańskie i wiele innych, a każda receptu-
ra zobrazowana została apetycznym zdjęciem potrawy. 
Książka zawiera także zdjęcia reportażowe ze wszyst-
kich etapów konkursu, obrazujące zmagania ponad 30 
polskich blogerów, którzy na co dzień publikują prze-
pisy na swoich blogach, m.in. Pora coś zjeść, Wielki ape-

tyt, Na 4 widelce czy Gotowanie z pasją.  

Zima w kuchni 
Pięciu Przemian
Anna Czelej

Cena: 34,90 zł    Format: A5    Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 232    ISBN: 978-83-63965-07-5

BlogerChef 2
Praca zbiorowa

Cena: 49,90 zł    Format: B5    Oprawa: twarda    Strony: 256

ISBN: 978-83-64645-28-0



W jesiennym menu dominują gęste, zawiesiste zupy, wa-
rzywa na ciepło, sałatki z kaszami i warzywami strączko-
wymi, które wymagają dłuższego przyrządania. Należy 
też spożywać produkty o ostrym smaku, m.in. białe wa-
rzywa, takie jak korzeń pietruszki i selera oraz wzmoc-
nić organizm, doprawiając je imbirem lub czosnkiem.

W publikacji znajduje się ponad sto przepisów opraco-
wanych zgodnie z tymi zasadami, receptury na zupy, 
np. cebulową z kaszą jaglaną, dania obiadowe, np. ko-
tlety z grzybów w sosie żurawinowym, a także sałatki, 
desery oraz przetwory. To propozycja dla chcących go-
tować według Pięciu Przemian oraz przyrządzać zdro-
we potrawy z sezonowych składników.  

Wiosną wszystko budzi się do życia, także potrawy 
przyrządzane o tej porze roku wykazują podobne ce-
chy. Zupy są lekkie, sałatki – orzeźwiające, a wysyp no-
walijek pozostawia duże pole do popisu w komponowa-
niu wiosennego menu.

Nieoceniona przy tym okazuje się ta książka, która pre-
zentuje ponad sto przepisów na wiosenne zupy, sałatki, 
dania obiadowe, przekąski i słodkości. Dzięki nim można 
przygotować wyśmienite, zdrowe i sezonowe potrawy.

Ponadto każdy, kto przygotuje je według metody Pięciu 
Przemian, otrzymuje szansę na wsłuchanie się we wła-
sny organizm, przywrócenie mu równowagi i osiągnie-
cie pełnej harmonii nie tylko w kuchni, ale i w życiu.  

To niezwykle wciągająca powieść, która porusza ser-
ca i podpowiada, jak zostać szefem, nie tylko we wła-
snej kuchni, ale przede wszystkim we własnym życiu.

Roger jest znakomitym szefem kuchni, który oprócz 
wyśmienitych potraw serwuje także lekcje o miłości, 
duchowości i pełni życia. Opowiada o gotowaniu przez 
analogie do codziennych sytuacji, zaglądając przy tym 
w ludzkie serca. Pomaga głównemu bohaterowi – Jame-
sowi – przyjrzeć się dawnym związkom, pozbyć się ne-
gatywnych wzorców i uczy, jak uwolnić się od strachu 
i w pełni otworzyć serce. Główna wartość, którą nale-
ży kierować się w życiu, to zasada, że wystarczy poko-
chać jedzenie, by pokochać życie…   

Lato to jedyna pora roku tak obfita w świeże warzy-
wa i owoce, które w połączeniu z warzywami strącz-
kowymi, kiełkami i nasionami tworzą zbilansowaną 
letnią dietę według Pięciu Przemian. Lekka zupa krem 
lub chłodnik, sałatka ze świeżych warzyw, a na deser 
maliny w sosie waniliowym… To tylko niektóre z po-
nad 100 przepisów z wykorzystaniem typowo letnich 
składników, dzięki którym można skomponować pysz-
ne i zrównoważone posiłki odpowiednie na letnie dni.

Zachowanie zasad Pięciu Przemian i dodawanie skład-
ników w odpowiedniej kolejności w trakcie gotowania 
sprawia, że energia potraw wzmacnia organizm i po-
zwala osiągnąć harmonię i pełnię zdrowia.  

Jesień w kuchni 
Pięciu Przemian

Anna Czelej

Cena: 34,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 232

ISBN: 978-83-63965-06-8

Wiosna w kuchni  
Pięciu Przemian

Anna Czelej

Cena: 34,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 232  

ISBN: 978-83-63965-04-4

Miłość, Bóg  
i kuchnia francuska

James W. Twyman

Cena: 29,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 208

ISBN: 978-83-62476-78-7

Lato w kuchni 
Pięciu Przemian

Anna Czelej

Cena: 34,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 224

ISBN: 978-83-63965-05-1
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Książka, na którą czekali wszyscy miłośnicy psów i fani 
Cesara Millana! To pierwsze takie kompendium, które 
odpowiada na konkretne problemy właścicieli niesfor-
nych czworonogów. Sam mistrz tresury – Zaklinacz 
psów Cesar Millan – odwiedzał domy swoich klientów, 
którzy zwracali się do niego z prośbą o pomoc w chwi-
li, kiedy już żaden psi trener nie był w stanie zapanować 
nad ich zwierzętami. 

Na bazie tych doświadczeń powstała właśnie ta książ-
ka – niezrównane kompendium wiedzy o wychowaniu 
psów i rehabilitowaniu ludzi, dzięki któremu można zo-
stać doskonałym, cieszącym się szacunkiem i miłością 
swojej pupila przywódcą domowego, grzecznego stada.  

Cesar Millan, słynny Zaklinacz psów, światowej sławy 
psi behawiorysta, autor bestsellerowych poradników dla 
właścicieli psów, prezentuje najnowszą i najbardziej sku-
teczną w wychowaniu czworonogów „Metodę trenin-
gową Cesara”. Ta książka jest łatwym w użyciu porad-
nikiem, pełnym niezwykłych spostrzeżeń dotyczących 
zachowania ludzi i psów. Stanowi inspirujące narzę-
dzie dla każdego, kto chciałby, aby jego relacja z ukocha-
nym pupilem stała się satysfakcjonująca i wartościowa. 

To zbiór 98 najlepszych wskazówek, pozwalających po-
znać podstawy psiej psychologii, zasady równoważenia 
psa i wyznaczania mu granic oraz cenne metody przy-
stosowania go do zmian.  

Marcin Konefał – certyfikowany trener, znany jako pol-
ski Zaklinacz psów – prezentuje najnowszą książkę – do-
skonały przewodnik z mnóstwem drogocennych wskazó-
wek dotyczących rozwiązania najczęstszych problemów 
z psem, okraszony bogatą galerią autorskich ilustracji. Au-
tor dzieli się tu z czytelnikami wiedzą zdobytą podczas 
wieloletnich szkoleń i resocjalizacji psów różnych ras. 
Obala mity dotyczące „skutecznych” metod wychowania 
psa oraz udziela odpowiedzi na wiele wątpliwości wła-
ścicieli psów, np. skąd biorą się niepożądane nawyki i za-
chowania pupila oraz jak interpretować mowę jego ciała. 

To pierwsze kompendium z technikami wychowania 
psów, dostosowanymi do polskich realiów!  

Trzecia bestsellerowa książka gwiazdy programu emi-
towanego w stacji National Geographic Channel, Cesa-
ra Millana, wydana w Polsce. Zaklinacz psów opowiada 
w niej o wszystkim, o czym powinien wiedzieć każdy 
właściciel szczeniąt i młodych psów, by wychować szczę-
śliwego, zdrowego i zrównoważonego psa. To pierw-
szy w Polsce poradnik poświęcony maluchom, oparty 
na wynikach pracy specjalistów weterynarzy i trese-
rów. Prawdziwe kompendium wiedzy, które przeka-
zuje wszelkie niezbędne informacje o etapach rozwoju 
psa, zasadach zdrowego żywienia szczeniaków, szczepie-
niach, sposobach nauki posłuszeństwa, załatwiania się 
poza domem i korygowania niepożądanych zachowań.  

Jak zostać 
przywódcą stada

Cesar Millan 
Melissa Jo Peltier

Cena: 39,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 304

ISBN: 978-83-632476-34-3

Jak 
uszczęśliwić psa

Cesar Millan

Cena: 39,90 zł    Format: B5

Oprawa: miękka    Strony: 224

ISBN: 978-83-63965-43-3

Sekret 
grzecznego psa

Marcin Konefał

Cena: 29,90 zł    Format: A5 

Oprawa: miękka ze skrzydełkami 

Strony: 214 

ISBN: 978-83-64645-23-5

Jak wychować 
idealnego psa

Cesar Millan 
Melissa Jo Peltier

Cena: 39,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 304

ISBN: 978-83-632476-35-0
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Oto trzecia książka z wyjątkowej serii INSPI-
RIO, która wyznacza najprostszą drogę do 
sukcesu. Zaledwie w siedmiu krokach od-

krywa, jak stworzyć życie, o jakim marzy każdy czło-
wiek – życie, które zachwyca, satysfakcjonuje i któ-
re prowadzi się w otoczeniu serdecznych przyjaciół.

To nie tylko niezwykły zbiór historii i anegdot, ale tak-
że wyjątkowy poradnik zawierający instrukcje doty-
czące tego, jak można mądrze wykorzystać dar my-
śli, słów, czynów i drzemiących w każdym człowieku 
nadprzyrodzonych mocy, by osiągnąć wszystkie swoje 
cele.  Oferuje praktyczne wskazówki, co można, nale-
ży i trzeba zrobić, aby okiełznać energię Wszechświa-
ta i wyzwolić swą wewnętrzną siłę, a także czego za 
wszelką cenę się wystrzegać. Pokazuje, jak wyzna-
czyć właściwy kurs swojemu życiu, wyzwolić magię 
Wszechświata, dostosować swoje przekonania do ma-
rzeń i zacząć je urzeczywistniać!

Mike Dooley udowadnia, że aby to wszystko osiągnąć, 
trzeba tylko nadać swemu życiu odpowiedni kurs, do-
trzeć do prawdy i wykorzystać ją w taki sposób, aby 
ujrzeć przed sobą prostą drogę do sukcesu. Ta książ-
ka to prosta droga do sukcesu, szczęścia i spełnienia.  

Michael Masterson, osobisty trener biznesu 
i doradca personalny, który zmienił życie 
milionów ludzi na całym świecie, prezentu-

je skuteczną strategię tworzenia mistrzowskiego planu 
– projektu działania, dzięki któremu niesprecyzowane 
ambicje bez trudu przekształcają się w konkretne cele. 
Ta książka to plan, dzięki któremu każdy może zmie-
nić swoje życie, wzbogacić je i wreszcie być szczęśliwy.

Ten napisany przystępnym językiem poradnik przedsta-
wia szczegółowy program wyznaczania szczegółowych 
celów i porządkowania ich w długoterminowy plan dzia-
łania. Znajdują się w nim cenne wskazówki dotyczące 
tego, jak dokonywać natychmiastowych zmian w swo-
im życiu, zwiększać produktywność w pracy, a także jak 
skutecznie zarządzać czasem, tak by osiągać maksymal-
ną wydajność. Ale to jeszcze nie wszystko. Autor szcze-
gółowo opisuje strategię czterogodzinnego dnia pracy 
oraz tak zwane cztery zasady mistrzowskiego planowa-
nia życia, wskazując na to, co trzeba robić, aby maksy-
malnie wykorzystać swój talent, potencjał i możliwości.

Autor uczy, jak przekuć swoje pasje w sukces zawodowy, 
rozpocząć i ukończyć wymarzone projekty, efektyw-
nie prowadzić swój biznes oraz nabrać pewności siebie.

Każdy cel jest do zrealizowania – nie ma rzeczy nie-
osiągalnych!  
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Oto lektura niezbędna nie tylko dla ambitnych przed-
siębiorców, ale także dla wszystkich miłośników jedze-
nia, dająca szczegółowy wgląd za kulisy ekscytującej 
przygody, jaką jest własny biznes kulinarny. Są to tak-
że inspirujące opowieści o tym, jak żyć swoją pasją i jak 
na niej zarabiać.

Autorka zaprezentowała sylwetki rozpoznawalnych 
amerykańskich przedsiębiorców kulinarnych, mię-
dzy innymi producenta masła orzechowego Justin’s Nut 

Butters czy właściciela Popchips – marki zdrowych chip-
sów. Inspirujące wywiady z biznesmenami działającymi 
w branży kulinarnej obfitują w praktyczne wskazów-
ki i pokazują prostą drogę do sukcesu finansowego.  

Oto kolejna książka Michaela Mastersona – guru biz-
nesu, multimilionera, który dzięki własnej pracy zdobył 
miliony i odniósł spektakularny sukces. Autor dzieli się 
w niej wiedzą w zakresie budowania i rozwijania przed-
siębiorstw oraz kreśli strategię pozwalającą odnieść suk-
ces w biznesie. Wszystkie prezentowane przez niego 
koncepcje zostały wielokrotnie sprawdzone w prakty-
ce. Ten pełen fachowych rad przewodnik dla przedsię-
biorców zawiera wskazówki, jak  zbudować firmę od 
zera i szybko zacząć osiągać zyski, otoczyć się pomoc-
nymi i kochającymi pracę ludźmi, prześcignąć konku-
rencję oraz w końcu zamienić swoją obecną pracę w tę 
najlepszą na świecie.  

Oto wyjątkowe dzieło znanego na całym świecie na-
uczyciela Sekretu.

Świat nieograniczonych możliwości to wyjątkowy prze-
wodnik po realizacji własnych pragnień.  Mike Dooley 
w swoim manifeście zapewnia, że w naszym świecie 
iluzji nie ma granic dla pragnień ludzkiego serca. Dzię-
ki swojej wyobraźni można zaznać największego szczę-
ścia i przeżyć głęboką miłość.

Ta książka to także prawda o ludzkich pragnieniach, du-
chowe objawienie dotyczące człowieczej natury oraz do-
wód na istnienie „Boskiej Inteligencji”.  To dzieło, w któ-
rym zawierają się wielka mądrość oraz wyczerpujące 
odpowiedzi na pytania o naturę wszechświata.   

To najobszerniejsza i najbardziej zaawansowana książka 
Mike’a Dooleya, który tym razem zabiera swoich czy-
telników za zasłonę czasu i przestrzeni, by nauczyć ich 
sztuki kreacji marzeń. Autor przedstawia rewolucyjną 
koncepcję Matrycy, dzięki której możliwe staje się osią-
gnięcie wszystkich zamierzonych celów i zrealizowanie 
najśmielszych marzeń. Pokazuje też, jak wybrać upra-
gniony rezultat końcowy, a jednocześnie uniknąć przy-
wiązywania się do niepotrzebnych szczegółów.

Mike Dooley, wykorzystując ćwiczenia, anegdoty i ana-
logie,  pomaga zrozumieć działanie Matrycy i wskazu-
je na to, co warto robić, aby spowodować w swoim ży-
ciu spektakularne zmiany.  
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Twórcza wizualizacja to wyjątkowa umiejętność, dzię-
ki której można odmienić swoje życie i zrealizować nie-
mal każde pragnienie: zmienić swoją sytuację życiową, 
rozwinąć ścieżkę kariery zawodowej, polepszyć zdrowie 
i samopoczucie, przyciągnąć miłość życia i dobrobyt, 
a nawet wyeliminować negatywne przyzwyczajenia.

Richard Webster odsłania prostą sztukę tworzenia ob-
razów w umyśle, która umożliwia spełnienie wszystkich 
marzeń. Wystarczy tylko wykorzystać moc wspania-
łej wyobraźni, by za pomocą myśli wykreować upra-
gnioną rzeczywistość. Książka obfituje w proste ćwicze-
nia i techniki, które umożliwiają wizualizację sukcesu 
i trwałą zmianę życia na lepsze.  

Ten prosty i przystępny przewodnik zawiera mnóstwo 
praktycznych rad, ćwiczeń oraz narzędzi, które umoż-
liwiają spełnienie nawet tych najskrytszych marzeń. 
Autor – słynny trener NLP – przedstawia wiele przy-
kładów z życia zwykłych ludzi, którzy borykając się z co-
dziennymi problemami, stosowali zasady Prawa Przy-
ciągania. To właśnie ono zmieniło ich życie na lepsze.

Sekret Prawa Przyciągania to uniwersalna zasada 
Wszechświata, która odpowiada na każdą myśl, każ-
de słowo i każde pragnienie.

Ta książka to klucz do magicznych drzwi, za którymi cze-
kają zdrowie, dobrobyt, idealna miłość, wspaniała pra-
ca, sukces finansowy oraz nieopisana radość z życia.  

Wybitny naukowiec dr James Hardt – psycholog i specja-
lista od funkcjonowania mózgu – przedstawia techno-
logię neurofeedbacku fal mózgowych, nazywaną także 
Procesem Biocybernaut. Pozwala ona odwracać proce-
sy starzenia się mózgu i wywołuje przełomowe zmiany 
w sposobie myślenia i kreatywności. Dzięki treningom 
dr. Hardta już ponad 4000 osób zwiększyło aktywność 
swoich fal alfa. Dlaczego te fale są tak istotne? Ponieważ 
to właśnie one otwierają serce na radość, miłość i spo-
kój, podwyższają IQ, obniżają poziom lęku oraz, co naj-
ważniejsze, poprawiają zdolność kreatywnego myślenia.

To książka, która podnosi umysł na wyższy poziom i po-
zwala na dłużej zachować młodość mózgu.  

To książka, która podpowiada, jakie kroki należy podjąć 
na drodze do porywającego i spełnionego życia. Wszyst-
ko może się zdarzyć – trzeba tylko każdy dzień trakto-
wać jako początek ekscytującej podróży i otworzyć się 
na nieograniczone możliwości. Taką postawę przyjmu-
je autor książki, który zachęca do odważnego zmierze-
nia się z własnym potencjałem i uwierzenia w moc po-
tężnej wyobraźni.

Książka obfituje w przepiękne refleksje, pełne mądro-
ści inspiracje oraz praktyczne wskazówki. Na podstawie 
konkretnych przykładów z własnego życia Mike Do-
oley uczy, jak  dokonywać pozytywnych zmian w życiu.

Nasze myśli naprawdę stają się rzeczami!  
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Informacje, które mogą odmienić świat medycyny 
– wiedza niezbędna dla każdego lekarza, uzdro-
wiciela i chorego szukającego skutecznej metody 

leczenia, która czerpie wszystko, co najlepsze, zarów-
no z medycyny konwencjonalnej, jak i alternatywnej.

Oto mądra i potrzebna książka, która oferuje głębokie 
spojrzenie na związek fizyki kwantowej, świadomości 
i uzdrawiania oraz odkrywa nowe, zaskakujące i kom-
plementarne podejście do dwóch na pozór wyklucza-
jących się systemów leczenia. Profesor Amit Goswa-
mi burzy mur między fizyką a metafizyką, pokazując, 
że jest jedna medycyna – ta, która dba o zdrowie czło-
wieka. Tworzy on paradygmat wspólny pod szyldem 
medycyny integralnej. W ten sposób niniejsza publi-
kacja, z wnikliwą przedmową ikony wschodniej me-
dycyny, słynnego Deepaka Chopry, w odważny i bły-
skotliwy sposób zaspokaja potrzebę posiadania spójnej 
teorii, dotyczącej związków umysłu i ciała. 

Można się z niej dowiedzieć wielu cennych informa-
cji, m.in. o tym, w jaki sposób działa uzdrawianie cia-
ła i umysłu, jak funkcjonują chińskie i hinduskie syste-
my lecznicze, na czym polega homeopatia albo dlaczego 
najlepsze rezultaty dają leki i operacje przy jednocze-
snym leczeniu dłońmi i terapią ziołową.

Ta książka wyznacza trendy medycyny XXI wieku – 
oświeconej medycyny współczesności.  

Punkt wyjściowy dla zrozumienia wielu zaga-
dek kosmosu i uświadomienia sobie, jaką rolę 
w tym wszystkim odgrywa ludzkość. A zara-

zem intrygujący zapis możliwości mózgu ludzkiego, 
o jakich nikt nie miał pojęcia, oraz kwestii, o które 
wszyscy posądzali podświadomość.

Książka odkrywa sekret tajemniczego fenomenu – kon-
cepcji synchroniczności, łączącej fascynujące założenia 
fizyki kwantowej, teorię chaosu i złożoność zjawisk 
lokalnych. Jest ulepszoną, współczesną wersją teorii 
nieświadomości Junga, wzbogaconą zapisami z terapii 
i eksperymentami doktora psychologii Kirby’ego Sur-
prise’a. Książka, tak samo zaskakująca, jak nazwisko 
autora, oferuje wymagającym czytelnikom nowe, ory-
ginalne perspektywy na zdolności tworzenia. W spo-
sób przejrzysty i przystępny przedstawia rewolucyjną 
metodę zarządzania rzeczywistością, która pozwala 
kreować we własnym życiu tylko pożądane wydarze-
nia. Pokazuje, że intrygujące zbiegi okoliczności to ce-
lowe zabiegi ludzkiego mózgu, który zmierza do wy-
pełnienia precyzyjnego planu.

Po lekturze niniejszej publikacji i zastosowaniu przed-
stawionych w niej ćwiczeń umysłu każdy z łatwością 
odblokuje swój umysł, zacznie dostrzegać wokół sie-
bie wydarzenia synchronistyczne, kreować korzyst-
ne wydarzenia i zarządzać zdolnościami tworzenia.  
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Pierwszy tom nowej, fenomenalnej książki Davi-
da Icke’a – największego skandalisty XXI wie-
ku. Bogato ilustrowana pracami samego Neila 

Hague’a, stanowi esencję badań Icke’a nad światową 
konspiracją. Poprzedzona autobiograficznym wstępem, 
jest idealną pozycją dla wiernych fanów jego książek 
i nowych czytelników.

W sposób dalece odbiegający od politycznej poprawno-
ści i sztucznego napuszenia odsłania największe kłam-
stwo ludzkości. Burzy oficjalną wersję historii przed-
stawioną w podręcznikach szkolnych, przez co pełni 
rolę cennego kompendium wiedzy, którego publiko-
wania nie podejmą się żadne media z tzw. głównego 
nurtu informacyjnego.

Książka w szokujący sposób odsłania manipulacje fi-
nansowe i medialne elit rządzących, odpowiedzialnej za 
kreację pustego pieniądza w systemie bankowym, spe-
kulacje finansowe, wywoływanie kryzysów, rewolucje, 
medialny szum wokół epidemii lub globalnego ocie-
plenia, światowy terroryzm, zamachy terrorystyczne, 
działalność satanistyczną oraz wiele innych równie 
kontrowersyjnych dla przeciętnego czytelnika kwestii.

Ta wstrząsająca książka odsłania także działania obcej 
rasy – Reptilian – półgadów-półludzi.  

Najbardziej oczekiwana książka wśród fa-
nów teorii spiskowych – skandaliczne wy-
znania, sławne nazwiska i największe kłam-

stwa ludzkości!

Oto pierwsza książka na rynku polskim w sposób kom-
pletny prezentująca teorie najbardziej kontrowersyj-
nego brytyjskiego autora, mówcy i badacza światowej 
konspiracji Davida Icke’a.

To 600 stron opisu tajemnic złowrogiej machiny rządzą-
cej wszechświatem – nieludzkich, pasożytniczych tajem-
nych szkół i tajnych stowarzyszeń, którymi zarządzają 
gadoidalni obcy – Reptilianie przyjmujący ludzki wy-
gląd, by utwierdzać niczego nieświadome społeczeństwo  
w przekonaniu, że „ten świat to wszystko, co istnieje”. 

Zajmują oni główne pozycje pozornej władzy na świe-
cie – są królami, królowymi, prezydentami, premie-
rami rządów, kierują globalnymi ośrodkami biznesu, 
bankowości i mediów. Kontrolują ludzkość i nią ma-
nipulują, są odpowiedzialni za zamachy terrorystycz-
ne, działania satanistów i pedofilów. 

W tej kontrowersyjnej książce Icke wyjaśnia wiele wąt-
pliwych kwestii, jak śmierć księżnej Diany, Kennedy’ego 
czy oszustwa polityczne i gospodarcze George’a W. Bu-
sha. Więcej na temat spisków i tajemnic świata można 
przeczytać na stronie www.DavidIcke.pl.  
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Nowa, odważna teoria dotycząca wpływu Słońca na Zie-
mię, roli, jaką odegrało ono w historii ludzkości, oraz 
niebezpieczeństw, jakie mogą grozić z jej strony. 

To ogromna dawka wiedzy naukowej podana w niezwy-
kle przystępny sposób. Dziennikarz naukowy i ekspert 
w dziedzinie wiedzy o Słońcu, Joseph Lawrence, za po-
mocą napisanych błyskotliwą prozą, fascynujących opo-
wieści pokazuje, jak wykorzystać dostępną nam wiedzę 
i narzędzia, by zmierzyć się z liczącym 4,7 miliarda lat 
termojądrowym olbrzymem. 

To mądra i zajmująca książka, która ukazuje nowy, dyna-
miczny i pełen afirmacji wymiar związku między ludź-
mi, Ziemią i życiodajną gwiazdą – Słońcem.  

Matrix polskiej rzeczywistości, zbrodnie z GMO w tle, 
kulisy sprawy Smoleńska, wszechobecna korupcja władz 
i ich uległość wobec struktur globalistów – to wszyst-
ko i jeszcze więcej można znaleźć w ujmującej i wywo-
łującej dreszcz niepokoju książce Mikołaja Rozbickie-
go – politologa, badacza spisków i tajemnic kosmosu. 

Rozbicki, nazywany polskim Davidem Icke’em, odsłania 
polskie realia matactw i sterowania ludźmi oraz mecha-
nizmy wdrażania najnowocześniejszych technologii do 
nadzoru i kontroli. Pierwsza opowieść o historii Pola-
ków niekreowanej przez samych Polaków. To książka, 
która pokazuje, że rozwój społeczeństw słowiańskich 
zatrzymał się na etapie feudalizmu.  

Wiedza zarezerwowana do tej pory wyłącznie dla fa-
raonów, kapłanów, mędrców. Przekazywana wybra-
nym uczniom w szkołach mistycznych. Dziś dzieli się 
nią dr Meg Blackburn Losey, ciesząca się międzynaro-
dową sławą świetnego mówcy ekspert programów te-
lewizyjnych Good Morning America. Ta przełomowa 
książka odkrywa tajemnice życia, świadomości, rzeczy-
wistości wielowymiarowej, tuneli czasoprzestrzennych, 
ewolucji biologicznej czy mentalnej. Przedstawia proste 
medytacje, dzięki którym ludzkość będzie mogła łatwiej 
zrozumieć zmiany, które sama tworzy. Oto epokowa opo-
wieść z kluczem do prawdziwego znaczenia kalendarza 
Majów, zasad świętej geometrii i wiedzy przodków.  

Zbiór opowieści z Syberii – fascynujących, dzikich i nie-
dostępnych jak sama Syberia. Są tu historie zagadkowe, 
wymykające się regułom porządku, czasem dziwaczne, 
groteskowe, a niektóre wręcz upiorne. Przeważnie po-
wiązane z nieodgadnioną tajemnicą. 

Zostały spisane ręką samego Wojciecha Grzelaka – wy-
kładowcy na Uniwersytecie w Gornoałtajsku, podróż-
nika, autora reportaży, który za działalność pisarską zo-
stał uhonorowany nagrodą Senatu RP.

Książka nie pełni roli kompendium wiedzy o Syberii. 
Odkrywa nieznany dotąd świat, prastare legendy i ta-
jemnicze postaci. Jest obrazkiem z podróży, który skła-
nia do refleksji i uwodzi czarem.  

Słoneczny  
kataklizm

Lawrence E. Joseph

Cena: 39,90 zł    Format: B5

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 240

ISBN 978-83-63965-03-7

Nowy  
Porządek Świata

Mikołaj Rozbicki

Cena: 34,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 280

ISBN 978-83-62476-96-1

Tajemna historia 
świadomości

Dr Meg Blackburn Losey 

Cena: 39,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 256

ISBN 978-83-62476-27-5

Ziemia  
szamanów

Wojciech Grzelak

Cena: 34,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 320

ISBN 978-83-63965-47-1
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Lektura tej książki to pierwszy krok ku poznaniu pod-
stawowych elementów definiujących szamana – ducho-
wego przywódcę, uzdrowiciela, jasnowidza i pośrednika 
między światami.  Autor wprowadza czytelnika w tajni-
ki szamanizmu, jasno i klarownie opisując jego barwne 
dzieje. Informacje dotyczące historii, miejsc mocy, świę-
tych roślin czy wykorzystywanych narzędzi przeplatają 
się z relacjami z obserwowanych rytuałów i wiadomo-
ściami zebranymi na przestrzeni lat przez ludzi nauki. 

Endredy prezentuje całkiem nowe, fascynujące spoj-
rzenie na jedną z najstarszych duchowych tradycji oraz 
możliwości wykorzystania niektórych jej elementów 
we współczesnym świecie.  

Praktycznie każdy, kto interesuje się duchowością, pa-
rapsychologią, magią czy ezoteryką, prędzej czy później 
spotka się z projekcją astralną. Ten przystępny podręcz-
nik dla początkujących daje możliwość opanowania od 
podstaw tej interesującej dziedziny.

Książka zawiera opis sześciu technik projekcji astralnej, 
m.in.: przeniesienia świadomości, medytacji z przewod-
nikiem czy opuszczania snów. Opanowanie ich umoż-
liwia podróżowanie do innych rzeczywistości i czasów 
oraz zajrzenie do Kroniki Akaszy. Dzięki prostym meto-
dom projekcji astralnej możliwe jest wkroczenie w sfe-
rę, w której ani czas, ani przestrzeń nie mają żadnego 
znaczenia, a myśli są działaniem.   

Hipnoza to zdrowa i naturalna metoda osiągania wy-
znaczonych celów, wzmacniania pamięci i wyzbycia się 
złych nawyków. Ten podręcznik nie tylko obala utrwalo-
ne w społeczeństwie mity na temat hipnozy, ale też wpro-
wadza w jej tajniki. Autor, dyplomowany hipnoterapeuta,  
przedstawia gotowe procedury do stosowania przy kolej-
nych sesjach i wyjaśnia, jak je modyfikować i dostosować 
do indywidualnych potrzeb. Książka zawiera też skryp-
ty do nagrań stosowanych w autohipnozie.

Stosowanie proponowanych przez autora technik po-
zwoli w naturalny sposób uwolnić się od stresu, rzucić 
palenie, zwalczyć fobie, ale też wzmocnić pewność sie-
bie i rozwinąć kreatywność.  

Dokładne instrukcje i praktyczne wskazówki zawarte 
w tym podręczniku odkryją przed czytelnikiem tajniki 
świadomego śnienia i umożliwią osiągnięcie samoświa-
domości we śnie. Dzięki zamieszczonym ćwiczeniom 
opanowanie tej sztuki zajmie zaledwie 90 dni. 

Autor przedstawia również historię badań nad świa-
domym śnieniem oraz metody analizy i interpretacji 
snów. Natomiast uzupełniające część praktyczną zabaw-
ne i pouczające opowieści innych osób dowodzą, że do-
świadczanie świadomych snów jest możliwe. Świado-
me śnienie daje szansę na odkrycie przeszłych wcieleń,  
uzdrawianie siebie, odwiedzanie alternatywnych rze-
czywistości czy rozwiązanie codziennych problemów.  

Szamanizm 
dla początkujących

James Endredy

Cena: 32,30 zł    Format: A5

Oprawa: miękka

ISBN 978-83-62476-59-6 

Projekcja  
astralna 
dla początkujących

Edain McCoy

Cena: 32,30 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 256

ISBN: 978-83-62476-87-9

Hipnoza 
dla początkujących

William W. Hewitt

Cena: 32,30 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 272

ISBN 978-83-62476-58-9 

Świadome  
śnienie 
dla początkujących

Mark McElroy

Cena: 32,30 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 288

ISBN: 978-83-62476-88-6
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To jedyny tomik poezji medytacyjnej w dorobku Timo-
thy’ego Leary’ego – jednego z legendarnych inicjatorów 
ruchu hippisowskiego, bez udziału którego – zdaniem 
niektórych – rewolucja hippisowska nie mogłaby się do-
konać. Modlitwy psychodeliczne zostały zainspirowane Tao 

Te Ching – starożytnym dziełem autorstwa Laozi i powsta-
wały w trakcie pobytu Leary’ego w Indiach oraz w słyn-
nej kolebce „dzieci kwiatów” – posiadłości w Millbrook.

Niniejsze wydanie wzbogacone jest o ilustracje z po-
przednich edycji, w tym o okładkę zaprojektowaną przez 
H.R. Gigera, zawiera również wstęp bibliograficzny Mi-
chaela Horowitza oraz historyczne wprowadzenie Ral-
pha Metznera.  

OOBE jest niefizycznym życiem, które daje nieograni-
czone możliwości. Robert Noble – obecnie jeden z naj-
bardziej znanych podróżników astralnych w Polsce – spę-
dził wiele lat na dopracowywaniu do perfekcji technik 
wychodzenia z ciała. Odniesione na tym polu sukcesy 
oraz rozległa wiedza teoretyczna, pochodząca z różnych 
źródeł, stały się przyczynkiem do napisania poradni-
ka, w którym Noble dzieli się zdobytą mądrością i do-
świadczeniami i wprowadza czytelnika w tajniki OOBE.

Książka stanowi cenne źródło informacji, porad i prak-
tycznych ćwiczeń zarówno dla tych, którym tematyka 
OOBE nie jest obca, jak i dla tych, którzy dopiero chcie-
liby poznać tę dziedzinę.   

Unikalny cykl obrazów Alexa Greya, który przenosi wi-
dza w wizjonerską podróż poprzez fizyczną, metafi-
zyczną i duchową anatomię człowieka. Wielowymiaro-
wy aspekt uniwersalnych ludzkich doświadczeń artysta 
wyraził w obrazach przedstawiających podstawowe ele-
menty egzystencji: medytację, pocałunek, akt seksual-
ny, narodziny i śmierć. Prace Greya nie tylko ukazują 
to, co skrywa się pod ludzką skórą, ale również obnaża-
ją emanacje rzeczywistości metafizycznej: aury, czakry 
czy fale mózgowe. Ponad pięćdziesiąt obrazów, zawie-
rających symbole religijne i kontemplacyjne, nie tylko 
dostarczy wrażeń estetycznych, ale również umożliwi 
„zajrzenie” do własnego wnętrza.  

Niniejsza książka stanowi szczegółowy zapis badań kli-
nicznych, jakie dr Rick Strassman przeprowadził w la-
tach 1990-1995. Podczas tego zatwierdzonego przez DEA 
eksperymentu, przeprowadzonego na Uniwersytecie No-
wego Meksyku, sześćdziesięciu ochotników otrzymało 
DMT – jeden z najpotężniejszych znanych psychodelików. 

DMT występuje głównie w roślinach, ale produkuje ją 
także ludzki mózg. Wywołała ona u badanych szereg do-
świadczeń z pogranicza śmierci oraz przeżyć mistycz-
nych. Wielu ochotników opisało niezwykle realistycz-
ne spotkania z inteligentnymi istotami. Niemal wszyscy 
uznali, że udział w badaniach był jednym z najważniej-
szych doświadczeń ich życia.   

Modlitwy  
psychodeliczne

Timothy Leary

Cena: 39,90 zł    Format: A5

Oprawa: twarda    Strony: 152

ISBN 978-83-62476-39-8

OOBE

Robert Noble

Cena: 34,90 zł    Format: A5 

Oprawa: miękka    Strony: 166 

ISBN: 978-83-64645-29-7

Święte  
zwierciadła

Alex Grey

Cena: 59,90 zł    Format: A4

Oprawa: twarda    Strony: 104

ISBN 978-83-62476-38-1 

DMT.
Molekuła duszy

Rick Strassman

Cena: 45,00 zł    Format: B5

Oprawa: miękka    Strony: 344

ISBN: 978-83-62476-07-7
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Publikacja stanowi przystępne i przejrzyste wprowa-
dzenie do pracy ze świecami i pokazuje, jak spożytko-
wać ich moc w zmienianiu otaczającej rzeczywistości.

Praktyczne informacje związane z wyborem odpowied-
niego koloru i rodzaju świec, przygotowaniem ich do 
rytuałów magicznych, między innymi oczyszczania 
i energetyzowania, a także gotowe scenariusze do pra-
cy z magią miłosną, finansową i ochronną oraz interpre-
tacja palących się świec pozwolą czytelnikowi w pełni 
wykorzystać ich potencjał w codziennym życiu.

Moc żywiołu ognia pozwala na planowanie własnych 
intencji, tak by w pełni realizowały się na planie mate-
rialnym i duchowym.  

To już trzecia edycja magicznego kalendarza, który 
w 2015 roku jest jeszcze piękniejszy, urozmaicony i prak-
tyczniejszy, a na dodatek wydany w kolorze, w twardej 
oprawie i uzupełniony o praktyczną tasiemkę.

Od lat cieszący się niesłabnącą popularnością kalendarz, 
w tym roku zawiera mnóstwo magii, porad, codzien-
nych inspiracji i ciekawych artykułów podejmujących 
najbardziej aktualne, nie tylko ezoteryczne, tematy.

Stworzony z myślą o wszystkich tych, którzy od kalen-
darza oczekują czegoś więcej niż standardowej rozpiski 
dni i tygodni, ten magiczny kalendarz stanie się nieod-
łącznym towarzyszem i podręcznym źródłem użytecz-
nych informacji.  

Ten bestsellerowy podręcznik do nauki posługiwania się 
wahadełkiem zyskał wielu zwolenników i uważany jest 
za najlepszą książkę dla osób, które chcą rozpocząć pra-
cę z tym wyjątkowym narzędziem. Oprócz podstawo-
wych informacji, czyli jak wybrać odpowiednie waha-
dełko, jak zacząć pracę z nim i jak poprawnie odczytać 
to, co ono przekazuje, autor zdradza sekrety, jak posłu-
giwać się wahadełkiem w celach magicznych, do pra-
cy nad sobą i swoim rozwojem parapsychicznym. Uczy 
także, jak za pomocą wahadełka porozumiewać się ze 
świadomością, zbadać swoje przeszłe wcielenia, zna-
leźć zgubione przedmioty, uzdrowić drobne dolegliwo-
ści czy rozwiązać codzienne problemy.  

To wyjątkowa propozycja dla każdego, kto chce za po-
mocą magii wpłynąć na swój dom lub mieszkanie i naj-
bliższe otoczenie. Przyjemna i lekko napisana publika-
cja, mówi o ochronie domostwa i przekonuje, że warto 
zadbać o miejsca, w których spędza się mnóstwo czasu 
w ciągu doby. Ogrom praktycznych rytuałów pozwala na 
wdrożenie magii i wykorzystanie jej mocy oraz zharmo-
nizowanie z energią natury, zarówno w ochronie domu, 
przy porządkach, urządzaniu domu i wiele innych.

Książa idealna dla osób na różnym poziomie zaawanso-
wania magicznego – dla początkujących to świetny zbiór 
praktyk, a dla zaawansowanych sposób na odświeżenie 
swojej wiedzy i umiejętności.  

Tajniki  
magii świec

Berenika Tern

Cena: 34,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 272  

ISBN: 978-83-63965-46-4

CzaroMarownik 
2015
Cena: 29,90 zł    Format: A5 

Oprawa: twarda    Strony: 208 

ISBN: 978-83-64645-08-2

Magia  
wahadełka 
dla początkujących

Richard Webster

Cena: 32,30 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 216

ISBN: 978-83-62476-21-3

Magia domowa

Scott Cunningham 
David Harrington

Cena: 34,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 248

ISBN: 978-83-62476-43-5
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To pierwsza książka, która podpowiada, jak połączyć 
magię seksualną z Prawem Przyciągania. Dzięki prak-
tycznym i łatwym w zastosowaniu wskazówkom czy-
telnik zyskuje wiedzę na temat wykorzystania energii 
seksualnej na co dzień. Autorka zdradza sekrety, jak kie-
rować swoją wrodzoną mocą twórczą, by przyciągnąć do 
siebie zdrowie, szczęście i dobrobyt. Prezentuje rytuały 
i zaklęcia, techniki pracy z partnerem oraz potężne wi-
zualizacje, dzięki którym można odkryć moc, jaką kry-
je w sobie magia seksualna. Zdradza także receptury na 
miłosne eliksiry, amulety i talizmany.

Książka uczy, jak korzystać z mocy magii seksualnej 
i dzięki niej poprawić jakość życia.  

Książka zgłębia wpływ barw na codzienne życie czło-
wieka oraz omawia najważniejsze techniki magicz-
ne oparte na kolorach. Poszczególne rozdziały oma-
wiają potęgę kolorów, ich wpływ na nastrój, poziom 
energii, kreatywność i ogólne samopoczucie każ-
dego człowieka, a także uczą, jak wykorzystać moc 
barw, aby poprawić jakość życia, przyciągnąć szczę-
ście, zmniejszyć poziom stresu czy poprawić relacje 
z ludźmi. Dzięki publikacji czytelnik, oprócz sym-
boliki kolorów, pozna także podstawowe techniki 
medytacyjne i uzdrawiające i nauczy się stosować je 
w praktyce. Publikacja dla każdego, kto chce świa-
domie otaczać się kolorami i korzystać z ich potęgi.  

Oto najpopularniejszy i najbardziej kompletny podręcz-
nik do nauki magiji ceremonialnej, będący praktycz-
nym przewodnikiem po świecie magiji. Bestsellerowa 
pozycja i lektura obowiązkowa dla wszystkich magów.

Dwanaście niezwykle obszernych lekcji na temat wyso-
kiej sztuki magicznej, wzbogaconych o serię praktycz-
nych ćwiczeń i rytuałów, uzupełnione solidną porcję 
wiedzy, historii i teorii, daje podstawy do tego, by zo-
stać prawdziwym magiem ceremonialnym.

Publikacja wzbogacona o przykłady praktyki autora oraz 
pomocne ilustracje to doskonałe kompendium wiedzy 
magicznej dla studentów wiedzy magicznej na każdym 
poziomie zaawansowania.  

Oto podręcznik wprowadzający w zagadnienia magii 
praktycznej i podstawowe rytuały magiczne.

Książka składa się z części teoretycznej, która w przy-
stępny sposób wyjaśnia magiczne pojęcia i procesy oraz 
omawia przygotowanie do magicznych obrzędów. Za-
wiera też objaśnienia zagadnień dotyczących pracy 
z energią, dywinacji i magii ochronnej.

Część praktyczna prezentuje 20 prostych rytuałów ma-
gicznych do stosowania na co dzień, dotyczących życia 
uczuciowego, finansów, marzeń czy zarządzania czasem. 
Ponadto zawiera ćwiczenia praktyczne, dzięki którym 
można nauczyć się takich technik, jak: uziemianie, cen-
trowanie lub tworzenie tarcz ochronnych.  

Magia 
seksualna 
dla początkujących

Skye Alexander

Cena: 32,30 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 280

ISBN: 978-83-62476-70-1

Magia koloru 
dla początkujących

Richard Webster

Cena: 32,30 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 240

ISBN: 978-83-62476-17-6

Magija 
współczesna

Donald Michael Kraig

Cena: 79,00 zł    Format: B5

Oprawa: twarda    Strony: 632

ISBN: 978-83-632476-05-3

Magiczne 
praktyki i rytuały 
dla początkujących

Brandy Williams

Cena: 32,30 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 280

ISBN: 978-83-62476-95-4
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Oto kompletny, przejrzysty i przystępny zarys Kaba-
ły opracowany przez praktykującego od ponad 35 lat 
maga rytualnego.

Książka to wyczerpujące wprowadzenie do tematu. 
Część teoretyczna objaśnia historię i strukturę Kabały, 
a część praktyczna prezentuje wykorzystanie tabel ko-
respondencji, gematrię, medytację kabalistyczną i wiele 
innych. Wszystkie informacje są bardzo przydatne, a ję-
zyk publikacji czyni ją przystępną dla każdego odbiorcy.

Kabała to niezwykle potężna dyscyplina duchowa, któ-
ra jest symbolicznym kluczem do wszystkich religii, sys-
temów okultystycznych i magiji wysokiej, a jej pozna-
nie to sposób na osiągnięcie całkowitego oświecenia.  

Ta niezwykle cenna publikacja to opis doświadczeń 
życiowych pewnego znanego maga – Lon Milo Du-
Quette’a – spisanych w formie równie zabawnych co 
pouczających historii, które dają możliwość zapo-
znania się z teorią praktyki magicznej. Autor z hu-
morem i w bardzo przystępny sposób uczy, jak zdjąć 
klątwę rzuconą na przyjaciela, jak użyć Prawa Przy-
ciągania, by umówić się na randkę, a także ujawnia 
tajemnice pracy z demonami i zdradza sekrety od-
prawiania egzorcyzmów. To niesłychanie wciągająca 
lektura i obowiązkowa książka w biblioteczce wszyst-
kich osób zainteresowanych magiją, okultyzmem i in-
nymi praktykami magicznymi.  

To najlepsza talia kart Tarota przeznaczona przede 
wszystkim dla wszystkich studentów okultyzmu i trady-
cji Złotego Brzasku, a także dla początkujących i bardziej 
zaawansowanych tarocistów. Na niniejszy zestaw składa 
się talia kart oraz 288-stronicowa książka, która zawie-
ra wprowadzenie do symboliki kabalistycznej, astrolo-
gicznej i alchemicznej, które wspólnie tworzą potężne 
narzędzie służące do dywinacji i rozwoju osobistego.

Ta wyjątkowa talia Tarota łączy w mistrzowski sposób 
tradycyjną symbolikę Tarota z opisami zaczerpnięty-
mi z rytuałów inicjacyjnych Zakonu Złotego Brzasku, 
a także symbolikę niezbędną podczas wykonywania ry-
tuałów magicznych.  

Oto publikacja, która wprowadza w arkana magiji eno-
chiańskiej i jest harmonijnym połączeniem klasycznej 
naukowości, praktycznych instrukcji magicznych i aneg-
dotycznych opowieści.

Wybitny mag – Lon Milo DuQuette – prezentuje bardzo 
obszerny materiał, wzbogacony kilkudziesięcioma ilustra-
cjami, z którego czytelnik dowie się między innymi tego, 
jakie były okoliczności powstania magiji enochiańskiej, 
czym jest anielski alfabet, jak pracować z Lamenem, Świę-
tym Stołem czy Chorągwiami Wszechświata.

To przystępny, interesujący, osobisty, a przede wszyst-
kim praktyczny podręcznik do magiji enochiańskiej i do-
skonały przewodnik po tym systemie.  

Magiczna 
Kabała

Frater Barrabbas 

Cena: 39,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 288

ISBN 978-83-62476-54-1 

Magija niska

Lon Milo DuQuette

Cena: 39,90 zł    Format: A5

Oprawa: twarda    Strony: 232

ISBN 978-83-62476-71-8 

Magija 
enochiańska

Lon Milo DuQuette

Cena: 49,90 zł    Format: A5

Oprawa: twarda    Strony: 344

ISBN 978-83-63965-00-6 
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Magiczny Tarot 
Zakonu Złotego Brzasku

Chic Cicero, 
Sandra Tabatha Cicero

Cena: 129 zł    Format: A5
Oprawa: kartonowe pudełko, 
książka w oprawie miękkiej
Strony: 288 stron + 79 kart 
ISBN: 978-83-64645-00-6



Oto publikacja, która przedstawia wszystko, co należy 
wiedzieć o powstawaniu i działaniu klątw, ich wykry-
waniu i zwalczaniu oraz rytuałach ochronnych, któ-
re pozwalają ustrzec się przed wpływem złego uroku.

Książka rozwiewa wszelkie wątpliwości na temat każ-
dego rodzaju klątwy, bez względu na to, czy jest to zwy-
kły pech, negatywne działanie sił nadprzyrodzonych czy 
klątwa rzucona nieświadomie na samego siebie. Prak-
tyczne porady oraz metody wykrywania i zdejmowania 
klątw pozwolą uchronić siebie i swoich bliskich przed 
działaniem negatywnej magii i przełamaniu złej passy.

To skarbnica wiedzy na temat strategii i narzędzi do 
obrony przed złymi urokami!  

Kompletny przewodnik po wszelkich aspektach magii, 
przeznaczony dla zaawansowanych praktyków, zawierają-
cy obszerne wprowadzenie do zasad Teorii Magii Chaosu.

Książka omawia także eonie, magię praktyczną, mani-
pulację umysłem, magię auryczną, magię ośmiu barw, 
sposoby przeprowadzenia rytuałów magicznych, w tym 
rytuału Thanaterosa, a także zawiera szczegółowe in-
formacje dotyczące usystematyzowanego programu tre-
ningu magicznego – Liber KKK.

To dzieło, w którym kultowy brytyjski okultysta rzu-
ca nowe światło na świat nauki oraz magii, tworząc no-
watorski wzorzec łączący między innymi fizykę kwan-
tową i wzorce magiczne.  

Prosty podręcznik do nauki astrologii, dzięki któremu 
odczytanie wykresu urodzeniowego i horoskopu nie 
sprawią najmniejszego problemu.

W książce w prostych słowach wyjaśnione jest, czym są 
aspekty, domy, ascendenty, znaki kardynalne czy ukła-
dy planet, a także przybliżone najważniejsze zagadnie-
nia astrologiczne. Ogrom praktycznych wskazówek oraz 
podstawy wiedzy na temat interpretowania horoskopu 
umożliwiają odkrycie znaczenia symboli astrologicz-
nych, a przez to wgląd w siebie i swoje życie.

Z tym przewodnikiem stawianie pierwszych kroków 
w świecie astrologii i zrozumienie tajemnic zapisanych 
w gwiazdach będzie wyjątkowo łatwe!  

Oto najlepsze wprowadzenie do zagadnienia tworzenia 
osobistych symboli sukcesu, czyli tak zwanych magicz-
nych sigili. To najbardziej rozbudowany zestaw bardzo 
prostych instrukcji do tworzenia sigili, które dają możli-
wość pracy z potęgą deklaracji Woli, rozwinięcia posia-
danych umiejętności magicznych, zwiększenia skutecz-
ności wykonywanych rytuałów oraz osiągania sukcesów 
we wszelkich życiowych dziedzinach.

To klasyczne dzieło dostarcza zarówno nowicjuszom, 
jak i doświadczonym praktykom magii niezwykle uży-
tecznych, szczegółowych i przystępnych instrukcji, które 
pozwolą na tworzenie potężnych symboli sukcesu i ko-
rzystania z ich mocy każdego dnia!  

Czy rzucono 
na ciebie klątwę?

Alexandra Chauran

Cena: 34,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 216  

ISBN: 978-83-63965-30-3

Liber Kaos

Peter J. Carroll

Cena: 34,90 zł    Format: A5 

Oprawa: miękka ze skrzydełkami 

Strony: 206 

ISBN: 978-83-63965-67-2

Astrologia
dla początkujących

Joann Hampar

Cena: 32,30 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 248

ISBN: 978-83-62476-94-7

Osobiste 
symbole sukcesu

Frater U...D... 

Cena: 29,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 152

ISBN 978-83-62476-73-2 
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Magiczny Tarot 
Zakonu Złotego Brzasku

Chic Cicero, 
Sandra Tabatha Cicero

Cena: 129 zł    Format: A5
Oprawa: kartonowe pudełko, 
książka w oprawie miękkiej
Strony: 288 stron + 79 kart 
ISBN: 978-83-64645-00-6



Oto idealna książka dla osób szukających kompletnego 
i przystępnego kursu Tarota od podstaw. Publikacja po-
wstała na podstawie najpopularniejszego kursu interne-
towego do nauki Tarota. Autorka w bardzo przystępny 
sposób przekazała swoje ponad 20-letnie doświadczenie 
w pracy z kartami. Czytelnicy znajdą tu 19 lekcji, dzię-
ki którym mogą przyswajać wiedzę w swoim tempie, 
oraz ćwiczenia i zadania, które pomogą usystematyzować 
zdobywane informacje. Są tu wyczerpujące opisy kart 
i ich szczegółowe interpretacje oraz dogłębna nauka jed-
nego z podstawowych rozkładów – Krzyża Celtyckiego.

Publikacja zawiera wszystko, czego potrzeba, by przy-
swoić umiejętność czytania Tarota!  

Książka kompleksowo przedstawia starożytną wersję 
numerologii, tzw. numerologię chaldejską, która jest 
niezwykle precyzyjna i która skutecznie odkodowuje 
informacje zawarte w liczbach.

Numerologia chaldejska to system o niezwykle ducho-
wym charakterze, opierający się na energii liter i ich zna-
czeniu w analizie aktualnie używanego imienia i nazwi-
ska. Książka oprócz oryginalnego znaczenia liczb i liter 
zawiera też szczegółowe interpretacje portretów nume-
rologicznych znanych osób, m.in. Drew Barrymore, co 
ułatwia zrozumienie tej dziedziny. To metoda dywina-
cji pozwalająca na poznanie swojego przeznaczenia, moc-
nych stron, talentów i życiowego celu.  

To książka dla tych, którzy pragną rozpocząć swoją przy-
godę z Tarotem i poznać podstawowe informacje na te-
mat różnych rodzajów talii kart oraz dowiedzieć się, 
czym tak naprawdę jest Tarot.

Publikacja prezentuje charakterystykę wszystkich kart 
Wielkich Arkanów i Małych Arkanów oraz wskazów-
ki, jak odczytywać i interpretować poszczególne karty. 
Książka prezentuje także trzy podstawowe rozkłady kart: 
celtycki, na dziesięć kart i na pięć kart, dzięki którym czy-
telnik będzie mógł postawić pierwsze kroki we wróżeniu.

Wiedza zawarta w publikacji nie jest związana z kon-
kretną talią Tarota, dlatego można wybrać tę talię, któ-
ra najbardziej nam odpowiada.  

Numerologia to najprostszy sposób na zdobycie cennych 
informacji na temat własnej osobowości, wyznaczenie 
ścieżki życia czy poznania mocy, którą posiadają liczby.

Niniejsza publikacja przedstawia podstawy niezbęd-
nej wiedzy, dzięki której można między innymi po-
znać znaczenie daty urodzenia, sprawdzić ekspresję 
imienia, dowiedzieć się, który dzień, miesiąc czy rok 
są najbardziej sprzyjające, określić zestrojenie z inny-
mi ludźmi czy wybrać najbardziej satysfakcjonującą 
ścieżkę kariery.

Znajomość wibracji energetycznej liczb to najprostszy 
sposób na odkrycie magicznych właściwości liczb i spra-
wienie, by działały na naszą korzyść każdego dnia.  

Praktyczny 
kurs Tarota

Joan Bunning

Cena: 44,90 zł    Format: A5 

Oprawa: miękka ze skrzydełkami 

Strony: 430 

ISBN: 978-83-63965-66-2

Numerologia 
chaldejska

Heather Alicia Lagan

Cena: 39,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 328

ISBN: 978-83-62476-57-2

Tarot
dla początkujących

P. Scott Hollander

Cena: 32,30 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 320

ISBN: 978-83-62476-92-3

Numerologia
dla początkujących

Gerie Bauer

Cena: 32,30 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 280

ISBN: 978-83-62476-86-2
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Ten zbiór ponad 75 zaklęć dla dziewcząt zafascynowa-
nych magią, odkrywaniem nowych rzeczy i chcących 
postawić pierwsze kroki w dziedzinie czarostwa to „bi-
blia” prawdziwych młodych czarownic.

Podstawy wiedzy magicznej, ciekawostki nie tylko histo-
ryczne, rytuały i zaklęcia spisane przez jedną z najbardziej 
znanych czarownic w USA – Wysoką Kapłankę Wicca 
– przedstawione zostały w ciekawy i przystępny sposób.

Nastolatki znajdą tu wszelkie informacje na temat pro-
stych i bezpiecznych rytuałów, dzięki którym będą mo-
gły pokonać przeciwności losu, odnaleźć miłość i przy-
ciągnąć wspaniałych przyjaciół. To księga, dzięki której 
będą mogły na co dzień prowadzić magiczne życie.  

Oto prosty przewodnik po mistycznym świecie krysz-
tałów i kamieni szlachetnych, które od zawsze przy-
ciągały swoim niezwykłym pięknem i wyjątkowymi 
właściwościami. Książka prezentuje podstawową wie-
dzę, dzięki której czytelnik w pełni nauczy się korzystać 
z właściwości kryształów: opis cech charakterystycz-
nych poszczególnych minerałów, porady, jak dobierać 
odpowiednie kamienie, a także informacje, jak czyścić 
kryształy, programować je i ładować energią.

Publikacja zawiera też informacje o tym, jak zastosować 
energię kryształów do medytacji, uzdrawiania, rozwoju 
zdolności parapsychologicznych, magii, dywinacji czy 
projekcji astralnej.  

Ta książka to ezoteryka, okultyzm i magia w piguł-
ce. Opowieść o najważniejszych zagadnieniach magii 
przedstawiona została w krótkich, ale wyczerpujących 
i pełnych humoru esejach w formie pytań i wyczerpu-
jących odpowiedzi.

To idealne źródło wiedzy dla osób praktykujących wszel-
kie dziedziny magiczne, w którym bez dogmatyzmu wy-
jaśnione zostały najczęstsze wątpliwości z tej tematyki 
od sekretnych zakonów, przez złośliwe duchy, podró-
że astralne, czarną magię i osobę Aleistera Crowleya.

Słynny mag, Frater U.D., pod postacią swojego alter ego 
– Cioci Klary – odpowiada na podstawowe pytania nur-
tujące osoby rozpoczynające swoją przygodę z magią.  

Książka wprowadza w tajniki Wicca, zwanej religią 
czarownic, łączącej ocalałą tradycję ludową ze współ-
czesnymi elementami. Opiera się ona na obrzędach 
i rytuałach polegających na oddawaniu czci natu-
rze, obserwacji cyklu pór roku, świętowaniu zbiorów 
i uprawianiu magii.

W publikacji zawarto opisy zasad i etyki wiccańskiej 
oraz podstawowych narzędzi, wierzeń i praktyk, a tak-
że obszerne charakterystyki świąt wiccańskich. Wie-
dza ta będzie pomocna dla wszystkich, którzy szukają 
wskazówek do samodzielnej praktyki magii natural-
nej, zaś książka będzie świetnym początkiem, z któ-
rego czytelnik wyruszy w dalszą magiczną podróż.  

Nastoletnia 
czarownica

Silver Ravenwolf

Cena: 29,90 zł    Format: B5

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Strony: 296

ISBN: 978-83-62476-84-8

Kryształy
dla początkujących

Corrine Kenner

Cena: 32,30 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 236

ISBN: 978-83-62476-14-5

Gdzie 
żyją demony?

Frater U...D...

Cena: 29,90 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 184

ISBN: 978-83-62476-72-5

Wicca 
dla początkujących

Thea Sabin

Cena: 32,30 zł    Format: A5

Oprawa: miękka    Strony: 256

ISBN: 978-83-62476-37-4
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15-701 Białystok

e-mail: wydawnictwo@illuminatio.pl

redakcja
e-mail: redakcja@illuminatio.pl

tel.: 731-019-059

dział handlowy
e-mail: zamowienia@illuminatio.pl

tel.: 535-556-515  

Pełna oferta wydawnictwa jest dostępna na stronie: 

www.illuminatio.pl

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku:
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