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NIKDY SA NEVZDÁVAJ
Posteľ, ale nie spánok. Knihy, ale nie múdrosť.
Jedlo, ale nie chuť. Ozdoby, ale nie krása.
Dom, ale nie domov. Lieky, ale nie zdravie.
Zábava, ale nie šťastie. Spoločnosť, ale nie
priatelia. Lichôtky, ale nie rešpekt… Čo sa dá a čo
sa nedá kúpiť?

Arthur S. Maxwell

Elaine Graham-Kennedyová, Ph.D

DINOSAURY
Kde sa vzali… a kam zmizli?
Veľa ľudí nepozná fakty o dinosauroch. Táto kniha
pre všetky vekové kategórie to zmení. Dr. Kenne
dyová je veriaca vedkyňa, ktorá prijíma príbeh
stvorenia tak, ako ho opisuje Biblia, a ktorá svoj
život zasvätila štúdiu dinosaurov.

HRDINOVIA A GÉNIOVIA

Renata Kaminská, Pepa Popper

Veľké mená minulosti i súčasnosti nás priťahujú.
Radi sledujeme stopy slávnych, čítame o ich spôso
be uvažovania, mimoriadnych činoch a výkonoch,
rozhodujúcich či krízových situáciách ich života
aj o dobe, v ktorej žili… Kniha prináša portréty 15
slávnych svetových osobností od rôznych autorov.

Knihy sú určené deťom v predškolskom a mlad
šom školskom veku a sú vhodnou pomôckou pri
vyučovaní etiky a ochrany zdravia.

Filipove dobrodružstvá

Renata Kaminská, Pepa Popper

Cheri Ann Petersová

Odvážni kamaráti

CHERI, ZÁZRAK Z ULICE

Táto kniha je určená pre deti predškolského
a raného školského veku. Zážitky hračiek ich
zaujmú a zároveň sa môžu spolu s autíčkom
Šimonom naučiť, že je dobré mať odvahu priznať
svoj strach a zveriť sa s tým niekomu ďalšiemu
a tiež rozpoznať začínajúce sa šikanovanie.

Cheri sa cítila osamelá a veľmi túžila, aby ju mal
niekto naozaj rád. Potrebovala byť milovaná.
Chcela okúsiť skutočnú, nepodmienenú lásku.
Ako ju však nájsť? Skutočný príbeh. Šokujúce
svedectvo o túžbe, zúfalstve a východisku
z katastrofálnej situácie.

MUDr. Julian Melgosa

Katarína Kernová

Žiť naplno

DETSKÝM SRDIEČKAM

Vynikajúca kniha o dospievaní, v ktorej si mladý
človek nájde odpovede na otázky a odporúčania
týkajúce sa oblastí, ktoré sú pre neho kľúčové:
zmeny v telesnom, duševnom a duchovnom vývi
ne, štúdium a budúcnosť, vzťahy v rodine, medzi
kamarátmi, k opačnému pohlaviu. Kniha obohatí
nielen dospievajúcich, ale aj ich rodičov.

Krátke poučné príbehy vtiahnu najmenších
do sveta fantázie i reality každodenných dní a ná
zorne im ukážu správny smer. Spolu so svojimi
deťmi prežite v „koži iných“ napínavé situácie,
vážne rozhodnutia aj šťastné chvíle.

Ellen G. White

NA ÚSVITE DEJÍN
Prvá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV
otvára veľkú panorámu Starej zmluvy. Pútavým
spôsobom približuje príbehy biblických dejín
od stvorenia sveta po vládu kráľa Dávida.

Ellen G. White

ZO SLÁVY DO TIEŇA
Druhý zväzok DRÁMY VEKOV prevedie čitateľa
cez dramatické úseky bohatej minulosti Izraela
od čias slávneho kráľa Šalamúna po príchod
Ježiša Krista. Autorka odhŕňa oponu dejín
a uvádza nás do hlbšieho významu dejinných
udalostí a konania mnohých známych
biblických postáv

Ellen G. White

CESTA LÁSKY
Historická dráma, životopis a príbeh Ježiša
Krista oslovuje čitateľov svojou praktickou
jednoduchosťou, zároveň však poskytuje aj
hlboký duchovný zážitok.

Ellen G. White

POSLOVIA NÁDEJE
Štvrtý diel série DRÁMY VEKOV tematicky
nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša
Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej
kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia
viery.
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Lloyd Erickson

Bůh Otcem
Táto kniha ponúka nový a podnecujúci
obraz nebeského Otca. Ukazuje na Jeho
dôveryhodný charakter, Jeho stálu
prítomnosť, Jeho nekonečnú lásku. Nájdete
v nej porovnanie rôznych vzorov rodičovstva
s Božou dokonalosťou. Dovedie vás
k poznaniu, vďaka ktorému sa budete môcť
zbaviť mylných predstáv o Bohu a prijať
Jeho vrúcne objatie.

Ron & Nancy Rockeyovci

Každý má své místo
Na základe biblických princípov povedie
kniha čitateľov cestou k odkrytiu zdroja ich
osobných tráum. Pomôže im hlbšie pochopiť
ich osobné potreby a nájsť konečné a trvalé
Božie uzdravenie. Ak ste pripravení konečne
sa zbaviť nálepky „obete“, začítajte sa
do nasledujúcich stránok.

Donna Habenichtová

Ukaž mi cestu
Dr. Habenichtová vysvetľuje na základe
svojich poznatkov z oblasti rozvoja dieťaťa
a náboženskej výchovy, ako sa deti duchovne
rozvíjajú. Ponúka praktické návrhy, ako
môžete pomôcť svojmu dieťaťu rozvinúť
trvalé priateľstvo s Bohom.

Ellen G. White

Z TIEŇA DO SLÁVY

Danièle Starenkyj

V poslednom zväzku DRÁMY vekov autorka
približuje dve tisícročia svetových dejín, ich
významné medzníky a niektoré z kľúčových
postáv histórie. Pokračuje v objasňovaní
príčin a následkov odvekého sporu medzi
pravdou a mocou lži a končí prorockou víziou
budúcnosti.

Srdce ženy je ako kompas, ktorého strelka
ukazuje vždy k láske, bez ohľadu na to, ktorým
smerom sa žena vydá. Preto by si každá žena
mala uvedomiť, že byť milovaná je jej výsadou
i právom.

Allejandro Bullón

ZNAMENIA NÁDEJE
Každodenná konfrontácia s udalosťami vo svete
vyvoláva neistotu a strach. Autor sa zamýšľa
nad nárastom zla z pohľadu dávnych biblických
proroctiev, ktoré presne charakterizujú dnešnú
dobu. Aké sú naše vyhliadky? Biblia ponúka
možno nečakanú odpoveď.

Touha ženy

Graham Maxwell

INÝ POHĽAD NA BOHA
Táto kniha je o Bohu. Aký vlastne je? Čo
od nás chce? Alebo čo nám chce dať?
Graham Maxwell píše o Bohu, ktorý ako zvr
chovaný vládca celého vesmíru nechce, aby
sme boli len jeho poslušnými sluhami, ale
túži po tom, aby sme boli jeho chápajúcimi
priateľmi.

Ben Carson & Cecil Murphey

ZLATÉ RUKY
Pútavý životný príbeh významného amerického
neurochirurga černošského pôvodu. V roku 1987
vstúpil do histórie medicíny ako vedúci operač
ného tímu, ktorý po prvý raz oddelil siamské
dvojčatá spojené temenom hlavy.

Ben Carson & Cecil Murphey

SMEROVAŤ VYŠŠIE
Ak je niekto skutočne úspešným človekom, tak je to
určite Ben Carson, renomovaný neurochirurg, ktorý
sa na vrchol svojej profesionálnej kariéry „vyšplhal“
z údolia černošského geta a prostredia neúplnej
rodiny. Čo spôsobilo nečakaný obrat v jeho živote?
Aké princípy a hodnoty si osvojil na ceste k úspe
chu? Kniha voľne nadväzuje na jeho autobiografiu,
ktorá u nás vyšla pod názvom Zlaté ruky.

Radim Passer

3 a 1/2 roku
aneb americký sen v Česku
Strhujúci životný príbeh jedného z najúspešnej
ších českých podnikateľov súčasnosti, developera
Radima Passera. Úprimná, celkom otvorená
spoveď bezpochyby osloví každého čitateľa—
toho, koho zaujíma, ako sa robí biznis; toho, koho
láka nazerať „až do kuchyne“ známych ľudí; toho,
kto — rovnako ako ešte pred nedávnom Radim
Passer — hľadá jediný správny smer svojho života.

Radim Passer

3 a 1/2 roku II
aneb s vírou a odhodláním
Dalšie pútavé rozprávanie Radima Passera
o pozoruhodnej životnej ceste, plnej nečakaných
udalostí, odhodlania a viery.

Gerhard Padderatz

Bůh před soudem
Existuje spravodlivosť? Prečo je na svete toľko
utrpenia? Ako je možné, že dobrým ľuďom sa
často nedarí a naopak, ľuďom zlým sa darí dobre?
Bude svet existovať večne? Má spôsob nášho
života vplyv na to, čo s nami bude po smrti?

Doug Batchelor

Poslední události DVD

Počátek nebo konec?
Pozoruhodný filmový dokument pastora Douga
Batchelora, ktorý sa pokúša priblížiť dramatické
udalosti ľudských dejín v záverečnom zápase
medzi dobrom a zlom.
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Genesis konflikt
Jej autorom je vedec, ktorý bol ešte pred
niekoľkými rokmi vášnivým zástancom
a propagátorom evolúcie. V knihe máte možnosť
zoznámiť sa s prekvapujúcimi prírodovedec
kými objavmi, ktoré sa týkajú pôvodu človeka
a histórie ľudstva v celej šírke jej vedeckého
a duchovného kontextu.

Walter J. Veith

Kde jsme ztratili křídla 7 DVD
Sme dokonalým projektom, alebo senzačným
zhlukom náhod? Záznam prednášok prof. Veitha
na 7 DVD.

Jaký je náš původ?
Aneb na pravdě záleží
Obrazový záznam (na 2 DVD) a zvukový záznam
(ve formátu MP3) čtyř přednášek Mgr. Libora
Votočka: Inteligence nebo evoluce?•Privilegova
ná planeta • Fenomén svět•Fenomén Kristus

Důkaz 3 DVD
Filmové dokumenty prinášajú rozhovory
s renomovanými vedcami, umelcami i obyčajnými
ľuďmi, ktorí vo svojom živote prežili zvláštnu skú
senosť s Bohom. Ponúkajú drámu, ktorá stavia
mosty medzi teológiou a vedou, náboženstvom
a túžbou ľudského srdca.

Majstrova šifra DVD
Niet pochýb o tom, že kniha a neskôr film Dana
Browna vyvolali doslova lavínu rozhorčení u kres
ťanov na jednej strane a na strane druhej pozitívne
reakcie verejnosti, ktorá oceňovala odvahu a ocho
tu klásť si netradičné otázky v prístupe k dejinám
cirkvi. Tento krátky film ponúka dramatické
pozadie k intelektuálnym argumentom Majstrovej
šifry a ponúka svojský spôsob pohľadu na otázky
spojené s hľadaním pravdy.

Naozaj Sen? 2 DVD
Austrálsky dokumentárny seriál, v ktorom sa
psychológovia, sociológovia a celebrity vyjadrujú
k najpálčivejším otázkam dnešnej generácie
(mravný úpadok, intimita, závislosti, sexualita,
každodenný blázinec, rozpad rodiny, sloboda,
život pod nátlakom…). Moderné spracovanie
s dynamickým obrazom a dobrou hudbou je
vhodné nielen pre tínejdžerov.

Zároveň Vás pozývame
a stretnutia
na prednášky, ochutnávky
nská Bystrica.
v Klube zdravia Ba
nisaneba.sk/
skabystrica.dotk
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Viac nájdet
George D. Pamplona-Roger, M.D.

ZDRAVIE A SILA V POTRAVE
Kniha o správnom a nesprávnom výbere toho,
čo jeme. Kniha španielskeho lekára, výskumníka
a autora s rozsiahlou praxou pomôže čitateľovi
lepšie poznať potraviny obdarené liečivou silou
a mať tak oveľa väčší úžitok z ich konzumácie.
Dozviete sa o zložení, vlastnostiach a liečivom
využití rôznych potravín.

Hans Diehl, Aileen Ludingtonová,
Peter Pribiš

DYNAMICKÝ ŽIVOT
Kniha je praktickým sprievodcom a poradcom
na dosiahnutie vyváženého životného štýlu.
Obsahuje množstvo jasných a aktuálnych zdravot
níckych informácií o základoch výživy, o príčinách
a liečbe najčastejších ochorení. Súčasťou knihy sú
recepty zdravej výživy.

Dr. Ramon C. Gelabert

CUKROVKA (DIABETES MELLITUS)
Kniha je výnimočná tým, že ak ju budete čítať
nielen očami, tak do vášho života s cukrovkou
prinesie ten malý zázrak, po ktorom túžite —
lepšie zdravie, ľahšie dni. Ani táto kniha to
neurobí za vás, ale ukáže vám, ako môžete robiť
to najlepšie pre seba vy sami. Každý deň. Alebo
si naozaj myslíte, že ste odsúdení na čoraz väčšie
dávky liekov, inzulín, vredy predkolenia, zlyhanie
obličiek a infarkt? Nedajte sa!

Dr. Ernst Schneider

ENCYKLOPÉDIA PRÍRODNEJ
LIEČBY
Toto obsiahle dielo, ktorého autorom je medziná
rodne uznávaný odborník, predstavuje základnú
príručku prírodnej medicíny. Podrobne opisuje
jednotlivé druhy liečby (hydroterapiu, klimato
terapiu, geoterapiu, fyzioterapiu, dietoterapiu,
relaxáciu, liečivú silu psychiky).

George D. Pamplona-Roger, M.D.

Neil Nedley, M.D.

ŽIVOT BEZ DEPRESIE
Kniha ponúka spôsob, ako predchádzať depresii
a liečiť ju aj bez liekov. Autor, lekár, zhromaždil
najnovšie poznatky o tomto ochorení a výsledky
výskumov v oblasti mozgovej činnosti.
Zameriava sa na liečbu jej skutočných príčin,
nielen symptómov. Prináša dôkazy o tom, že
komplexným prístupom k pacientovi a zdravým
spôsobom života možno liečiť aj také závažné
ochorenie, akým je depresia.

RASTLINY PRE ZDRAVIE
Kniha obsahuje približne 200 liečivých
rastlín, ktoré sú zoradené podľa užitočnosti pre
jednotlivé telesné orgány. Pri každej liečivej
rastline nájdete botanický rozbor jej častí (listy,
koreň, stonky, kvety), liečivé vlastnosti, prípravu
a uplatnenie z hľadiska najnovších vedeckých
poznatkov. Kniha uvádza viac ako 100 rôznych
chorôb a porúch, pri ktorých môžete zužitkovať
uvedené informácie a metódy fytoterapie.

Dr. Ramon C. Gelabert

Nancy Van Peltová

UMENIE KOMUNIKOVAŤ
Kniha o tom, ako si porozumieť. Je určená všet
kým, ktorým záleží na vzťahoch nielen v rodine
a v zamestnaní, ale aj v intímnych sférach,
pretože kľúčom k porozumeniu a spokojnosti je
dobre zvládnutá komunikácia.
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MIGRÉNY A INÉ BOLESTI HLAVY
Kniha stručne opisuje rozdelenie bolestí hlavy
a ich príčiny, ponúka čitateľom rady na prevenciu,
ale najmä postupy modernej medicínskej a prí
rodnej liečby z oblasti dietoterapie, fytoterapie,
fyzioterapie, hydroterapie, psychoterapie
a farmakoterapie.
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Ďalšie tituly si môžete pozrieť priamo v našej bezplatnej knižnici:
Spoločenské centrum | Kollárova 18, Banská Bystrica | Tel.: 0944 161 511 | kniznica.bb@gmail.com
Otvorené každú stredu od 15.00 do 18.00 hod. Prípadne si môžete dohodnúť stretnutie telefonicky.
Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

