Optymizm w głowie i na talerzu
[br]Dodaj do koszyka książkę drukowaną i ebooka, a
otrzymasz rabat -30 zł [kliknij tutaj]
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Poradniki

Opis
Czy wiesz, jak:
oswoić stres i nauczyć się go wykorzystywać?
odkryć w sobie wewnętrzne dziecko i nauczyć się o nie dbać?
z kilku małych rzeczy zbudować wielkie szczęście?
jeść, by poczuć się lepiej i zdrowiej?
wyczarować w swojej kuchni pyszne dania, unikając cukru, laktozy i glutenu?
W niestabilnym świecie XXI wieku i idealizowanej rzeczywistości social mediów można łatwo zwariować. Ta
książka pomoże Ci zdjąć z siebie ciężar oczekiwań i okiełznać temat dobrego samopoczucia oraz zdrowego
żywienia. Optymizm w głowie i na talerzu to pozycja wyjątkowa - łączy w sobie nie tylko konkretne
wskazówki, jak jeść zdrowiej, ale także uczy szacunku do swojego samopoczucia oraz ciała, pokazuje, jak o
siebie zadbać, jak traktować samego siebie bardziej po przyjacielsku. Daje konkretne narzędzia, by
poprawić swoje zdrowie psychiczne, przełamuje tabu dotyczące farmakoterapii oraz w przystępny sposób
pokazuje, jak można pracować nad własnym rozwojem i samoakceptacją. We wnętrzu znajdziesz także
kilkadziesiąt przepisów na zdrowe i pełnowartościowe posiłki wraz z omówieniem, co cennego dostarczysz
swojemu organizmowi, spożywając je. „Uważamy, że parę małych zmian w myśleniu oraz zdrowe
odżywianie bazujące na przyjaznych naszemu organizmowi składnikach może zmienić Twoje życie o 180
stopni, nie wymagając jednocześnie wielu godzin wolnego czasu, którego przecież nie mamy dużo. Nasza
książka będzie dla Ciebie inspiracją do zdrowszego i szczęśliwszego życia, do małych zmian, które
pozytywnie wpłyną na Ciebie i Twoje zdrowie. Fizyczne oraz psychiczne”. ~Autorki
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/optymizm-w-glowie-i-na-talerzu/

Drogowskaz przystani
[br]
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Poradniki

Opis
To człowiek podzielił świat, więc może nadeszła pora, by znów go zjednoczył. W głębi serca nosimy
przecież wszyscy (a na pewno przeważająca większość z nas) te same pragnienia. Są nimi miłość, zdrowie,
szczęście, poczucie bezpieczeństwa. Niestety, świat, o którym marzymy, jest często sprzeczny ze światem,
który dostrzegamy na zewnątrz. Czy nadzieja na lepsze jutro wystarczy, by zmieniło się nasze życie?
Jesteśmy przekonani, iż znamy siebie jak nikt inny i wiemy, co jest dla nas najlepsze. Ja również tkwiłam w
takiej wierze. Ale prawda o sobie samym nie zawsze jest wygodna, nie zawsze widoczna, choć w końcu
można ją rozpoznać. Ona zawsze zwycięża. Zawsze była, jest i będzie.
Zapraszam Cię w podróż do swego wnętrza, podczas której poprzez zwykłe słowa możesz poczuć, jak
trzymamy się za dłonie. Być może przez jedną krótką chwilę, a być może już na zawsze... Może też uznasz,
że znajdziesz w niej drogowskaz dla siebie. Mam nadzieję, że lektura tej książki pomoże Ci wyzwolić
drzemiącą w Tobie siłę, prowadząc do źródła jedności, miłości i równowagi.
Paulina B. Doktor – duchowy doradca, pisarka, artystka, szczęśliwa mama. Urodziła się w Jaśle, w 1988
roku. W młodym wieku wyjechała za granicę. Wolny czas poświęca malowaniu i pisaniu – te pasje
towarzyszą jej od wczesnego dzieciństwa. Interesuje się teozofią, ezoteryką oraz naturoterapią. Kocha
życie, muzykę i obcowanie z naturą. Marzy o założeniu ośrodka, który pomoże w przywracaniu harmonii
ducha i ciała.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/drogowskaz-przystani/

Black Notes
[br] CZY DAJESZ Z SIEBIE WSZYSTKO, BY ZNALEŹĆ SIĘ
TAM, GDZIE CHCIAŁBYŚ BYĆ?
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Poradniki

Opis
Black Notes nie jest kolejną książką o tym, że wystarczy motywacja, a wszystko osiągniesz. Autorzy
podejmują temat ciemnej strony w podążaniu za marzeniami. Doradzają, jak przygotować się do drogi po
sukces oraz jak go utrzymać. Jest to opisane krótko, ale dosadnie, pozostawiając czytelnikowi przestrzeń
do przemyśleń i wniosków. Black Notes podkreśla, że świadomość, iż nie wszystko będzie się układało
według planu, daje przewagę w starciu z przeciwnościami. Monika Kwiatkowska i Ariel Kamiński to
przedsiębiorczy ludzie konsekwentnie dążący do celu. Rozwijają firmę z zabezpieczeniami
przeciwpożarowymi, jednocześnie pracując nad kilkoma innymi projektami. Ich motto brzmi: „Chcesz być
szczęśliwy – stwórz sobie życie pełne perspektyw”. Mają wielkie marzenia, ale podkreślają, że „sukcesem
nie jest to, ile posiadasz, lecz to, kim się stajesz”. Twierdzą, iż wszystko jest możliwe, jeśli ma się odwagę,
by wyjść ze strefy komfortu. Jednak do tego potrzebne jest nastawienie i przygotowanie solidnego
fundamentu emocjonalnego. Sprawdź również książkę na Instagramie: "Black Notes" Monika
Kwiatkowska i Ariel Kamiński
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/black-notes/

Flow życia. Moc bycia.
[text-blocks id="ebooki"]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66664-44-9
Cena katalogowa brutto: 80
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Poradniki

Opis
Ta książka-przewodnik prowadzi czytelnika w niezbadane zakątki świadomego życia i wskazuje mu
najważniejsze kierunki na drodze do samorozwoju, budowania integralności i kreowania rzeczywistości,
jakiej się pragnie. Autorka wskazuje, jak ważne jest umieć zaufać sercu, intuicji i nieśmiertelnej duszy,
jednocześnie ucząc się kształtować racjonalny umysł. Ten kompaktowy przewodnik został stworzony na
podstawie 40 lat osobistych i zawodowych doświadczeń. Zawiera wiele strategicznych, coachingowych, jak
również psychologicznych i duchowych wskazówek. Pomogą one czerpać korzyści z własnego potencjału i
cudów życia. Unikalne obrazy ilustrujące książkę zostały stworzone przez terapeutkę sztuki, by dostarczać
inspiracji wizualnych, ale także po to, by pozwolić odbiorcy poczuć ich energię sercem. Książka zawiera
również ćwiczenia do samodzielnej pracy i refleksji nad swoją osobowością i sposobem działania.
Anya Piątkowska jest międzynarodowym coachem-terapeutą, przewodnikiem transformacji serca i
umysłu; certyfikowanym w szkole Tony’ego Robbinsa strategiem interwencyjnym. Spełniona mama, żona,
wolny duch. Przez wiele lat mieszkała w Polsce, Irlandii, Wielkiej Brytanii. Teraz jej domem jest Słowenia. W
każdym kraju zaczynała wszystko od początku, kreując rzeczywistość, jakiej potrzebowała i pragnęła.
Obecnie z powodzeniem uczy sztuki świadomego życia. Jest pasjonatką podróży, natury, zrozumienia
energii i holistycznego istnienia. Magdalena MacNiallais to artystka urodzona w Polsce. Mieszkała i
wystawiała prace w różnych miejscach w Europie: w Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii
i Florencji. Pasjonuje się tworzeniem barwnych obrazów ludzi i architektury. Pracuje farbami akrylowymi,
pastelami i akwarelami.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/flow-zycia-moc-bycia/

Polskie Tańce Narodowe
[text-blocks id="ebooki"]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66664-07-4
Cena katalogowa brutto: 70
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Naukowe, Poradniki

Opis
Książka "Polskie Tańce Narodowe" to materiał szkoleniowy mający służyć instruktorom, nauczycielom,
choreografom, młodym tancerzom oraz pasjonatom, których polska kultura narodowa inspiruje do pracy
twórczej i kreatywnych działań artystycznych. Publikacja ta jest uzupełnioną próbą usystematyzowania
najważniejszych cech choreometodycznych pięciu polskich tańców narodowych. Podstawą zebranego
kompendium wiedzy jest wieloletni i bezpośredni kontakt autorki z formą stylizowaną i praktyką sceniczną.
Współpraca z wieloma wybitnymi ekspertami, choreografami i etnografami zaowocowała powstaniem
niniejszej pomocy naukowej. Novum stanowi opracowanie tłumaczenia powyższych materiałów na język
angielski dla środowisk polonijnych w kolejnym wydaniu. Będzie ona przystępną i czytelną formą,
tutorialem dla wielu zespołów na całym świecie oraz odbiorców indywidualnych. Autorka czerpała
inspiracje, współpracując artystycznie z licznymi zespołami pieśni i tańca na świecie, z wielbicielami i
pasjonatami tańca oraz studentami z Japonii. Szczególnie oni są zafascynowani polskim dziedzictwem
kulturowym. Zofia Czechlewska - Doktor sztuk muzycznych. Tancerka, pedagog, choreograf, konsultant.
Wieloletnia solistka baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny. Pedagog tańca ludowego i
charakterystycznego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Autorka
książki Historia tańca. Założycielka Szkoły Tańców Polskich. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodzona tytułami Zasłużony Działacz Kultury oraz Zasłużony dla
Kultury Polskiej. Odznaczona złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego i
Częstochowskiego oraz Odznaką Honorową Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/polskie-tance-narodowe/

Wymarzona waga i wygląd. Bez
wysiłku i diet.
[text-blocks id="ebooki"]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-95-3
Cena katalogowa brutto: 30
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Poradniki

Opis
To książka dla osób, którym w odchudzaniu nic już nie jest w stanie pomóc, a wszystkie diety wydają się
być zbyt restrykcyjne aby je stosować. Jeśli nie masz zielonego pojęcia o tym, jak być zdrowym i szczupłym
to Autor książki "Wymarzona waga i wygląd" proponuje dla Ciebie rozwiązanie. Jest ono jednocześnie
proste i skuteczne. Sam borykał się z problemem nadwagi aż usłyszał o sposobie odżywiania, który nazwał
niełączeniem. Jadł to, co lubił, smacznie, cztery razy dziennie, do syta i tracił kilogramy! Nie jest to
absolutnie żadna dieta, gdyż niczego się w niej nie zakazuje i niczego nie nakazuje. Opiera się na kilku
zasadach, które zostały szczegółowo opisane w książce. (Wydawca informuje, że treści zawarte w książce
Adriana Motyczyńskiego Wymarzona waga i wygląd bez wysiłku i diet są wyrazem wyłącznie osobistych
doświadczeń i poglądów autora oraz nie stanowią one rekomendacji medycznych i dietetycznych.)
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/wymarzona-waga-i-wyglad-bez-wysilku-i-diet/

