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Jelita, mózg i spółka, czyli psychobiotyczna rewolucja Anderson Scott 

 

Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad tajnikami komunikacji brzucha z 

mózgiem? Czy bakterie mogą nim sterować? Te pytania mogą wydawać się niedorzeczne. 

Jednak jeśli ktoś zmaga się bezskutecznie z kilkoma chorobami, powinien sięgnąć po tę 

książkę, żeby dowiedzieć się, że problem może tkwić w bakteriach jelitowych. Zbiorowisko 

mikroorganizmów żyjących w naszym wnętrzu zwane mikrobiotą może przypominać 

dodatkowy narząd, który kontroluje to co zjedliśmy. Informacje zawarte w książce przesyłają 

ważny komunikat: jeśli trudno jest zlokalizować źródło złego samopoczucia, problem może 

tkwić właśnie w przewodzie pokarmowym. Treść książki oparta jest na badaniach i 

zawodowym doświadczeniu autorów. Mimo że poruszają wiele skomplikowanych zagadnień, 

wyjaśniają jakie znaczenie dla zdrowia, w tym psychicznego ma praca jelit. Wskazują jak 

ważne jest to co jemy oraz prezentują produkty spożywcze najwłaściwsze dla jelit. Kontrola 

nad własnym ciałem za pomocą naturalnej diety może stać się równie skuteczna jak leczenie. 

Pozwoli zapewnić lepszy humor, uporać się ze stanami lękowymi, a także z szeregiem 

schorzeń. Książka pokazuje jak zapanować nad własnym życiem oraz uświadamia jak flora 

bakteryjna potrafi wpływać na nasze zachowania, nastroje i decyzje. Każdy kto sięgnie po tę 

lekturę, nie zawiedzie się i pozna wiele ciekawostek na temat związku między mózgiem a 

mikrobami w jelitach. Do jej wyboru zachęca oczywiście tytuł, ale i wydawnictwo National 

Geographic!        

Anna Tomal 
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Girl Power: opowieści o dziewczynach, które chcą zdobyć świat Caroline Paul 



 
 

Książka ma formę pamiętnika, podzielona jest na 10 rozdziałów, których tytuły są 

wskazówkami jak stać się pewniejszą i uwierzyć w siebie.  W każdym rozdziale pojawiają się 

przykłady Wielkich Kobiet (rysunki i opisy). To bohaterki żyjące, które możemy spotkać na 

Facebooku, zmagające się z tą samą rzeczywistością, co my, dlatego jeszcze bardziej 

prawdziwe.  

Autorka zabiera nas w podróż po swoim życiu - prostym językiem opowiada o swoich 

przeżyciach i wspomnieniach. Zaraża pozytywną energią, jest pełna entuzjazmu i zawsze 

skora do wcielania w życie szalonych pomysłów. Opowiada zarówno o swoich sukcesach, jak 

i porażkach, dzięki czemu pozwala czytelniczkom wyciągnąć lekcje ze swoich własnych 

błędów. Potrafi śmiać się z siebie i ma wyjątkowe poczucie humoru. Radzi cieszyć się 

życiem, przygodą i wyzwaniami, i nie bać się spełniać swoich marzeń. Dzięki 

pierwszoosobowej narracji bardzo łatwo zżyć się z główną bohaterką książki.  

„Girl Power” to idealna lektura nie tylko dla młodszych odbiorców, ale także dla 

starszych, ponieważ zachęca czytelnika do przeżywania przygód i wyciągania z nich 

własnych wniosków. Oryginalność książki polega na wolnych stronach, które  po 

przeczytaniu każdego z rozdziałów możemy zapełnić naszymi przemyśleniami. Jeśli chcesz 

uwierzyć w siebie,  przeczytaj „Girl Power”. 

Anna Tomal 
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Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację (i jak ją możemy ocalić) Jamie Barttlett 



 

Oczywistym jest, że człowiek, aby kształtować opinie i wydawać sądy potrzebuje informacji. 

W dzisiejszych czasach nowoczesny obywatel odbiera niezliczoną ilość rywalizujących ze sobą 

faktów, danych, blogów, doniesień, komentarzy, dezinformacji, tabel, dziennikarstwa śledczego, fake 

newsów. Jak więc połapać się w tym szumie informacyjnym, który może wywoływać stres?  

Stosujemy często uproszczone reguły wnioskowania, to znaczy unikamy informacji 

sprzecznych z naszym światopoglądem czy otaczamy się ludźmi podobnie myślącymi. Badania 

potwierdzają, że treści emocjonalne mają większe szanse znaleźć odzew w sieci. O tym właśnie jest 

książka, której autor bije na alarm twierdząc, że technologie związane z Internetem i mediami 

społecznościowymi zniszczą liberalną demokrację. Na poparcie swojej tezy przytacza liczne 

przykłady chociażby wpływ mediów społecznościowych na zwycięstwo w wyborach Donalda 

Trumpa.  

Jamie Bartlett - brytyjski dziennikarz, autor bestsellerowych książek wyjaśnia jakimi 

metodami posługuje się Facebook, uświadamia jak naszymi życiowymi i politycznymi wyborami 

rządzą strony internetowe, jak nowe technologie ingerują w nasze życie, podsycają emocje. Według 

autora nie jest jeszcze za późno, by uratować demokrację, która uwikłana jest w konflikt z 

nowoczesnymi technologiami. Dziś nadal zwycięża technologia, ale książka podpowie nam jak ocalić 

świat, w którym liczą się inne wartości niż pieniądz, władza czy nienawiść. 

Anna Tomal 
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Narzędzia rozwoju osobistego : medytacje, wizualizacje i inne techniki uwalniania emocji oraz 

kreowania pewności siebie Grzegorza Glinki 

 

 

 

 

 

 

„Samorozwój nie jest łatwy. Jeśli chcesz nauczyć się czegoś nowego, musisz zmierzyć się z 

kimś, kto ma większą wiedzę od Ciebie. Zostaniesz najpierw wypunktowany, musisz się z tym liczyć” 



– tymi słowami zaczyna się książka Grzegorza Glinki „Narzędzia rozwoju osobistego : medytacje, 

wizualizacje i inne techniki uwalniania emocji oraz kreowania pewności siebie”. 

W tym poradniku czytelnik znajdzie najważniejsze informacje i wskazówki związane z 

rozwojem osobistym. Autor kieruje swoje dzieło do wszystkich, jednakże głównie do tych osób, które 

chciałyby uczynić swoje życie lepszym. Książka napisana jest zrozumiałym jeżykiem, aby była 

przystępna dla każdego czytelnika, autor zwraca się do odbiorcy w drugiej osobie liczby pojedynczej. 

Głównym celem twórcy jest uzmysłowienie wszystkim, że bez względu na przeciwności losu, mogą 

być szczęśliwi i że na to szczęście zasługują.  

Grzegorz Glinka opisuje stany psychiczne człowieka, sposoby na rozwój umysłu, proces 

budowania własnego ja, budowania samodyscypliny oraz konsekwencje jej braku. W kolejnych 

rozdziałach autor zwraca uwagę na nasze nawyki, pokazuje jak wyznaczać sobie cele i motywować się 

do działania. W sposób ciekawy i absorbujący twórca wskazuje techniki budowania pewności siebie 

oraz sposoby na walkę ze stresem. Warte uwagi i sprawdzone metody wspomagające nasze 

samopoczucie to kolejny atut tej książki.  

Pozycja ta pozwoli czytelnikowi odzyskać pewność siebie oraz wskaże szereg porad jak 

funkcjonować w codziennym życiu i nie zwariować. To książka – poradnik, która powinna znaleźć się 

na półce u psychologów, pedagogów oraz osób z niską samooceną, ale tak naprawdę powinien ją 

przeczytać każdy z nas.  

„Jeśli chcesz coś zmienić musisz przełamać nawyk bycia sobą – jeśli zmienimy swoje 

myślenie, zmienimy też swoje życie.” 

 

Anna Nowak 
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12 ważnych praw. Polscy autorzy o prawach dzieci 

 

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia 

podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o 

prawach dziecka. Konwencja o Prawach Dziecka, zwana Światową Konstytucją Praw Dziecka, została 

uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Co 



warto podkreślić – inicjatorką tego dokumentu była Polska. Inspiracją dla twórców projektu 

(prawników z Państwowej Akademii Nauk) była myśl Janusza Korczaka, który jako pierwszy 

nawoływał do podmiotowego traktowanie dziecka.  

CDN PBP Filia w Słupcy poleca książkę zawierającą opowiadania dwunastu autorów 

opisujące kluczowe prawa dzieci m.in. : prawo do wyrażania swoich poglądów, opinii i emocji, do 

odpoczynku, do równouprawnienia, do opieki lekarskiej. Dzieci wiedzą już od najmłodszych lat, że 

mają swoje prawa. Rozmowy na ten temat ułatwią konkretne czasami dowcipne sytuacje ukazane w 

książce, która bawi i wspiera trud wychowawczy rodziców i nauczycieli. Bogato ilustrowana stanowić 

będzie wspaniała lekturę dla dzieci i dorosłych. 

 

Anna Tomal          
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Zabawy z książką w przedszkolu, w domu i w szkole Katarzyny Klimek-Michno 

 

       Publikacja Katarzyny Klimek-Michno „Zabawy z książką w przedszkolu, w domu i w 

szkole” jest skierowana do nauczycieli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Autorka przede wszystkim skupiła się na pokazaniu wielu przykładów zabaw nawiązujących do 

literatury dziecięcej. Od tematycznych, językowych, muzyczno-ruchowych, po księgi emocji, 

komiksu, czy książki recyklingowej – autorka proponuje szereg aktywności, które można wykorzystać 

podczas spędzania wolnego czasu z dzieckiem.  

Opisane w książce porady będą przydatne zarówno dla rodziców, którzy nie mają pomysłu na 

wymyślanie coraz to nowszych zabaw dla swych pociech, ale także dla nauczycieli pracujących w 

przedszkolu, którzy zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać podczas działań z dziećmi. Treści 

zawarte w książce będą niewątpliwym wsparciem dla nauczycieli bibliotekarzy – prowadzących 

warsztaty czytelnicze dla maluchów. Pozycja ta jest również kopalnią pomysłów dla pedagogów, 

zawiera bowiem sugestie dotyczące zabaw z książką i o książce. 

Katarzyna Klimek-Michno w sposób prosty, jasny i interesujący podpowiada jak 

zainteresować dziecko książką i czytaniem, wprowadzić je w fascynujący świat literatury oraz 

oczarować jej pięknem. Warto nadmienić, że książka jest wzbogacona wywiadem z Ewą Stadtmuller – 



autorką ponad stu książek dla dzieci. Na pytania autorki odpowiadają także rodzice i nauczyciele, 

którzy swymi przykładami dają inspirację na pomysłowe promowanie czytelnictwa wśród 

przedszkolaków, uczniów i ich rodziców. 

Jeśli czerpać wiedzę, to tylko z pozytywnych źródeł. Niewątpliwie takim jest ta książka, która 

skupia się na promocji czytelnictwa poprzez zabawę oraz zachęca dzieci i rodziców do udziału w 

różnych akcjach, wydarzeniach, programach i projektach. Pamiętajmy przy tym, że warto dużo i 

często czytać dzieciom, nie tylko w przedszkolu, ale także w domu. Autorka skutecznie pokazała, że 

wiele zabaw można włączać do codziennych czynności i że książka może być przyjacielem dziecka i 

towarzyszem o każdej porze dnia. 

 

Anna Nowak 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca… 

Wyloguj swój mózg. Jak zadbać o swój mózg w dobie nowych technologii Andersa Hansena 

 

Życie w dzisiejszych czasach przystosowało nas do zmieniającego i rozwijającego się 

otoczenia. Jest ono jednak dalekie od tego, do którego przygotowała nas ewolucja. Na 

przestrzeni dziejów zmienia się także nasz mózg, który coraz łatwiej się stresuje, rozprasza, 

źle sobie radzi z natłokiem myśli, czy robieniem kilku rzeczy na raz. Jednakże są pewne 

sposoby na to, aby nasz mózg funkcjonował sprawnie, na co wskazują ostatnie badania 

naukowe, na których jest oparta książka Andersa Hansa „Wyloguj swój mózg. Jak zadbać o 

swój mózg w dobie nowych technologii”. 

Anders Hansen to szwedzki psychiatra, który o zdrowiu psychicznym ludzi wie więcej 

niż my sami. Został nagrodzony prestiżową nagrodą The Health Award of the Year. W 

sposób prosty i przejrzysty ukazuje nam tajniki naszego mózgu w zderzeniu z nowymi 

technologiami i daje ciekawe wskazówki, z których warto skorzystać. 

Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od telefonu 

komórkowego i jaki to ma wpływ na nasze myślenie. Nie przywiązujemy wagi do tego, jak 

kilka minut ruchu dziennie pomoże nam zredukować stres i poprawić koncentrację. W książce 

mnożą się takie przykłady, które nie są żadnymi wymysłami, a pozwalają nam zrozumieć kim 



jesteśmy i dlaczego jesteśmy, z perspektywy ewolucyjnej. Poradnik zawiera nie tylko 

odpowiedzi, ale także wiele pytań, które każdy z nas powinien sobie zadać. Jednakże autor po 

części odpowiadając na te pytania w uproszczony sposób, opracował listę porad dla chcących 

spać lepiej i poprawić swoje samopoczucie, a co za tym idzie poprawić swoją koncentrację i 

zredukować negatywne skutki współczesnego cyfrowego stylu życia. 

Podsumowując, poradnik ten powinien przeczytać każdy, kogo przytłaczają nowe 

technologie, kto ma problemy z tym związane, ale także te osoby, które interesują się 

tajnikami mózgu i pragną zadbać o jego zdrowie.  

 

Anna Nowak 

 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca… 

Samoleczenie. Odkryj swój nieograniczony potencjał i obudź w sobie potężnego 

uzdrowiciela Kelly Noonan Gores 

 

 
Każdy kto walczył z chorobą swoją lub kogoś bliskiego, wie jak trudna jest to walka. 

Książka, którą polecam jest wyjątkowa, bo wyjaśnia jak nasze myśli, przekonania i emocje 

wpływają na nasz organizm. Została wydana w 17 krajach i oparta jest na bijącym rekordy 

popularności filmie dokumentalnym na platformie Netflix, który odmienił życie tysięcy ludzi. 

 Autorka w tym celu oddaje głos naukowcom, lekarzom, ekspertom, światowym 

autorytetom,  którzy dzielą się badaniami i odkryciami na temat przywracania do zdrowia i 

przekonują, że mamy znaczną kontrolę nad naszym zdrowiem i życiem. Historie konkretnych 

osób  pokazane w książce udowadniają, że uzdrawianie jest złożonym procesem, ale może 

także nastąpić niespodziewanie. Wyniki badań, naukowo potwierdzone fakty, świadectwa 

skuteczności samoleczenia, historie uzdrowień to uwiarygodnione relacje z pierwszej ręki o 

tym co działa, co nie działa i dlaczego. 

 Po prostu najnowocześniejsza nauka spotyka się w tej książce z medycyną starożytną. 

Jej przeczytanie da siłę, aby poznać potencjał do samoleczenia jaki w nas drzemie oraz 



zrozumieć jakim cudem jest nasze ciało. Uzasadni, że długotrwałe działanie hormonów stresu 

może zainicjować choroby, gdyż życie z włączonym trybem alarmowym wyczerpuje 

naturalne zasoby uzdrawiających sił organizmu. A więc obudźmy w sobie uzdrowiciela. 

 

 Anna Tomal 
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Prawa epidemii: skąd się epidemie biorą i czemu wygasają? Artura Kucharskiego 

 

 

Zapewne jeszcze rok temu nikt z nas nie przypuszczał, że świat będzie tak wyglądał. 

Maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja rąk i narodowa kwarantanna spowodowały, że nasze życie 

zmieniło się o 180 stopni. I to wszystko za sprawą jednego, chciałoby się napisać „małego wirusa”, 

który okazał się tak niebezpieczny w skutkach.  

Pewnie w obecnej sytuacji nie raz zastanawialiśmy się, skąd się biorą epidemie, jakie są ich 

prawa oraz jak rozprzestrzeniają się wirusy. Na te wszystkie pytania znajdziemy odpowiedź w książce 

Adama Kucharskiego „Prawa epidemii : skąd się epidemie biorą i czemu wygasają?”. Chyba nie ma 

bardziej aktualnej książki od tej. Jest to literatura popularnonaukowa, przedstawiająca aktualny i 

fascynujący temat w sposób jasny i klarowny. Po jej przeczytaniu lepiej zrozumiemy współczesny 

świat, ponadto będziemy nakłaniać innych do tego, by ją przeczytali.  

Autor pochylił się bowiem nad tym, co wspólnego mają wirusy, idee i fake newsy. Adam 

Kucharski to matematyk i epidemiolog, który jest jednocześnie profesorem nadzwyczajnym, 

pracującym w London School of Hygiene and Tropical Medicine, która słynie z badań oraz studiów 

nad epidemiami na świecie, takich jak na przykład ebola, czy wirus zika. Autor zatem na wirusach zna 

się jak mało kto… 

Reasumując, to doskonały moment na taką książkę jak ta. Pozwoli nam ona zastanowić się 

nad tym, dlaczego wybuchają epidemie, które rozprzestrzeniają się szybciej niż kiedykolwiek, co nimi 

rządzi i według jakich zasad się przenoszą. Jednocześnie przekonamy się o tym, co nam mówią o 

naszym życiu. 

Anna Nowak 

 



Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca… 

Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat Frances L.ILG, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker 

 

Jeśli zachowanie twojego dziecka wydaje  ci się dziwne, nietypowe, jeśli chcesz 

dowiedzieć się o zależnościach między typami osobowości i zachowaniem polecam książkę, 

która może uspokoić, wyjaśnić i rozwiać wątpliwości.  

To najnowsze wydanie bestsellerowego poradnika dla rodziców i specjalistów, który 

opowie o etapach rozwoju osobowości dziecka podczas pierwszych 10 lat życia. Na 

przestrzeni lat, na szczęście dla rodziców, większość psychologów i pediatrów przestała 

upatrywać  główne przyczyny problemów z rozwojem psychicznym dzieci w rodzicielskiej 

nieumiejętności. Wiele dziecięcych zachowań, w miarę jak rośnie wiedza o funkcjonowaniu 

ludzkiego ciała, może doczekać się wyjaśnienia, korekty i czynności zapobiegawczych. 

Należy jednak pamiętać, że nikt nie zastąpi rodziców w dokładnym poznaniu indywidualności 

ich dziecka. A więc  różne typy osobowości dziecka przedstawione w książce stanowią 

jedynie punkt wyjścia do rozpoznania umiejętności i osobowości własnego dziecka. Jest to 

najtrudniejsze, ale i najwdzięczniejsze zadanie rodzicielskie.  

Ten poradnik krok po kroku wskaże jak z dzieckiem przejść kolejny etap jego życia, 

wyjaśni mechanizm rozwoju psychicznego i fizycznego, skonfrontuje codzienne obserwacje z 

naukowym ujęciem jego prawidłowego rozwoju. Rodzicielstwo należy do najbardziej 

wymagających zadań, dlatego przy ich wykonywaniu potrzebna jest pomoc. 

Anna Tomal 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca… 

Dlaczego rodzice tak cię wkurzają i co z tym zrobić Dean Burnett 



 
Istnieje mnóstwo książek dla rodziców. Dean Burnett – autor międzynarodowych 

bestsellerów napisał książkę dla osób młodych nazywając ich osobnikami w pośrednim 

stadium rozwoju między dzieckiem a dorosłym. Stadium to w każdym pokoleniu zaczyna się 

wcześniej, obecnie w wieku 11,12 lat. Autor daje do rąk młodzieży, ale także rodziców, 

poradnik napisany z humorem, poruszający problemy nastolatków. Rodzicom natomiast 

pozwoli lepiej zrozumieć pokolenie dorastające na ich oczach.  

Dean Burnett jest doktorem neurobiologii znanym z wielu bestsellerów. Krok po 

kroku tłumaczy procesy zachodzące w organizmie młodzieży, wyjaśnia dlaczego rodzice 

zachowują się tak a nie inaczej, dlaczego mają obsesję na punkcie porządku, nie pozwalają się 

wyspać i w ogóle nie rozumieją swojego dziecka. Młody człowiek dowie się dlaczego sam 

reaguje na różne sytuacje w określony sposób.  

Książka pozwoli lepiej zrozumieć zarówno samych siebie jak i rodziców, uniknąć 

kłótni i konfliktów oraz poznać sposoby na poprawienie relacji rodzic-dziecko. Najlepszym 

argumentem do przeczytania tej mądrej i pożytecznej książki niech będą słowa autora w niej 

zawarte: Relacja z rodzicami stanowi kluczowy element twojego życia. Dlatego im mniej w 

niej konfliktów, tym lepiej. 

 

Anna Tomal 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca… 

Jak znaleźć w sobie odwagę i sięgać po to, co ważne : bój się i działaj  Moniki Pryśko 

 



Każdy z nas w swoim życiu miewa chwile zwątpienia. Szuka wtedy motywacji 

jakiegoś bodźca, który pobudzi go do dalszego działania. Często takim motorem napędowym 

mogą być słowa bliskiej osoby, marzenia, ale może to być również książka. Niewątpliwie 

pozycja „Jak znaleźć w sobie odwagę i sięgać po to, co ważne : bój się i działaj” Moniki 

Pryśko zalicza się do tego grona. 

Autorka w prosty sposób pokazuje mechanizmy ludzkiego umysłu. Często ze strachu 

przed porażką, czy opinią innych rezygnujemy z zaplanowanych przedsięwzięć. Zazdrościmy 

innym, ale brak nam pewności siebie, aby zacząć działać. Pani Monika na podstawie 

przykładów podejmuje próbę oswojenia lęku i zrozumienia towarzyszących nam obaw oraz 

przyczyn, z jakich one wynikają.  

Autorka – blogerka przeprowadza rozmowy z kobietami, które mogą być naszą 

inspiracją, podejmuje próbę uświadomienia nam, że strach to nieodzowny element naszego 

życia, można jednak nad nim pracować, można go okiełznać i pokonać. Stawia sprawę jasno : 

jeśli nie uwierzymy w siebie, nie będziemy czuć się w pełni szczęśliwe. Dlatego tak ważne 

jest, aby zaufać samemu sobie, dbać o siebie i być samodzielnym. Nie oczekiwać od innych 

nie wiadomo czego, tylko najwięcej oczekiwać od siebie. To przecież my decydujemy o tym, 

czy chcemy skorzystać z czyjejś rady, czy potrzebujemy zmiany i jak będzie wyglądało nasze 

życie. 

Podsumowując, książka ta przeznaczona jest głównie dla kobiet, bo to one  

w większości mają problemy z akceptacją samej siebie oraz ze strachem. Poradnik ten ma na 

celu przypomnieć nam o tym, o czym zapominamy w nawale codzienności. Książka ta 

napisana jest prostym, niewymuszonym stylem. Pozwala nam zobaczyć, że ważne jest to, aby 

nie dać się pokonać strachowi, tylko walczyć o swoje, bo nikt za nas tej walki nie stoczy. 

 

Anna Nowak 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca… 

Ciało kobiety, mądrość kobiety. Jak odzyskać i zachować fizyczne i emocjonalne zdrowie 

Christine Northrup 



 

Autorka – doktor medycyny to certyfikowana ginekolog-położnik z ponad 25-letnim 

doświadczeniem klinicznym i medycznym. Jej osiągnięcia prezentowane były w programach 

telewizyjnych: Oprah Winfrey Show czy Good Morning America.  

Książka, którą oddała do naszych rąk dostarcza rzetelnej wiedzy na temat kobiecych 

chorób i przypadłości, a także kobiecej anatomii. Dr Northrup jest zwolenniczką zarówno  

konwencjonalnej medycyny jak i metod alternatywnych. Podkreśla, że psychiczne 

nastawienie i harmonia w relacjach ze światem stanowi jedno z najlepszych lekarstw. Ciało 

kobiety, mądrość kobiety to lektura potrzebna każdej kobiecie.  

Z pewnością wyposaży w wiedzę na temat jedności ciała i umysłu, nauczy brania 

odpowiedzialności za swoje zdrowie, wsłuchania się w ciało i jego potrzeby, zmobilizuje do 

przewartościowania życia i lepszego poznania siebie. Liczące ponad 800 stron nowe wydanie 

książki ma na celu pomóc nie tylko zachować zdrowie, ale także rozwinąć mentalnie, 

emocjonalnie i fizycznie. 

 

                                                                  Anna Tomal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             


