
67

Popolni vodiË: nadomestki
v veganski kuhinji
»e ste vegan, Ëe imate alergijo na gluten, mle-
ko, jajca..., Ëe æelite zauæiti manj maπËob in
sladkorja, potem teæavo dobro poznate: lista-
te Ëudovito kuharsko knjigo, a kaj, ko recep-
tov ne morete uporabiti, ker so v njem sesta-
vine, ki za vas niso primerne. (V resnici bi
morali o koristnosti sestavin premisliti prav
vsi.) Na primer, v receptu za pudingasto Ëo-
koladno pecivo vas lahko motijo kristalni
sladkor, mleko, vanilijev ekstrakt, sladoled z okusom..., ker veste, da
ne koristijo zdravju ali da so v njih πkodljivi dodatki. VodiË svetuje, kaj
uporabiti namesto mleka, sira, jajc, mesa, medu, æelatine, glutena,
soje, rafiniranega sladkorja in maπËob, da bodo vaπi recepti vseeno us-
peli, jedi pa bodo zdrave, okusne in tudi lepe na pogled. Nasveti so Ëi-
sto preprosti, zlahka uresniËljivi! Osrednji del knjige pa je kuharica z
veË kot 200 mamljivimi recepti za zajtrke, malice, glavne obroke, jedi
na ælico, z æara, iz lonca in pekaËa, za solate in sladice. Slastno in zdra-
vo. PriporoËam! Celine Steen, zaloæba BP. 

Naπa domaËa kuhinja
Kuharica z diπeËimi recepti za hrano, kakr-
πno vzgojimo na domaËem vrtu, kupimo pri
bliænjem kmetu ali na trænici s sezonskimi
pridelki, razvrπËa jedi glede na letne Ëase, saj
se osredotoËa na sveæe sestavine. Nekatere v
jedi v njej so namenjene vsakdanu, druge so
prazniËne - kot je vedno bilo in tudi je prav.
So pa tradicionalni recepti izboljπani in obo-
gateni, na primer s sredozemskimi zeliπËi in

olivnim oljem, posodobljeni in drugaËe kombinirani. Za pokuπino:
pomladni recept za solato z mlinci in kozjim sirom ima pomaranËni
preliv z akacijevim medom in timijanom, poletni recept kumariËni
juhi doda meliso, jesenski recept je buËni karpaËo s pestom iz buË-
nih semen, zimski pa leËa v solati z buËo in peËenimi raËjimi prsmi...
Ob receptih nehote vzklikaπ: ≈To bom!« in: ≈To bi pa lahko...!« K
poæeljivosti presenetljivo preprostih receptov dodajo neustavljivo
privlaËnost tudi Ëudovite fotografije. PriporoËam! Tanya Dusy,
Christa Schmedes, zaloæba MK. 

Vzgoja sreËnega psa
Cesar Milan je eden najslavnejπih strokov-
njakov za vedenje psov, televizijska zvezda in
avtor uspeπnic, kot je ©epetalec psom. Novi
vodnik je povzetek vsega, kar je treba vedeti
o psu. Formula je preprosta: gibanje, discipli-
na in izkazovanje naklonjenosti. Teæava pa
nastopi v izvajanju. Zato bi bilo vodnik naj-
bolje prebrati, πe preden si omislite psa,
izredno koristen pa je tudi kadarkoli kasneje.
Avtor knjigo priËne z razlago pasjega pogle-

da na svet in naravnih zakonov, ki veljajo za pse. Za uspeπno vzgo-
jo je namreË treba dobro poznati osnove psihologije psov in njihovo
nagonsko vedenje. Sledi deset vodil, kako doseËi, da bo pes uravno-
teæen, nato pa praktiËne tehnike, ki vam bodo pomagale postavljati
meje pasjega vedenja in odpravljati nezaæeleno vedenje, vas pa vzpo-
stavile za ≈vodjo krdela«. Vse to omogoËa vam in psu boljπe æivlje-
nje in kvalitetnejπi odnos. Za tiste, ki psa πe nimate, pa toplo pripo-
roËam poglavje, kako izbrati sebi primernega psa. Zaloæba BP. 

Princip ljubezni
»e je vaπe æivljenje zavilo na stranski tir, Ëe je
obstalo ali pa gre vse narobe, je to knjiga, ki
vam lahko pomaga najti novo ravnovesje in
izboljπa æivljenje. Najlepπe pa je, da vas nau-
Ëi, kako ga izboljπati trajno in na vseh po-
droËjih. Kakπna je ta Ëudeæna metoda, ko pa
sam avtor pravi, da 97% metod samopomo-
Ëi ne deluje? V naËelu zelo preprosta. Holi-
stiËna je, temelji na starodavnih modrostih in
novih znanstvenih spoznanjih, pa tudi na preverjenih terapevtskih
metodah za odstranjevanje osebnih preprek. Pomaga vam pri dvo-
jem: notranjem uvidu, kaj toËno si æelite, in odstranjevanju notra-
njega strahu ali stresa, ki je primarni vir veËine teæav, s katerimi se
sooËamo - telesnih, duhovnih, Ëustvenih... Stresni odziv je zelo teæ-
ko izklopiti, lahko pa se poskusimo ≈reprogramirati« tako, da ne-
gativni odziv zamenjamo s pozitivnim. Avtor pravi, da ≈strah« za-
menjamo z ≈ljubeznijo«. S tem sproæimo kemiËno veriæno reakci-
jo, ki nas usmeri na pot do uspeha. PriporoËam! Alex Loyd, zaloæ-
ba UËila International. 

»arobnica
Novi roman Adriana Predraga Kezeleja, ki
je nadaljevanje niza Maitreya in VeliËastni
Saturn, se dogaja pred πtiri tisoË leti na pro-
storu danaπnje Indije, toda lahko bi se doga-
jal tudi sedaj. Pripoveduje zgodbo nadarje-
nega mladeniËa Maitreyje, ki æeli postati
sveËenik. Verjame, da se mora za to πe bolj
poglobiti v πtudij svetih ved in ostati Ëist,
osredotoËen. Njegov modri uËitelj pa ve, da
je resniËno spoznanje mnogo πirπe. Zato ga poπlje na pot, kjer se
sreËa osebo, ki je najlepπe dekle, kar jih je kdaj sreËal, lahko pa je
tudi mladeniË, morda je goljufiv zapeljivec, ali pa boginja, ki mu
predaja pomembno vedenje... »arobnica postane njegova nova uËi-
teljica, v njene svete zgodbe o vrednosti ljubezni, uæitka, seksualno-
sti in ustvarjanja, pa se kot zaËaran potopi tudi bralec. Roman je
zasnovan na stari legendi o skrivnostnem ©ukri (Veneri), kot jo tol-
maËi starodavna vedska astrologija. IπËe odgovore na veËna vpra-
πanja, kot: kaj je vidni svet, ali ima æivljenje smisel, kaj naj bo naπ
cilj... PriporoËam! Zaloæba Chiara.

Spontana gibanja - 
Æivljenje je evolucija 
dihanja  
Knjiga Igorja »uriËa predstavlja metodo
≈spontana gibanja«, ki pomaga doseËi
boljπo kvaliteto æivljenja in izboljπano
≈prisotnost« (zavedanje, budnost). Osno-
va metode izvira iz tradicij qi gonga, kat-

suhen unoda in bioenergetike, njena bistvena znaËilnost pa je prija-
zen pristop k telesu - za razliko od skoraj vseh sodobnih pristopov
k telesu, ki temeljijo na uporabi sile, kar telesu ne koristi, ker v njem
vzpostavi tenzijo in poslediËne teæave. Avtor predlaga mnogo bolj
prijazen pristop do telesa, na osnovi enostavnih gibalnih principov,
ki sprostijo telo, umirijo æivljenjski ritem in odprejo novo pot umu.
Kot posledica se sproæijo procesi samozdravljenja na vseh podroËjih.
Vaje spontanega gibanja, ki jih prikazuje knjiga, zmanjπujejo stres,
omogoËajo veËjo zbranost pri delu in uËenju, poveËajo fiziËno giblji-
vost, izboljπajo spanec, sprostijo boleËine vseh vrst. Izboljπajo plod-
nost, krepijo imunski sistem in hormonsko ravnovesje ter ohranjajo
vitalnost. PriporoËam! Zaloæba Chiara.

— Za uËitelje, mentorje in starπe —
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