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Ak chcete poznať pravdu,
čítajte knihy,

ktoré zakazujú.
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RASY VESMÍRNYCH 
MIMOZEMŠŤANOV
Zakázaná antropológia
Alexander BELOV
Podľa Alexandra Belova sme deťmi mi-
mozemšťanov. Údajne je to jednoduché. 
Našu planétu, podľa neho, osídlili kedy-
si dávno inteligentné migrantské bytosti 
z iných hviezdnych svetov a nás tu zane-
chali ako svoje potomstvo. Podľa autora 
vznikol život mimo Zeme a  na  našej 
planéte sa objavil okamžite v dokonalej 
podobe. Inteligentné migrantské bytos-
ti z  iných hviezdnych svetov navštívili 
našu planétu viackrát a zanechali nám 
tu svoje potomstvo. Pozemské podmienky však neprispievajú k dlhodobému 
zachovaniu vzhľadu a genómu v pôvodnej podobe a po určitom čase sa spo-
ločenstvo inteligentných bytostí zmenilo, degradovalo a zmenilo na zvieratá. 
Otázka je: Kde sú teraz oni?

KRÁĽOVSTVO  SLOVANOV
Mauro ORBINI,

Pop DUKLJANIN
Pôvodná kniha Maura Orbiniho 
Kráľovstvo Slovanov by sa dala rozčleniť 
na  tri časti. V  prvej časti je  všeobecný 
prehľad o  Slovanoch. Druhou časťou 
je prevzatá kniha, dnes nazývaná Leto-
pis popa Dukljanina. A v tretej časti sú 
popísané dejiny Slovanov na  Balkáne. 
Naším zámerom nebolo v  tejto chvíli 
vydať Orbiniho knihu Kráľovstvo Slo-
vanov vcelku, ale vybrať z nej kapitoly, 
ktoré považujeme za zaujímavé pre slo-
venského čitateľa z hľadiska najstarších 

zdokumentovaných a zachovaných slovanských dejín. Ide o dielo, ktoré má 
nepochybne obrovský význam pre dejiny Slovanov a ktoré by si mal určite 
prečítať každy ozajstný príslušník tohto vznešeného rodu.

SEVERNÉ HRANICE 
SLOVENSKA
Andrej BIELOVODSKÝ
Kniha ponúka pohľad do  minulosti 
nášho národa. Podľa svedectva Mau-
ra Orbiniho sa  v  minulosti územie, 
na  ktorom žili Slovieni na  severe roz-
prestieralo až po rieku Vislu. Najvyššia 
rada Dohody vyniesla 28. júla 1920 
v belgickom mestečku Spa verdikt a 27 
slovenských obcí s viac než 25-tisíc oby-
vateľmi pripadlo Poľsku.  Kniha autora 
Andreja Bielovodského okrem pôvodné-
ho textu,  ako bol uverejnený r. 1945, 
obsahuje aj  ďalšie doplnené materiály, 
fotografie a priloženú mapu. Napriek tomu, že hranica medzi Slovenskom 
a Poľskom bola takmer tisícročie stabilnou a rešpektovanou, obnovený poľský 
štát ju porušil krátko po vzniku ČSR. Už v decembri 1918 totiž jeho vojsko 
okupovalo viacero pohraničných obcí.

BYSTVOR 1, 2, 3
.SVETOZÁR

Minulosť národov sa často stávala dôvodom pre spory a nezhody. V nich spra-
vidla zvíťazil názor toho silnejšieho, ten následne transformoval na histo-
rickú školu. Kniha je pre tých, ktorí chcú poznať skutočný obraz minulosti, 
uvádza dôkazy a očisťuje prijaté názory od klamstiev a prekrúcaní.

SLOVANIA A SLOVENSKO

PÔVOD ŽIDOV
Genealógia DNA

Anatolij KĽOSOV
Netradičný pohľad na  pôvod Židov, 
Arabov a Árijcov, ako priamych pred-
kov takmer polovice všetkých dnešných 
Slovanov z hľadiska genealógie DNA. 
Jedna kapitola je  špeciálne venovaná 
Čechom a Slovákom. V závere publi-
kácie sa známy vedec pokúša o rekon-
štrukciu genealógie DNA biblických 
postáv Jozefa Nazaretského, Panny 
Márie a Ježiša Krista. Kniha je kom-
plexným obrazom toho, akou histo-
rickou cestou prešli etnické komunity 

v Európe a Ázii od prastarých čias, až do dnešných dní. Ide o výsledky skutoč-
ne detektívneho vyšetrovania, ktoré viedol popredný DNA genealóg Hamid 
Saidov a ktoré zosumarizoval a predkladá Anatolij Kľosov. 

PÔVOD SLOVANOV
Genealógia DNA
Anatolij KĽOSOV

Kto sú Slovania, aký je  ich pôvod 
a  odkiaľ pochádzajú? Kniha profesora 
z  Harvardu Anatolija Kľosova je  ve-
deckým bestsellerom, v  ktorom autor 
našiel odpovede na priesečníku histórie 
a  genetiky. Táto kniha ničí rusofóbne 
tabu vo vedeckej komunite, skúma his-
tóriu dávnych Slovanov, Indoeurópanov 
a ich pôvod z Árijcov. Odkiaľ pochádza-
jú Slovania a  Indoeurópania a  ktorá 
je  ich rodná krajina? Kľosovova teória 
je  exaktná veda na  úrovni organickej 

chémie. Nejde tu o nejaké dojmy alebo emotívne predpoklady, ale o skutoč-
né mutácie v našich chromozómoch. Kto je naozaj Slovan a ako veľmi sme 
ovplyvnení týmto genofondom?
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DEJINY VLKOVIEC
Spomienky o našej obci
František ŽIFČÁK
Spomienky o našej obci s bohatými ar-
chívnymi nálezmi. Písomné počiatky 
obce sú spájané s rokom 1268. Históriu 
Vlkoviec ovplyvnilo jej územné rozlo-
ženie a určitá izolovanosť od ostatných 
obydlí. Umiestnenie katastra v pomerne 
vysokej nadmorskej výške, obec od dáv-
nej minulosti predurčovalo na  využí-
vanie pasienkov a  lúk. Na  pastierstvo, 
ťažbu dreva, ťažbu hliny, produkciu 
dreveného uhlia, lov zvierat. Vlkovce 
vo  vrcholnom až neskorom stredoveku 
a novoveku ležali na jednej z dôležitých ciest, vedúcich z historickej Levo-
če cez Vlkovce a Hradisko do historicky nemenej dôležitého Kežmarku. Ide 
o neoddeliteľnú súčasť histórie Spiša, ktorý patril svojho času medzi najvýz-
namnejšie lokality strednej Európy. 

VEĽKOSLOVENSKÁ RÍŠA
Tomáš VETEŠKA

Téma je  predmetom historicko-poli-
tickej štúdie, ktorá sa  znovu dostala 
do  popredia záujmu skúmajúcich naj-
staršie dejiny Slovákov. Dve okolnosti 
tento nový záujem podnecujú. Po prvé 
sú to nové archeologické objavy, ktoré 
presvedčivejšie lokalizujú centrá účin-
kovania sv. Cyrila a Metoda a politické 
centrá slovenského kráľovstva na území 
dnešného Slovenska. A po druhé to bola 
snaha o  objasnenie dejín, ktorú muse-
la nevyhnutne vyprovokovať tendenčná 
aktivita neslovenských historikov a ved-

cov, ktorí mali za cieľ slovenský podiel na najstarších dejinách sveta zmen-
šiť na minimum, alebo ho eliminovať úplne. Kniha obsahuje kapitoly ako 
napr.: Počiatky kresťanstva na  územiach obývaných slovenskými kmeňmi. 
V knihe nájdete aj reprodukcie dobových máp.

KÚZLO STARÝCH 
SLOVANSKÝCH RUN
Arteterapia
Ogneslava BELOJAROVÁ, 
Darina BELOJAROVÁ
Objavte jedinečný svet slovanskej kultú-
ry. Toto je veľké a čisté umenie naplnené 
dobrom a  úctou k  prírode od  čias na-
šich predkov. Táto arteterapia priaznivo 
pôsobí na  duchovný stav ľudí, dodáva 
silu a radosť z bytia. Runy sú starodáv-
na abeceda, ktorej posvätné symboly 
obsahujú silnú energiu. Magická sila 
symbolov je  účinná dodnes. Pomocou 
učebnice o  runovej mágii sa  naučíte 
skladať runové vzorce, palice a  ligatúry, aby ste vytvorili runové amulety. 
A vďaka lekciám o  ladení kanála každej runy aktivujete svoje vzorce bez 
ďalších zložitých rituálov. Runy sa môžu stať magickým amuletom pre vás 
a vašich blízkych.

SLOVENSKÉ OBRÁZKOVÉ
DEJINY

František HRUŠOVSKÝ
Reedícia pôvodného vydania knihy 
z roku 1942. Obšírny pohľad na dejiny 
slovenského národa od vstupu Rimanov 
a  Germánov na  naše územie, príchod 
prvých Slovanov i  existenciu a  rozpad 
Veľkomoravského štátu, pripojenie slo-
venského územia k  Uhorsku, gotickú 
hradnú kultúru, rozvoj humanizmu 
a  renesancie na  začiatku novoveku. 
Kniha končí búrlivým 19. a 20. storo-
čím, kedy Slovensko formovali  mnohé 
premeny. Aby si čitateľ dokázal vytvoriť 

čo najlepšiu predstavu o dejinách slovenského národa, Hrušovský knihu do-
plnil bohatou obrázkovou prílohou. Dejepis nás informuje o tom, ako ľudia 
kedysi žili, ako pracovali, prečo a za čo bojovali, trpeli, kým nedosiahli dneš-
ný stupeň svojej vyspelosti.

VELESOVA KNIHA
Veda o spôsobe života a začiatku 
slovanskej viery
Georgij MAXIMENKO
Veda o  spôsobe života a  začiatku slo-
vanskej viery. Autor predstavuje in-
terpretáciu Velesovej knihy vo  vzťahu 
k najnovším vedeckým objavom. Objas-
ňuje otázky týkajúce sa  starovekej kul-
túry a histórie Slovanov. Je to jedinečná 
pamiatka antického slovanského pís-
ma z 9. storočia AD, bola vyrezávaná 
na  drevených doskách slovanskými ča-
rodejníkmi a  jasnovidcami. Pokrýva 
dvetisícročnú históriu migrácie Slova-
nov a Árijcov z územia dnešného Kazachstanu až k Dnepru. Odráža ich 
náboženský a  filozofický svetonázor, ako aj  vzťahy s  mnohými inými ná-
rodmi. Osobitnú pozornosť kniha venuje aj porovnávaniu údajov z knihy 
Veles a genealógie DNA. Autor ponúka čitateľovi hlboké historické exkurzy 
do stáročných tajomstiev formovania árijských Slovanov.

SLOVANSKÁ KNIHA 
MŔTVYCH

Voloch VELESLAV
Kniha rozpráva o živote a smrti v názo-
roch moderného slovanského rodnoveria 
a obsahuje aj bohatý historický a etno-
grafický materiál, súvisiaci s pohrebný-
mi obradmi a  kultom našich slovan-
ských predkov. Ako a  kedy si  Slovania 
v  dávnych dobách pripomínali svojich 
zosnulých? Prečo odprevádzajú dušu 
zosnulých až na  štyridsiaty deň? Ktoré 
z  týchto zvykov prešli do  súčasných po-
hrebných a  spomienkových rituálov? 
Táto kniha popisuje mnoho vecí na zá-

klade rozsiahleho etnografického materiálu o východoslovanskej tradícii. Pub-
likácia je doplnená o zaujímavé ilustrácie, ktoré čitateľa podrobne zasvätia 
do  tajov mytológie. Ide naozaj o  jedinečné a veľmi cenné odhalenia mno-
hých aspektov smrti a s ňou spojených ľudových zvykov, znamení a obradov.
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SIVKO-BURKO
Elena ČERNOVOVÁ
Séria kníh „Zahrajte si  rozprávku“ je  skutočne čarovná. Priamo 
na stránkach knihy sa môže stať čokoľvek. Aj skutočné zázraky! Deti 
si  tam môžu navariť jedlo v  chatrči, vyrobiť Snehulienku, pomôcť 
princeznej upiecť bochník a princ si môže nájsť nevestu a zachrániť 
ju pred Kaščejom. Dieťa sa tak stane nielen poslucháčom rozprávky, ale 
aj jej tvorcom. Interaktívna rozprávka nie je iba príbeh, ale aj vzru-
šujúca hra s nálepkami kde jej dej môžete sami meniť tak, ako chce-
te. Koniec koncov, sú to rozprávky o láskavosti, o vzájomnej pomoci, 
o  tom, že  je  stále potrebné veriť v  zázraky. A zázraky sa dajú robiť 
na počkanie, priamo v príbehu. Stačí si len vybrať tú správnu nálepku. 
Ruské ľudové rozprávky sú tie isté rozprávky, ktoré nám kedysi roz-
právali aj naši rodičia a starí rodičia pred spaním a my sme sa snažili 
nezaspať, aby sme si ten úžasný príbeh vypočuli až do konca. 

NEVEDKO NA MESIACI
Nikolaj NOSOV
Vedec Znajko ide na  Mesiac spolu 
s malým Fuchsievom a Sleďou. Tam 
objavia nový minerál lunit, ktorý 
pri kontakte s  magnetom spôsobí 
stav beztiaže. Znajko postaví raketu 
na  opätovnú výpravu na  Mesiac, 
ktorej hlavnou úlohou by malo 
byť overenie teórie o  jeho vzniku. 
Nevedko na  túto výpravu prijatý 
nie je a tak presviedča Pampúšika, 
aby tam na  rakete leteli spolu 
ako „zajace“. Ako každá klasická 
literatúra pre deti, aj  Družkovov 
príbeh vštepuje deťom rodinné 
hodnoty a morálku, no robí to ľahko 
a nenápadne. Môžete ho začať čítať sami alebo s  celou rodinou. Nuda to 
rozhodne nebude.

NEVEDKO 
V SLNEČNOM MESTE

Nikolaj NOSOV
Opäť sa  stretávame s  malým Ne-
vedkom, ktorý žije v čarovnej kra-
jine plnej fafrnkov a fafrniek. Raz 
sa Nevedko stretol s  čarodejníkom. 
A  ako vďačnosť za  dobré skutky, 
dostal viac ako len obyčajnú odme-
nu. Dostal totiž čarovnú paličku. 
To bol začiatok mnohých nezvyčaj-
ných udalostí. Naši hrdinovia 
si však poradia so všetkým. Okrem 
toho sú veľmi talentovaní. Jeden hrá 
na  rôzne hudobné nástroje, druhý 
maľuje, ďalší píše verše, iný je maj-
strom-mechanikom. A  samozrejme 

všetečný Nevedko, ktorý by sa veľmi rád všetkému priučil. Spolu s ním sa po-
dučia aj tí najmenší čitatelia.

NEVEDKOVE 
DOBRODRUŽSTVÁ
Nikolaj NOSOV
Prvá kniha z  trilógie Nikolaja 
Nosova o Nevedkových dobrodruž-
stvách, ktorá bola vydaná už v ro-
koch 1953-1954 a stihla sa zapísať 
do zlatého fondu detskej literatúry. 
Postavy v knihe sú už dôverne zná-
me a milujú ich všetky deti. Stret-
nete sa so starými dobrými priateľ-
mi. Šestnásť kratuľkov žije v dome 
v  Slnečnom meste na  Zvončekovej 
ulici. Vedec Znajko a  doktor Pi-
lulkin, maliar Tubkôčka, Sirupčik 
a samozrejme Nevedko. Navyše pes-
trofarebné ilustrácie talentovaného 
umelca A. Lapteva nás prenesú do sveta rozprávky a umožnia nám skutočne 
si vychutnať nádherné dielo. A napriek tomu, že sú veľmi malí na výšku, ich 
dobrodružstvá sú dosť veľké a skutočné. Nevedkove dobrodružstvá sú skutoč-
ným prienikom do detskej fantázie.

TRAJA BOHATIERI 
A EGYPTSKÁ 
PRINCEZNÁ

FILMOVÁ SPOLOČNOSŤ 
CTB

Durilo je  trinásty mesiac, ktorého 
túžbou je  stať sa  najdôležitejším 
mesiacom roka. Potrebuje len pred-
stierať, že je Dedo Mráz  a ukázať 
pár trikov, aby bol Aljoša nadšený, 
spoznal sa  s  bohatiermi  a  skončil 
v Egypte. Potom čáry-máry a pria-
nie je splnené. Nie je to však vôbec 
jednoduché, ak vám bránia nielen 
traja bohatieri, ale aj  ich hovoria-
ci kôň Július, had Gorinič, Dedo 
Mráz a dokonca aj  samotná prin-

cezná Nefertiti! Obrovské pyramídy, hrobky faraónov, desivé legendy a horúci 
púštný piesok premenia príbeh na nekonečný reťazec nových zvratov. Hlavné 
je  nestrkať nos do  cudzej veci, nedotýkať sa  rukami prastarých artefaktov 
a nečarovať nevyskúšanými kúzlami.

ROZPRÁVKY
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ROZPRÁVKY
POÉMA RUSLAN A ĽUDMILA
Alexander Sergejevič PUŠKIN
Zbierka 7 národných ruských  rozprávok a 7 bájok od  geniálneho ruského básnika A. S. Puškina. Poéma Ruslan 
a Ľudmila je prvá básnikova skúsenosť, jeho poetický príbeh v roku 1957 preložil Ján Smrek. Báseň obsahuje 
prvky paródie na romantickú tradíciu a rytierske romány, ktoré boli v tých časoch také populárne, a vytvára tak 
jedinečné dielo. Magické a nezvyčajne realistické. 
„Ruslan a Ľudmila“ sa v  jeho diele vyníma. Bola inšpirovaná starými ruskými eposmi. „Rozprávka o  cárovi 
Saltanovi“ je báseň Alexandra Puškina, napísaná v roku 1831.
Kniha obsahuje množstvo krásnych farebných ilustrácií, sú to unikátne grafické diela významných ruských vý-
tvarníkov. 
Kniha je dvojjazyčná, slovensko-ruská, má 290 strán. 
Dielo od najvýznamnejšieho romantického básnika a prozaika 19. storočia môže byť teraz klenotom aj vo vašej 
knižnici.

RUSKÉ ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY 
Alexander Nikolajevič AFANASIEV 

Rozprávky Alexandra Nikolajeviča Afanasjeva zohrali významnú úlohu v rozvoji literatúry, kultúry a etnografie. Rozprávky však nie sú len 
materiálom na výskum. Čitateľovi otvárajú dvere do iného sveta. Rozprávky obsiahnuté v tejto dvojzväzkovej knihe sú zaujímavé svojím dejom, 
rôznymi magickými postavami a úžasným poetickým jazykom. Väčšina z nich je založená na legendách a povestiach slovanských kmeňov. Uka-
zuje staroveký spôsob života našich predkov: opisujú sa tajomné rituály, sny a znamenia. Ľudové rozprávky vydané v pôvodnej podobe prinesú 
nielen pocit kontinuity zrodu, ale pomôžu aj spojiť pôvodnú ruskú kultúru a ľudovú múdrosť. Kniha je skutočnou pamiatkou ľudovej slovesnosti.

O SŤOPOVI
Kniha 1, Kniha 2

Sergej ALMAZOV
Toto nie je obyčajná kniha. Je hybridná, ako sa teraz módne hovorí. 
Všetko nové pochádza zo  starých častí. Z  ich spojenia. Hudba 
sa  rodí zo  siedmich nôt, obrázky zo  siedmich farieb, literatúra 
zo slov, nové látky zo základných atómov a molekúl. Faktom je, 
že všetci sme zvyknutí na to, že existujú určité pravidlá. A všetci 
sa nimi riadime. Ale tieto pravidlá predsa niekto vymyslel. Prečo 
si nevieme vymyslieť vlastné pravidlá? Niekedy sa pravidlá môžu, 
a dokonca aj musia zmeniť. Namiešali sme teda detskú rozprávku 
s obrázkami a istou dávkou filozoficko-ideologického textu. Všetko 
totiž potrebuje svoju harmóniu.

V PREDAJI

PRIPRAVUJEME PRIPRAVUJEME

PRIPRAVUJEME PRIPRAVUJEME PRIPRAVUJEME



6www.torden.sk 

BALTSKÉ DUŠE
Bohatstvo v Estónsku, Lotyšsku a Litve
Jan BROKKEN
Spisovateľ na  základe rôznych životných príbe-
hov kreslí pohnutú históriu Lotyšska, Estónska 
a  Litvy. Kniha poskytuje znepokojivý obraz 
dvadsiateho storočia, so všetkými jeho ilúziami, 
sklamaniami, doktrinálnymi spormi a šialenými 
krvilačnými chúťkami formou príbehov o  rôz-
nych osobných tragédiách.

DVANÁSŤ
Alexander BLOK
Emocionálne bohatá báseň o  revolučnom hlav-
nom meste, ktorá je  symbolickým zachytením 
búrania starého poriadku a  sveta počas Veľkej 
októbrovej revolúcie v  1917. Alexander Blok 
na vlastné uši počul nielen rúcanie starého, ale 
už aj nového sveta a za „pár dní“ napísal túto 
báseň, ako jedno z posledných slávnych diel. 

SPRAVEDLIVÍ
Jak šest neznámých hrdinů zachránilo 

tisíce Židů před holokaustem
Jan BROKKEN

Odvážny skutok Jana Zwartendijka bol pomerne 
dlho neznámy, až v roku 1997 mu bol za jeho 
rozsiahlu záchrannú misiu posmrtne udelený 
čestný titul Yad Vashem – Spravodlivý medzi 
národmi. Z knihy sa  predalo viac ako 40 000 
výtlačkov v niekoľkých jazykoch. Kniha je v čes-
kom jazyku.

JESENIN
Sľubujem, že sa stretneme
Zachar PRILEPIN
Sergej Jesenin je v Rusku milovaný tak, ako žiaden iný básnik na tomto svete. Kniha od Zachara Prilepina 
poskytuje odpovede na otázky z osobného života Jesenina. Bol sovietskym básnikom alebo bol antisovietsky? Bol 
kresťanský básnik alebo teomachista? Bol básnik pre zdvorilú verejnosť a znudené dievčatá alebo inovátor, ktorý 
ovplyvňuje svetovú poéziu dodnes? Bol iba sedliackym básnikom alebo skutočným imagistom? Koho považoval 
za svojho hlavného rivala v poézii a prečo? S kým sa naozaj kamarátil? Aký bol jeho vzťah k boľševickým vod-
com? Koľko mal detí a koľko manželiek? Ktorú z jeho žien nakoniec skutočne miloval? Pil, alebo si to o ňom 
vymysleli a šírili závistlivci? Prečo bol stíhaný? Bol tyran, ako o sebe napísal, alebo bol iba obeťou okolností? 
Čo robil za ten rok a pol, kým bol mimo sovietskeho Ruska? A nakoniec, bola to samovražda alebo vražda? 
Kniha dáva odpovede nielen na všetky tieto otázky, ale aj na mnohé ďalšie. Zachar Prilepin so svojou charakte-
ristickou jasnosťou a originalitou odráža detailne básnikovu biografiu. 

#ILÚZIA ŠŤASTIA A LÁSKY
Irina OGANOVÁ

Päť poviedok o  živote a  láske zavedú čitateľa 
do tajného sveta túžob a zakázaných emócií jed-
notlivých hrdinov novej doby, v ktorých sa ľahko 
nájde každý z nás. Autorka napísala už niekoľko 
bestsellerov a  je  to bystrá a  štýlová žena. Má 
úžasný prozaický talent a pomocou neho vytvára  
živé príbehy ľudských vzťahov, napoly rozmaza-
né petrohradským dažďom. 

TRANSHUMANIZMUS
S.R.O.
Viktor PELEVIN
V budúcnosti si  budú môcť bohatí ľu-
dia oddeliť svoje mozgy od svojich star-
núcich tiel a žiť takmer navždy v  špe-
ciálnej dimenzii. Prenesú svoje vedomie 
do akejsi „digitálnej konzervy“. V tomto 
virtuálnom svete budú svetoví lídri, oli-
garchovia a  hlavní architekti Nového 
svetového poriadku. Nie každého tam 
však pustia. Civilizácia na Zemi zosta-
ne zredukovaná na  veľkosť služobného 
personálu a biorobotov. Kto a ako bude 
bojovať o moc v tomto archaicko-futuri-
stickom svete víťazného matriarchátu? O čo sa budú snažiť čipovaní ľudia? 
Ako budú vyzerať medzigeneračné problémy, keď už vlastne nebudú žiadne 
generácie? A čo  je najdôležitejšie: Aká bude v  takomto svete láska? Možné 
odpovede na toto všetko ponúka excelentný román od autora ruských best-
sellerov.

DRSNÝ SEX A NEŽNÁ 
REBÉLIA

Vjačeslav PRACH
Tento nový román od Vjačeslava Pracha 
je čistá rebélia. Je to zakázané potešenie. 
Zjavenie tela a záhada duše. Je to nežné 
a  zároveň drsné. Párik milencov, ktorí 
letia na  juh Francúzska. Zamilovaní 
jeden do  druhého. Zaľúbení do  seba 
v jeden deň. Tento deň je ich „minútou, 
ktorá sa  stala storočím šťastia“. On 
si  myslí, že  vášeň mu zachráni dušu 
pred krízou jeho zmyslov. Ona si myslí, 
že on bude jedným z mnohých potešení 
jej života. Lenže toto je len začiatok ces-

ty a nie každý ňou prejde až na koniec. Láska je vždy riziko. Ak to neskúsiš, 
nikdy tomu nebudeš rozumieť. Bez hlbšieho ponoru nepochopíš ani pozna-
nie seba, ani toho, kto ti je nablízku. Ak neriskuješ, nikdy nezažiješ šťastie. 
Vo svete je toľko lží, že práve preto hľadáme úprimnosť v sexe.

PRÓZA A BELETRIA

V PREDAJI

PRIPRAVUJEME

PRIPRAVUJEME

PRIPRAVUJEME

PRIPRAVUJEME

PRIPRAVUJEME

V PREDAJI
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VNÚTORNÁ KNIHA 
ŽLTÉHO CISÁRA
Chuang-ťi nej-ťing su-wen
Základné a  najstaršie dielo tradičnej 
čínskej medicíny, vzniklo okolo r. 500 
pred n.l. (Žltý cisár žil v r. 2697-2597 
pred n.l.). Kniha obsahuje prakticky 
všetky teoretické základy tradičnej čín-
skej medicíny. Napriek tomu, že čínska 
medicína sa rozvíjala, tento vedomostný 
základ, paradigmy obsiahnuté v  tejto 
knihe sú stále rovnaké a  naďalej plat-
né. Kniha je  vedená formou rozhovo-
ru Žltého cisára s božským radcom Oi 
Po o základných otázkach človeka, ves-
míru, o tajomstve večného života, pesto-
vaní životnej sily, chorobách a liečení. 

SLADKÝ ŽIVOT
Rady psychológa ako žiť šťastne 
s cukrovkou
Tatiana ZAGOROVSKAJA 
Knihu napísala psychologička, ktorá 
má „diabetes mellitus“, teda cukrov-
ku, už viac ako 15 rokov. Odpovedá 
na  otázky, ktoré človeku napadnú ako 
prvé po  diagnostikovaní tejto choroby, 
i na to, čo postupne prináša život s touto 
chorobou  ohľadne liečebnej disciplíny, 
ale aj  ako choroba zasahuje do  part-
nerského života. Tatiana Zagorovska-
ja dáva tipy ako zlepšiť kvalitu života 
a  nadobudnúť užitočné návyky. Ako 
si upevniť vlastné sebavedomie a plnohodnotne si vychutnávať život. Jej rady 
sú aplikovateľné aj na iné druhy ochorení, kde sa vyžaduje starostlivosť o seba 
a disciplína v liečbe.  Ľudia často podliehajú rezignácii s tým, že cukrovka 
sa  pre nich stala verdiktom. „Diabetes nie je  verdikt, ale spôsob života.“, 
hovoria odborníci. 

AKO PREDCHÁDZAŤ 
CHOROBÁM

Výskumy. Výsledky. Prevencia.
Igor GUNDAROV, 

Vladimír POLESSKIJ 
Za  ostatných 50 rokov bolo realizova-
ných viacero výskumov v  oblasti pre-
ventívnej medicíny. Výsledky z  nich 
prehľadne zhrnuli autori do tejto knihy. 
Je určená pre odborníkov v oblasti me-
dicínskej prevencie a  ochrany zdravia, 
sociálnej hygieny, verejného zdravia,  
manažmentu zdravotníctva, ale tiež 
praktickým lekárom i širokej verejnosti. 
Kniha je výsledkom výskumov v oblasti 

prevencie zdravia a odborne sa venuje efektívnemu boju s tradičnými riziko-
vými faktormi v súvislosti s ich vplyvom na úmrtnosť. Akú stratégiu si zvo-
líme na prevenciu neinfekčných ochorení? A čo znamená model personalizo-
vanej prevencie? 

ČREVO A MOZOG
Ako črevné baktérie liečia 
a chránia váš mozog
David PERLMUTTER
Počet psychosomatických porúch u  detí 
s  diagnostikovaným autizmom ale-
bo ADHD sa  objavuje čoraz častejšie. 
Existuje však lekárska revolúcia, ktorá 
môže tento problém vyriešiť. Úžasná 
nová štúdia odhaľuje vplyv ľudského 
mikrobiómu na všetky aspekty zdravia 
vrátane nervového systému. Dr.  Perl-
mutter v knihe vysvetľuje, ako môže váš 
mozog „ochorieť“ a ako sa starať o zdra-
vie svojich čriev. Kniha ponúka jedno-
duché stravovacie rady a vysoko praktický šesťkrokový program na zlepšenie 
prostredia čriev. Starostlivosť o črevá a mozog otvára dvere bezprecedentnému 
potenciálu zdravia, ktoré riadi mozog. Dozviete sa, čo vlastne vyživuje mo-
zog a ako to spolu všetko súvisí.

ČO A KEDY JESŤ
Ako nájsť stred medzi hladom 

a prejedaním sa
Andrej BELOVEŠKIN

Pravidlá stravovania, výberu jedla 
a  správnej výživy poskytujú odpovede 
na  najdôležitejšie otázky: Čo  a  kedy 
jesť? Vo  výžive je  dôležité dodržiavať 
zlatú strednú cestu, brať do  úvahy ve-
decké rady, tradičné postupy a  osobné 
skúsenosti. Ak k týmto poznatkom pri-
dáte pochopenie základných pravidiel 
procesov, pomôže vám to robiť správne 
a  zdravé rozhodnutia. Kniha Andreja 
Beloveškina, lekára, kandidáta lekár-

skych vied a učiteľa, predstavuje súbor flexibilných pravidiel, z ktorých každé 
je možné uplatniť osobitne. Pravidlá stravovania, výberu jedla a  správnej 
výživy poskytujú odpovede na tie najdôležitejšie otázky pre zdravie a dlho-
vekosť: Čo a kedy máme jesť? 

ZDRAVIE

ČÍNSKA MEDICÍNA TAO 
Martin VAJDIK 

Používanie tradičných metód čínskej 
medicíny sa po tisícročia ukazovalo ako 
veľmi účinné. Tradičná čínska medicí-
na je  zdravovedný systém kultivovaný 
niekoľko tisícročí, ktorý obstál v  skúške 
času a  po  dlhú dobu svojej existencie 
pomohol mnoho miliónom ľudí. Čín-
ska medicína  TAO ani s postupujúcim 
časom nestráca na  kvalite, ale získava 
na  skúsenostiach. Je  to veda založená 
na  tisícoch rokov vedomostí o  vonkaj-
ších prejavoch zdravia a patológie, ako 
aj o univerzálnych predstavách o ener-

giách Jin a  Jang a  piatich prvkoch. TAO nemá žiadne kontraindikácie 
a je účinná pri všetkých chorobách. V knihe sa dozvieme, ako všetko so sebou 
súvisí, čo škodí zdraviu a jednotlivým orgánom, aj to, čo nám prospieva.

V PREDAJI

V PREDAJI

V PREDAJI

PRIPRAVUJEME

PRIPRAVUJEMEPRIPRAVUJEME



8www.torden.sk 

AURA VÝŽIVY
Liečivé vlastnosti bežných 
potravín
Oľga KOĽČENKOVOVÁ 
Rastliny sú deťmi Zeme. Veľmi dobre 
vnímajú biorytmy našej planéty a  sú 
schopné ovplyvňovať nielen naše 
vedomie, ale aj naše zdravie. Táto kniha 
je o magickej liečivej sile našich  „zele-
ných priateľov“. Nesmieme zabúdať, 
že  aj  naše ľudské telo je  usporiadané 
podľa nemenných zákonov prírody. Tá 
prezieravo vytvorila všetko to, čo  naše 
telo pre zdravie potrebuje. Na  každú 
chorobu rastie bylinka alebo plod. 
Spoznajte aj tie najobyčajnejšie známe rastliny a potraviny, ktoré hojne rastú 
v každej záhrade, v lese či na poli. Kniha je písaná veľmi ľahkou a sviežou 
formou krákych príbehov z každodenného života autorky.

ODKIAĽ POCHÁDZA NAŠE 
JEDLO?

Julia DÜRR 
Niektorí jeme málo, iní veľa. Niekto 
miluje zeleninu a  iný nemôže žiť bez 
mäsa. Jedno však máme spoločné, a  to 
spôsob ako získavame jedlo. Kniha Julie 
Dürr rozpráva o dlhej ceste, ktorou pre-
chádzajú produkty, kým skončia na na-
šom stole. Je to príbeh o tom, ako sa naše 
jedlo seje, pestuje, zbiera, pečie, triedi, 
balí a  prepravuje. Jasné a  názorné 
ilustrácie pomôžu pochopiť, ako fungu-
jú veľké a malé potravinárske podniky, 
ako sa farmárske mlieko líši od mlieka 

z  fabriky. Naše deti si však mylne myslia, že  jedlo pochádza z chladničky. 
Po prečítaní tejto knihy sa na obsah svojho taniera pozriete všetci úplne no-
vým pohľadom. Kniha je určená pre deti vo veku 5-7 rokov.

METAMEDICÍNA
Liečenie na dosah ruky
Claudia RAINVILLE 
Korene všetkých telesných neduhov ležia 
medzi perleťovými schránkami našej 
emocionálnej pamäte. Stretnutie s akou-
koľvek, pre nás nepríjemnou príhodou, 
ju okamžite zachytí a uväzní v nášom 
podvedomí. Prijatú porciu negativi-
ty pamäť opatrne obalí mnohovrstvou 
perleťou času, tým, čo  sa  neskôr stáva 
nenápadným zárodkom cudzích proce-
sov v našom tele. Nenápadne sa z týchto 
„perál“ rodia potom rôzne choroby. Kto-
rákoľvek z nich je však prejavom nášho 
citového jadra a emocionálnej pamäte, plnej perál. Môžeme sa jej však zba-
viť, ale zároveň prijať aj vzácne ponaučenie, ktoré nám priniesla.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 
NAŠICH PREDKOV
 Vladimír DEGŤAREV 

Autor s  využitím poznatkov našich 
predkov a  vlastného bádania v  oblas-
ti duchovného života popisuje, ako 
sa možno chrániť pred fyzickými a du-
chovnými nešťastiami. Ako na  tento 
účel používať šperky, kryštály, oblečenie, 
liečivú výživu, intuíciu a telepatiu. Ide 
o  akýsi receptár určený pre zvedavcov, 
ktorí sa  snažia žiť harmonický život-
ný štýl a  používať pri tom vedomosti 
a  skúsenosti našich predkov. Kniha 
Zdravý životný štýl našich predkov je re-

ceptárom vedomostí a  skúseností našich predkov. To čo oni vedeli, poznali 
a odovzdávali si dlhé stáročia, dnes pracne nanovo objavujeme.

CESTOVNÁ MAPA 
K DLHOVEKOSTI
Rýchly sprievodca takmer 
večným životom
Julia JUSIPOVA 
Prečo starneme? Je  naozaj možné za-
chovať si mladosť? Aké zmeny nastávajú 
v tele počas procesu starnutia a ako im 
možno predchádzať? Zdravie imunitné-
ho systému. Diagnostika a liečenie chro-
nických zápalov. Najobľúbenejšie diéty 
proti starnutiu. Najefektívnejšia fyzická 
aktivita. Pravda a  mýty o  výživových 
doplnkoch. Funkčné techniky na vyspo-
riadanie sa  so  škodlivým stresom. To 
všetko a mnoho ďalších užitočných rád pod jednou strechou. Mapa pre vašu 
skutočnú cestu k dlhovekosti s presnými trasami a povinnými zastávkami.

1150 DOMÁCICH LIEKOV 
Recepty na liečbu všetkých 

chorôb
Felix LOEVSKY

Starodávna kniha ľudových receptov 
od lekára, ktorý žil v 18. storočí a ktorý 
si  zaznamenal spôsoby liečenia väčšiny 
chorôb. Zbierka 1150 najúčinnejších 
receptov odhaľuje vekmi overené postu-
py našich predkov. Spôsoby liečby do-
mácimi tinktúrami a elixírmi na báze 
prírodných bylín a  rastlín sa  niekedy 
dedili z  generácie na  generáciu. Účin-
nosť týchto receptov už potvrdilo viac 
ako 33 tisíc pacientov, úspešne liečených 

jednoduchými domácimi prostriedkami. Mať doma takúto príručku môže 
byť niekedy užitočnejšie, ako zháňať drahé lieky z  lekárne, ktoré bohužiaľ 
takmer vždy prinášajú aj mnoho vedľajších škodlivých účinkov.

ZDRAVIE
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HLADOM K ZDRAVIU
Zabudnuté úspechy sovietskej 
medicíny
KOLEKTÍV AUTOROV
Hladu sa zvyčajne bojíme a vyhýbame 
sa  mu. Vnímame ho ako katastrofu 
a  je  to spôsobené najmä pradávnym 
nedostatkom potravy. Zdá sa  takmer 
nepredstaviteľné, aby sa  niekto doká-
zal uzdraviť a  prežiť len vďaka tomu, 
že bude hladovať. Napriek tomu to tak 
je. Zakladateľ metódy diétnej terapie, 
J. S. Nikolaev v  ZSSR touto metódou 
dokázal vyliečiť takmer kohokoľvek. 
Stačilo iba odborne hladovať. Výsledky 
sú prekvapivo úspešné a prevyšujú všetky ostatné liečebné metódy. Po prečí-
taní tejto abecedy terapeutického hladovania zmeníte pohľad na vlastné telo 
a oceníte ruské príslovie: „Hlad nie je teta, ale vlastná matka.“

RUSKÝ ČAJ IVAN
Vladimir KORSUN, 

Denis ZHURAVLEV,
Elena KORSUN 

Od pradávna sa ruský Ivan-čaj používa 
ako liečivá rastlina, zdroj sily, zdravia 
a dlhovekosti. Známy je aj ako Koporský 
čaj, keď bol ešte veľmi významným ex-
portným ruským produktom spolu s ko-
žušinami, medom a čiernym kaviárom. 
Aký vplyv má v  skutočnosti čaj-Ivan 
na ľudský organizmus? Ako túto bylinu 
klasifikuje moderná medicína? Kedy 
a  v  akom množstve je  správne tento 
čaj variť a piť? Aké vitamíny, minerály 

a  stopové prvky obsahuje uvarený čaj-Ivan? Táto kniha je  prvým vedecky 
spoľahlivým zdrojom informácií o liečivých účinkoch najobľúbenejšieho rus-
kého tradičného čaju.

NIKOHO NEJEM
Oľga ZELENKOVÁ 
Slovo „vegetariánstvo“ pochádza zo slo-
va „vegeius“, čo znamená „veselý“.  Kon-
cept vegetariánstva sa  neobmedzuje 
len na  diétu, ktorá odmieta zabíjať 
a  konzumovať živočíchov, ale zahŕňa 
aj širokú oblasť abstinencie od všetkého 
škodlivého v  našom jedle a  nápojoch. 
Vegetariánstvo je  totiž založené nielen 
na etickom princípe, ale aj na myšlien-
ke zdržať sa všetkého škodlivého, ako sú 
alkohol, drogy, cigarety a  pod. Hovorí 
sa, že správne chápaný vegetariánsky re-
žim ľudský organizmus neoslabuje, ale 
naopak, posilňuje a  slúži ako najspoľahlivejší zdroj na získanie strateného 
zdravia a prevenciu chorôb. 

KRÁSA NEČISTEJ 
POKOŽKY

21 dní pre maximálne krásnu pleť
Whitney BOWE 

Koža neklame. Dr.  Whitney Bowe, 
svetoznáma dermatologička, prezrádza 
spojitosť medzi zdravými črevami a žia-
rivou čistou pokožkou. Kniha ponúka 
21-dňový program pre maximalizáciu 
zdravia a krásu pokožky.  Kožné ocho-
renia v skutočnosti odzrkadľujú úzkosť, 
depresiu, bolesti chrbta a  sú hlavným 
dôvodom, prečo ľudia navštevujú leká-
rov. Pokožka odráža celkové zdravie člo-
veka. Krása nečistej pokožky čitateľom 

odhaľuje poznanie, že  za  zdravím pokožky sa  skrýva oveľa viac, ako len 
kozmetika.

7 TÓNOV O ZDRAVÍ
Ako zlepšiť kvalitu svojho života 
za 7 týždňov
Natalia GORNOVÁ
Dá sa vrátiť stratené libido a potrebuje 
múdra žena vibrátor? Prečo musíte raz 
a  navždy prestať maškrtiť? Čo  zmeniť 
v  spálni, aby ste mali dostatok spánku 
každý deň? Ako nám nepravidelná 
stolica kazí život a  čo  jesť na  večeru, 
aby bolo ráno dobré? Nielen odpovede 
na  tieto otázky, ale tiež zoznamy 
najužitočnejších potravín, antistresové 
techniky, celá pravda o  testosteróne 
a  listy o  šťastí, ktoré skutočne menia 
život. 7 tónov o  zdraví od  Dr.  Natalie Gornovej je  7 krokov k  zdraviu, 
energii a  skvelej postave. Získate autorský koncept úpravy životného štýlu, 
vďaka ktorému si  každý môže urobiť vo  svojom tele poriadok a  výrazne 
si zlepšiť kvalitu života. A to naozaj každý!

LIEČIVÉ RASTLINY
A spôsoby ich využitia medzi 

ľuďmi
Oleg FEDOROV

Moderné lieky síce liečia, ale spôsobujú 
aj veľa nežiadúcich vedľajších účinkov. 
Alternatívou je  tradičná medicína. Tá 
vychádza z  dlhoročných skúseností na-
šich predkov a ich vedomostí o liečivých 
vlastnostiach rastlín. Všetky tieto zna-
losti a  skúsenosti sa už takmer vytrati-
li a  táto kniha je pokusom oživiť staré 
tradície bylinnej medicíny. Ponúka ná-
vody, ako pomocou rôznych bylín, kve-
tov, pukov a  šišiek liečiť bežné choroby 

žalúdka a pečene, pľúc a hrdla, ale aj rany a vredy. Okrem toho jednoducho 
a presne popisuje ako správne zbierať, sušiť a  skladovať rastliny v prípade, 
že ich nechcete kupovať. 

PRIPRAVUJEME

PRIPRAVUJEME
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MAMA, VARÍM SAMA! 
Samotná príprava lahodných 
sladkostí podľa metódy 
montessori
Katia CASPRINI, Roberta 
GUIDOTTI 
Ako naučiť dieťa jesť zdravo? Naj-
lepšie, nech si  to uvarí samo. Autorky 
tejto knihy ukazujú, že varenie je  jed-
noduché a  zábavné a  dokonca aj  deti 
môžu prekvapiť rodinu kulinárskymi 
majstrovskými dielami. Kniha ponúka 
krok za  krokom fotorecepty lahodných 
a zdravých dezertov vytvorených metó-
dou Montessori. Kniha pomáha roz-
víjať samostatnosť, koncentráciu a jemnú motoriku vašich detí. Tie sa budú 
vďaka úspechom v kuchyni cítiť istejšie, a navyše sa  skvele zabavíte. Takto 
pripravené palacinky či muffiny nádherne ozdobia každý stôl a určite potešia 
aj každú návštevu. Najmä ak prekvapia svoju babičku, alebo deduška.

MAMI, CHCEM JESŤ!
Encyklopédia detskej výživy

Marika KRAVCOVA 
Neverte tomu, že  deti nemajú radi 
„zdravé“ jedlo a milujú len rýchle ob-
čerstvenie, burger alebo pizzu. Naučte 
sa všetko podstatné o prvých príkrmoch, 
zdravých, výživných a  vyvážených 
maškrtách pre vaše deti. Vyskúšajte 
varenie bez lepku a  laktózy a  objavte 
nové chute. Domáce pohánkové vloč-
ky a zdravé čokoládové kaše, dokonalé 
tvarohové koláče a  vafle so  zeleninou. 
Objavte palacinky pre super silu, pizzu 
bez kvasníc, vlastnú nutellu, perfektné 

chipsy a tie najchutnejšie možné dezerty. K tomu pridáte mätové a mangové 
cukríky, marcipánový a čučoriedkový koláč, cviklovú a avokádovú zmrzlinu.

MÁŠ PO CHLEBE
Jemnosti zábavného pečenia
Ivan ZABAVNIKOV
Príprava niektorého z produktov z tejto 
knihy sa vám možno nepodarí na prvý 
raz perfektne. Mohli by ste povedať, 
že  v  recepte je  chyba, alebo že  autor 
niečo naschvál zatajil. Možno to vzdáte 
v  presvedčení, že  ste nemotorní a  pe-
čenie chleba nie je  pre vás. Pamätajte 
však, že  to vy ste pánom svojho života 
a  že  ani vy ste nezačali chodiť hneď 
po narodení. Každý sme sa museli učiť 
nejaký čas hovoriť aj písať. Prečo si teda 
myslíte, že v pečení by ste mali byť maj-
strami hneď na prvýkrát? Pozvite svoj perfekcionizmus na šálku čaju s akým-
koľvek chlebom alebo žemľou, ktorú ste sami upiekli a vychutnajte si  svoj 
malý úspech. S určitosťou to raz vyjde.

PEČIEME BEZ CUKRU
Annabelle ORSATELLI

Ak  ste diabetik a  nemôžete si  dovoliť 
sladké dezerty, na ktoré máte stále veľkú 
chuť a iné pokrmy neuspokoja vašu “sli-
nu”, táto kniha je  určená pre vás. Sk-
úsená a náročná šéfkuchárka Annabelle 
Orsatelli bola nútená napísať knihu 
sladkých receptov pre svojho diabetic-
kého manžela. Naštudovala si  najskôr 
všetky fyzikálne a  chemické vlastnosti 
sacharidov, aby ich dokázala dokonale 
nahradiť prísadami, ktoré nezmenili 
chuť ani konečnú štruktúru jej dezertov. 
Našla tým dokonalú rovnováhu medzi 

znížením glykemickej záťaže a sladkým potešením, bez ktorého je život kaž-
dého diabetika iba fádnym odriekaním si tejto neresti. Vyskúšajte aj vy všet-
kých 80 nízkoglykemických receptov na pečenie sladkostí, ktoré sú rovnako 
chutné, ako tie skutočné.

SUROVÁ STRAVA 
A JEJ PRÍPRAVA
N.V. TARASOV, 
T.I. BOCHANOVSKAJA 
Ešte za  čias bývalej ZSSR si  získali 
veľkú popularitu dvaja sovietski lekári 
N. V. Tarasov a  T. I. Bochanovskaja, 
ktorí svojou dlhodobou praxou nazbie-
rali rozsiahle poznatky o  konzumácii 
surovej stravy, ako aj o zdravšom spôso-
be života. Vedecky dokázali, ako zvýšiť 
efektivitu a  vitalitu organizmu a  ako 
si  dlhodobo zachovať jasné myšlienky. 
O  svoju zbierku 300 receptov prípra-
vy surovej stravy sa podelili s  čitateľmi 
z pohľadu lekárskej vedy. Z knihy sa  stal z noci do  rána knižný bestseller 
a tísícom ľudí zmenil nielen stravovanie, ale aj ich život.

AKO CHUTÍ ORIENT
Zarema HADZHIEVA 

Pustite sa  smelo do  ochutnávania 
Orientu. Manti, Beshbarmak, Chinka-
li, Dolma… a množstvo ďalších orien-
tálnych receptov. Ponorte sa do pohodlia 
svojho domova a ochutnajte pohostinný 
orient. Viac ako 80 najobľúbenejších 
receptov východnej kuchyne z Čečenska, 
Azerbajdžanu, Gruzínska, Uzbekista-
nu, Dagestanu, Turecka a ďalších kra-
jín orientu. Variť s radosťou, vychovávať 
úžasné deti a robiť svet lepším miestom. 
To je tajomstvo šťastia svetoznámej ku-
linárky Zaremy Hadzhieva, ktorej ku-

chárska kniha zachytáva teplo jej rodiny a domova. A teraz si môžete kúsok 
tohto vychutnať aj vy.  

KUCHÁRSKE KNIHY

PRIPRAVUJEME
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SILA KONCENTRÁCIE
20 krokov k úspechu
v akomkoľvek podnikaní
William Walker ATKINSON
Koncentrácia znamená zamerať sa  len
na pozitívne a kreatívne myšlienky. Tí, 
ktorí ovládajú toto umenie, dokážu 
dosiahnuť maximálny úspech v  akom-
koľvek podnikaní. W. Atkinson posky-
tuje jednoduché, ale účinné cvičenia, 
ktoré pomôžu každému rýchlo rozvinúť 
schopnosti koncentrácie a  posunúť ho 
smerom k  novým úspechom v  podni-
kaní a každodennom živote. Schopnosť 
myslieť len na priaznivý výsledok je naj-
cennejšou vlastnosťou. Lekcie v  tejto 
knihe sú navrhnuté tak, aby vás motivovali a  inšpirovali k úspechu a po-
mohli vám dosiahnuť dokonalú harmóniu  a mať pod kontrolou svoje ciele 
a túžby.

WABI SABI
Krása nedokonalosti

Nobuo SUZUKI  
Japonská zenová filozofia, podľa ktorej sú všetky 
veci nedokonalé, nedokončené a  nestále. Kni-
ha ukazuje, ako ju  môžeme uplatniť v  každo-
dennom živote. Nájdete tu tipy na  jednodu-
chší život. Uvoľnite si  miesto vo  svojej hlave 
a aj vo  svojom domove a získajte tak viac času 
a  lepší pocit. Podľa Japoncov je  koncept „Wabi
-Sabi“ nepolapiteľným precítením skutočnosti, 

krásy, prenikajúci do všetkého živého a nedosiahnuteľný svojou čistotou. 

IKIGAI
Japonské tajomstvo dlhého 

a šťastného života
Héctor GARCÍA,Francesc MIRALLES  
Ikigai je japonská filozofia, ktorá pomáha nájsť 
spokojnosť, radosť a uvedomenie vo všetkých ve-
ciach každý deň a podporuje dlhovekosť.Vďaka 
Ikigai sa  človek naučí dať si  do poriadku myš-
lienky, všímať si  krásu sveta okolo seba a  tešiť 
sa  z  maličkostí, nachádzať harmóniu a  pokoj 
v duši. Ikigai podporuje úspech. Prečítajte si túto 

knihu, a pochopíte prečo. Samotní Japonci predsa vedú v rebríčku dlhovekos-
ti. 

EXISTOVAŤ, PRECITNÚŤ, 
TVORIŤ
Cvičenia všímavosti na rozvoj 
kreativity
Rebekah YOUNGER  
V  súčasnej náročnej a  zbesilej dobe 
je čoraz dôležitejšie hľadať spôsoby, ako 
sa uvoľniť a načerpať novú silu do  ži-
vota. Všímavosť a  kreativita sú čoraz 
viac uznávané ako protijed na rýchlosť 
a  nadmernú stimuláciu modernej spo-
ločnosti. Táto krásna kniha spája obo-
je a  ponúka kreatívne aj  meditatívne 
postupy, v  snahe poskytnúť sprievodcu 
na  ceste do  kontemplatívneho umenia, 
ktorého účelom je liečenie, relaxácia, hlbšie spojenie a väčšia pohoda. Upo-
kojte svoj rozum, spojte sa s okamihom a popustite uzdu svojej kreativite. 

SILA ZÁMERU
Praktické kroky k implementácii 
Selim AISSEL  
Keď človek o  niečom premýšľa a  cíti 
emócie, mozgová aktivita a  sila srdca 
vytvárajú určitý druh poľa, ktorý možno 
nazvať elektromagnetickým a možno ho 
merať modernými vedeckými prístrojmi. 
Myšlienkami a pocitmi doslova „preni-
káme“ do ľudí okolo nás. To znamená, 
že ak v sebe nevytvárate zámery, ste vždy 
vydaní na  milosť a  nemilosť túžbam 
iných, pre vás neznámych ľudí. Zámer 
je  sila, ktorá prichádza z  budúcnosti 
a  vytvára tento svet. V  knihe sú úplne 
pochopiteľné a presvedčivé paradoxné myšlienky praktického ovládania sveta 
pomocou sily zámeru.

GANBATTE
Japonské umenie nikdy 

sa nevzdávať
Héctor GARCÍA

V dnešnej náročnej dobe má mnoho ľudí 
pocit, že si musia nanovo vybudovať ži-
vot tak, ako to robili Japonci po vojnách 
a  prírodných katastrofách. Tajomstvo 
mesta, ktoré sa rodí zas a znova, vstáva 
z popola ako Fénix, je vo filozofii Gan-
batte. Tento japonský výraz sa dá prelo-
žiť ako „robte to najlepšie, čo viete a ni-
kdy sa nevzdávajte“. Ganbatte apeluje 
na to, že to, čo sa stane, závisí od vlast-
ného úsilia a nie od vonkajších vplyvov. 

Prostredníctvom 50 inšpiratívnych kapitol sa dozvieme o tejto japonskej filo-
zofii húževnatosti a odolnosti, ktorá je umením prekonávať nepriazeň osudu.  

SEBAROZVOJ

ICHIGO ICHIE
Prítomný okamih

Héctor GARCÍA,Francesc MIRALLES  
Ichigo Ichie je prastaré japonské umenie prinášať 
radosť do každého okamihu života. V doslovnom 
zmysle tento výraz znamená: Každý okamih 
v živote nastane iba raz. Ak nám vykĺzne, stra-
tíme ho navždy. Skúste aj  vy vpustiť do  svojho 
života ducha Ichigo Ichie. V  tomto poetickom 
manuáli zistíte, ako urobiť každú chvíľu svojho 
života vzácnou a naučíte sa tajomstvá japonské-

ho umenia „carpe diem“. Tu sa to však nazýva „Ichigo Ichie“.

V PREDAJI

V PREDAJI

V PREDAJI
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ONA PRVÁ
Sprievodca premýšľajúceho 
muža, ako potešiť ženu
Ian KERNER 
Jan Kerner ponúka radikálnu novú 
filozofiu pre uspokojenie žien. Vo  svo-
jej knihe tvrdí, že “ona” sa musí “uro-
biť” prvá. Kernerov návod je  podaný  
s  chladnokrvným zmyslom pre humor 
a  obsedantnou túžbu poučovať. Štúdie 
ukazujú, že  tri štvrtiny mužov maju 
orgazmus do niekoľkých minút po sply-
nutí. Ženy niekedy potrebujú aspoň 15 
minút, aby sa  vôbec vzrušili natoľko, 
aby dosiahli vytúžený orgazmus. Odlož-
te ovládač od TV a prečítajte si tento manuál k zdravšiemu a plnohodnotnej-
šiemu sexuálnemu životu pre vás oboch. Určite potom zažijete viac potešenia 
a  zábavy, ako vám ponúka televízia. Ona má prednosť a musí byť prvá. 
Potom budete obaja šťastní.

POKÝM JA, NEBUDEM JA
Dmitrij TROCKIJ  

Dmitrij Trockij je  chiromant, ktorý 
už odmieta predpovedať osud čítaním 
z dlane, pretože si je istý, že osud je mož-
né zmeniť. „Za posledných 20 rokov som 
sa pozrel na viac ako 30 000 párov rúk, 
pričom som študoval vzťah medzi tým, 
čo  cítime, myslíme, hovoríme, robíme, 
a  udalosťami v  našich životoch. Teraz 
môžem s  istotou povedať, že  všetko, 
čo sa nám deje si zaslúžime tým, že buď 
hráme alebo nehráme svoju rolu. V tej-
to knihe uvádzam návod, ako zistiť, 
kto som a aká je moja úloha. Hovorím 

vám, na čo sa spoľahnúť pri výbere povolania, svojej spriaznenej duše, ako 
uvoľniť svoj tvorivý potenciál a nájsť svoj osud, ako sa vyliečiť z konkrétnej 
choroby a  dosiahnuť prosperitu. Kniha je  návodom na  kroky, ktoré mám 
robiť práve teraz, ale aj v živote všeobecne.“

ODVAHA MILOVAŤ
20 lekcií sebapoznania, ktoré 
vám pomôžu nájsť lásku vašich 
snov 
Alexandra SOLOMON 
Skutočné spojenie s  druhým človekom 
sa  rodí až z  hlbokého a  úprimného 
vzťahu k  sebe samému. Moderná kul-
túra je  posadnutá myšlienkou lásky. 
Nazývame to zmyslom života a  túto 
myšlienku vyzdvihujeme v  románoch 
a melodrámach. Nie každý si však chce 
priznať, že naplnený vzťah si vyžaduje 
hlbokú, odvážnu a  niekedy až boles-
tivú vnútornú prácu so  sebou samým. 
Začať musíme od  seba. Rýchlo totiž 
prechádzame od idealizácie ku sklamaniu, keď zistíme, že náš partner je ne-
dokonalá bytosť, rovnako ako aj my sami. Táto kniha je  odvážnou cestou 
sebapoznania. Kniha pozostáva z 20 lekcií, ktoré vám pomôžu vybudovať 
vzťahy plné úprimnosti, integrity a vzájomnej starostlivosti.

MILIONÁR S DOBROU 
KARMOU

Ako nájsť účel a vybudovať svoju 
značku

Vladimír DREVS  
Peniaze neprichádzajú k  tým, ktorí 
si stanovili za cieľ ich zarobiť, ale k tým, 
ktorí sa snažia urobiť svet lepším, tvrdí 
autor tejto knihy. Je presvedčený, že ľu-
ďom musíte dať to, čo chcú a byť v tom 
prví. Verí tiež, že  nie je  možné stať 
sa  šťastným a úspešným bez morálneho 
a  etického základu, ktorý je  položený 
na  starých základoch vlastných du-
chovných vedomostí. Kniha vás naučí, 

ako správne vytvoriť vhodnú pozíciu a propagovať seba a svoju firmu nielen 
na  sociálnych sieťach, ale aj  v  každodennom živote.  Úspechom nie je  to, 
koľko sme zarobili, ale koľkým ľuďom sme dokázali pomôcť. Autor je navyše 
stále hlboko presvedčený, že kniha sa dostane do rúk tým „správnym“ ľuďom. 

AKO NEPRE*EBAŤ SVOJ ŽIVOT
Prestaňte hľadať svoje šťastie a nájdite radšej samých seba a žite tú najlepšiu verziu svojho 
života
Mike BAYER  
Opýtajte sa seba samých: „Som skutočne tým, kým chcem byť? Je toto ten život, ktorý naozaj chcem? Žijem každý deň 
najlepšie ako viem? Žijem svoje najlepšie ja? Čo dnes môžem ešte vylepšiť na svojom živote? Ako by ste odpovedali 
na tieto otázky? Ak snívate o lepšom živote, teraz je čas premeniť svoj sen na skutočnosť. A nástroje, ktoré na to po-
trebujete, máte na dosah. Navrhnite si život, ktorý vás bude napĺňať na tých najhlbších úrovniach. Táto kniha vám 
ukáže ako. Mikea Bayera poznajú tisícky klientov, ktorým zmenil život ako ich osobný kauč. Mike pomohol rôznym 
popovým hviezdam, od obchodných manažérov, boháčov až po normálnych ľudí ako sme aj my. Všetci objavili slobodu 
stať sa tými najlepšími. Ako špecialista na duševné zdravie, tréner osobného rozvoja a všestranný agent zmien Mike 
ovláda tie najúžasnejšie spôsoby, akými sa dajú naše životy zlepšiť. Dôverne rozumie našim zápasom, pretože im čelí 
rovnako a rovnako ich prekonáva aj on sám. Vie teda, že tá zmena je naozaj možná, vďaka usilovnej práci na každej 
zo siedmich sfér nášho života (sociálna, osobná, zdravotná, vzdelávacia, vzťahová, zamestnanecká a duchovná) Ako 
nepre*ebať svoj život je interaktívna kniha, ktorá destiluje všetku múdrosť osobného trénningu do kompaktného  sprie-
vodcu osobnou zmenou, ktorá vám umožní prijať svoju autentickosť a uznať samého seba.

SEBAROZVOJ

PRIPRAVUJEME

PRIPRAVUJEME

PRIPRAVUJEME PRIPRAVUJEME

PRIPRAVUJEME



www.torden.sk 13

SVET NARCISTICKEJ 
OBETE
Vzťahy v kontexte modernej 
neurózy 
Anastasia DOLGANOVOVÁ  
Psychológovia aktuálne hovoria priam 
o epidémii narcizmu. Dnešný svet si vy-
žaduje, aby sme spĺňali stále viac požia-
daviek. Musíme prejavovať vodcovské 
kvality a  kreativitu, myslieť pozitívne, 
neustále sa vzdelávať, veľmi tvrdo pra-
covať a zarábať dobré peniaze. V tomto 
svete nie je miesto pre únavu, zlú nála-
du, nesprávny výber, krízu hodnôt a iné 
javy, ktoré sprevádzajú bežný ľudský 
život. To všetko sa stáva posilou pre ľudí s narcistickou poruchou osobnosti, 
presvedčených, že nie sú dosť dobrí takí, akí sú. Kniha sa skladá z troch častí: 
„Masochizmus“, „Narcizmus“ a „Trauma“ a snaží sa pomôcť pochopiť prí-
činy a prekonať ich dôsledky. Už uvedomenie si problému svojho narcizmu 
je obrovským krokom k jeho prekonaniu.

VŠÍMAVÁ CESTA 
K SEBASÚCITU

Osloboďte sa od deštruktívnych 
myšlienok a emócií

Christopher GERMER,
Sharon SALZBERG

„Vzchop sa!” „Prestaň sa ľutovať!” „Ne-
pokaz všetko!” Keď ste znepokojení, 
smutní, nahnevaní alebo osamelí, po-
čujete takýto sebakritický hlas? Čo  by 
sa  však stalo, ak  by sme tieto ťažké 
emócie prijali, namiesto toho, aby sme 
s  nimi bojovali? Zozbierané skúsenosti 
terapeuta a  praktizujúceho mediátora 
Dr.  Christophera Germera dávajú pa-

radoxnú lekciu: Všetci sa chceme vyhnúť bolesti, ale nevyhnutné kroky na ces-
te k uzdraveniu je vpustiť túto bolesť dovnútra a  súcitne reagovať na naše 
vlastné nedokonalosti, bez súdenia alebo sebaobviňovania sa. Táto kniha 
osvetľuje silu sebasúcitu a ponúka kreatívne, vedecky podložené stratégie, ako 
túto silu uviesť do praxe.

JOGA JEMNOHMOTNÉHO 
TELA
Sprievodca fyzickou 
a energetickou anatómiou jogy
Tias LITTLE
Svetový inštruktor jogy so  svojimi od-
bornými poznatkami, filozofickými 
pohľadmi a  pragmatickými predstava-
mi premieňa anatómiu fyzického tela 
na nástroj navigácie v  jemnohmotnom 
tele. Ak trávite veľa času jogou, začnete 
vidieť, že ide o oveľa viac než len o telo. 
Cvičenie jogy v  skutočnosti odhaľuje, 
že telo nie je v žiadnom prípade odde-
lené od psychospirituálnych síl, ktoré ho 
oživujú. Kniha ukazuje spôsob, ako pochopiť tieto sily, pretože súvisia s in-
tegrovanou jogou tela, mysle a ducha.

SPI SLADKO, ZLATKO!
9 krokov k zdravému 

a pokojnému spánku dieťaťa
Maria ALEŠKINA  

Spánok bábätka je základom jeho zdra-
via a  harmonického vývoja. Psycho-
logička a  poradkyňa pre spánok detí, 
zakladateľka „Školy materstva“ Maria 
Aleškina vo  svojej knihe hovorí, ako 
vytvoriť správny spánkový režim pre 
dieťa od narodenia do jeho 5 rokov v 9 
jednoduchých krokoch. Kniha prináša 
odporúčania založené na  praktických 
skúsenostiach a  vedeckých výskumoch, 
ktoré budú užitočné tak pre rodičov doj-

čiat, ako aj pre tých, ktorí už majú problémy so spánkom u starších bábätiek. 
Spánok je kľúčovým prvkom správneho vývoja každého dieťaťa.

LIEK NA ŽIARLIVOSŤ
Naučte sa dôverovať, prekonajte 
vlastníctvo a zachráňte svoj 
vzťah
Robert L. LEAHY  
Môže byť žiarlivosť pozitívna? V  tejto 
prelomovej knihe vás Robert L. Leahy 
pozýva lepšie porozumieť svojim prípad-
ným pocitom. Vysvetlí vám, ako doká-
žete zabrániť svojej žiarlivosti, aby vám 
už viac nekomplikovala život, a aby ste 
si  dokázali vytvárať zdravšie vzťahy. 
Liek na  žiarlivosť odomyká pozitívnu 
silu samotnej žiarlivosti, pomocou kto-
rej buduje šťastnejšie a zdravšie vzťahy. 
Je  to spoľahlivá poradňa pre tých, ktorých vzťahy sú sužované žiarlivosťou 
a je určená jednotlivcom, na ktorých konanie a správanie sa primárne za-
meriava.

MAPY VÝZNAMOV
Architektúra viery

Jordan B. PETERSON  
Svetoznámy klinický psychológ Jordan 
B. Peterson (autor bestselleru 12 pravi-
diel pre život) začal písať knihu Mapy 
významov v roku 1985. Podľa jeho slov 
boli pre neho impulzom nepochopiteľné 
procesy studenej vojny. Nevedel pochopiť 
ľudský sklon k násiliu inšpirovaný vie-
rou a “schopnosť” nechať sa manipulo-
vať ideológiou. V dôsledku toho sa roz-
hodol, že  sa  bude venovať poznávaniu 
týchto neprebádaných psychologických 
procesov. Túžil tým odolávať silám ideo-

logického posadnutia a v dôsledku toho, do určitej miery, aj napomôcť nasto-
leniu dlhodobého a vedomého mieru. Netušil však, kam až ho jeho pátranie 
zavedie. 

PSYCHOLÓGIA
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BOJ SA, SOM S TEBOU
Strašná kniha o osudových 
a neodolateľných partneroch
Tanja TANK  
Váš vzťah sa  začal ako v  rozprávke. Ľúbili ste 
sa.  Mali ste jasné plány a  vaše šťastie nemalo 
hraníc. Boli ste jeho múzou, ideálom a jedinou 
láskou. Čoskoro ste sa však stali „inou“. Odrazu 
ste už „neboli lepšou ako ostatné“. Začal Vám 
„vymývať mozog“ a  „robiť scény“. Čo  sa  to len 
stalo s najlepším človekom na svete? Prečo je jeho 
postoj k  Vám odrazu taký premenlivý, nepredvídateľný a... krutý? Prečo 
Vám v jednej chvíli prisahá nekonečnú lásku, ale vzápätí Vás opustí a volá 
po rozchode, no zároveň Vás nikdy nenechá na pokoji? 

NAHÁ
Pravda o tom, ako byť skutočnou ženou 

Aljona VODONAJEVA 
Uvoľnite svoju ženskú silu s  jednou z  najsexi 
idolov Ruska. Ako očariť mužov s minimom ná-
mahy a maximálnou efektivitou? Ako korunovať 
najťažší vzťah dlhoočakávanou svadbou? Čo by 
ste mali robiť v posteli, aby sa váš manžel nevedel 
dočkať ďalšej noci a  dával vám kvety 365 dní 
v  roku? Ako vždy variť s  inšpiráciou, neprestať 
športovať, vyzerať ako oddýchnutý flákač a  nie 

ako umelá bábika na hodinové potešenie? Pred vami nie je iba sprievodca pre 
ženy vo svete mužov. Pred vami je biblia šťastného života. P. S. Je zakázané 
čítať knihu osobám s ohryzkom na krku a strniskom na tvári.

LABYRINT DUŠE: 
TERAPEUTICKÉ ROZPRÁVKY
Oľga CHUCHLAJEVA
Predstavujeme terapeutické rozprávky, určené 
na psychologickú pomoc deťom od 3 do 15 rokov. 
Rozprávky sú napísané špeciálne pre deti a sú za-
merané na konkrétne problémy. Sú rozhovorom 
s dieťaťom o psychických ťažkostiach v jeho vlast-
nom jazyku. Takéto príbehy pomáhajú deťom 
nájsť cestu z ťažkých situácií a vydržať akékoľvek 
údery osudu. S ich pomocou môžu dospeláci lep-
šie pochopiť dieťa a zblížiť sa s ním. Konkrétne ŕozprávky pomáhajú riešiť 
konkrétne problémy (strach z tmy, nízke sebavedomie, lenivosť a pod.)

BEZPODMIENEČNÉ 
RODIČOVSTVO

Od odmien a trestov k láske a rozumu 
Alfie KOHL  

Cieľom tejto knihy je riešiť dôležitý rozdiel medzi 
láskou k deťom za to, ako sa správajú, a láskou 
k deťom za to, kým sú. Prvý druh lásky je „pod-
mienečný“, to znamená, že deti si ho môžu za-
slúžiť správaním, ktorý my sami považujeme 
pre nich za ten vhodný, alebo len dodržiavaním 
určených noriem. Druhý druh lásky je „bezpod-

mienečný” a nezávisí od toho, ako sa deti správajú, či sú vo svojom konaní 
úspešné, talentované alebo vzdelané a nezávisí v podstate ani od ničo iného. 
Ľubime ich bez podmienok také, aké sú. Lásku k našim deťom by sme teda 
mali prejavovať tak, ako ju cítime, bez dôvodu.

TRVALÉ SPOJENIE
Rozvíjanie lásky a súcitu pre seba 
a svojho partnera
Michaela THOMAS  
Láska, ktorá pretrváva, je iba rozhodnutím zo-
trvať vo vzťahu. Bojovať so vzťahom je normál-
ne. Mnohí z nás narážajú na konflikt so svojim 
partnerom. Obviňujú ho, keď sa  niečo pokazí 
a boja sa odmietnutia, kritiky a zlyhania. Ako 
teda získať späť lásku a  vzťah, ktoré nás kedy-
si tak veľmi zbližovali? Klinická psychologička 
a párová terapeutka Michaela Thomas v tejto knihe vysvetľuje svoju metódu 
na posilnenie vzťahu medzi pármi, prostredníctvom vedy o mozgu, všímavos-
ti, súcitu, hodnôt a hravosti.

OSLOBODENIE OD ILÚZIÍ
Kniha pre ženy

Natalia MATVEJEVOVÁ  
Natalia Matvejevová je gynekologička-pôrodníč-
ka, praktická psychologička v oblasti rodinných 
vzťahov, ktorá už viac ako tridsať rokov pomáha 
ženám s  manželstvom a  materstvom. Šťastná, 
oslnivá a úspešná žena, úžasná manželka a ži-
votná partnerka, starostlivá a milujúca matka, 
to sú inkarnácie skutočnej ženy. Ako sa ňou stať, 
ako odhaliť tajomstvo skutočnej ženskosti, ako 

pochopiť, čo robiť, aby ste boli Ženou s veľkým “Ž”, to všetko Natalia venuje 
v tejto knihe tej krajšej polovici ľudstva.

MUŽSKÁ DUŠA
Psychologický sprievodca 
Björn SÜFKE
Muži sú represívni, neberú veci vážne, skrývajú 
sa  v  samote. Urobia čokoľvek, len aby sa  vyhli 
konfrontácii s vlastnými pocitmi. Prečo si muž-
skí partneri vytvárajú takú silnú ochranu pred 
emóciami a ako s tým žiť (vo vzťahoch aj mimo 
nich)? Psychoterapeut Björn Süfke starostlivo 
a  s  humorom skúma emocionálny svet mužov. 
Na mnohých príkladoch z praxe lekára demon-
štruje, že mužom sú od detstva vnucované stereotypy, kvôli ktorým nemôžu 
prejavovať slabosť a musia cítiť vždy a všade konkurenciu. „Mužska duša“ 
je kniha, ktorá je potrebná pre ženy aj mužov. 

VEDOMÁ LÁSKA
Prestaňte bojovať, zmierte

sa s rozdielmi a posilnite svoj vzťah 
terapiou akceptácie a záväzku

Russ HARRIS 
Nepohodlnou pravdou je, že nič také, ako doko-
nalý partner, neexistuje. Všetky páry sa hádajú 
a pocity lásky prichádza a odchádza ako počasie. 
To však neznamená, že nemôžete mať radostný 
a  romantický vzťah. Dá sa  to dosiahnuť pro-
stredníctvom jednoduchého programu, založené-

ho na novej revolučnej terapii akceptácie a záväzku, založenej na všímavosti. 
Naučte sa „Konať s láskou“ a vzdať sa konfliktov, otvoriť sa, žiť naplno v prí-
tomnosti, vyriešiť bolestivé sváry a zosúladiť dlhotrvajúce rozdiely. 

PSYCHOLÓGIA
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FYZIKA ÉTERU
Niektoré zákonitosti vývoja hmoty 
Časť 1.
Valerij VOLOSATOV 
Jednoduchý, zrozumiteľný a dostupný výk- 
lad, pochopiteľný aj pre laikov o tom, odkiaľ 
pochádza hmota, ako sa vyvíja, ako je pre-
pojený čas, priestor a energia. O neznámom 
procese zrodu častíc prahmoty a zložitejších 
častíc éteru. O tom, čo a ako sa mohlo zro-
diť z  absolútnej prázdnoty nekonečného 
priestoru. Autor na  základe fyzikálnych 
vlastností éteru vysvetľuje všetky hlavné 
fyzikálne interakcie, ako sú zrod planét, 
hviezd, slnečnej sústavy, galaxií a  všetky anomálne javy s  tým súvisiace. 
Je jednoduchý, zrozumiteľný a dostupný aj pre laikov. Kniha je určená pre 
všetkých premýšľajúcich, zvedavých ľudí, podieľajúcich sa na večnom procese 
skúmania nášho života. Jednoducho pre hľadačov Poznania.

NOOSFÉRA ZEME
Vernadského postrehy a bludy

Rudolf BALANDIN 
Učenie V. I. Vernadského o biosfére je podľa 
autora tejto knihy azda najväčším zo  zá-
kladných úspechov vedy dvadsiateho storo-
čia. Sústreďuje totiž informácie z mnohých 
vied a  otvára nové obzory poznania. J. J. 
Thomson, laureát Nobelovej ceny napísal: 
„Veľkým objavom nie je  konečná stanica, 
ale cesta vedúca do  oblastí, ktoré sú stále 
neznáme. Vyšplháme sa  na  vrchol kopca 
a otvorí sa nám výhľad na ďalší vrchol, kto-
rý je ešte vyššie.“ Doktrína biosféry pomáha 

pochopiť zmysel ľudskej existencie a rozvíjať pravidlá, ktoré by sa mali dodr-
žiavať, aby sa zabránilo globálnej environmentálnej kríze. Podľa R. Balan-
dina však táto doktrína nie je dokonalá a Vernadským navrhovaný koncept 
noosféry vyvoláva vážne pochybnosti.

ÉTERICKÁ POVAHA 
GRAVITÁCIE
Vladimir ISTARCHOV 
Kniha oponuje takým fyzikom, ako New-
ton, Einstein, Planck a  iným milovníkom 
údajne prázdneho priestoru, ktorí odmie-
tali brať do úvahy koncept Éteru, ako ne-
oddeliteľnej súčasti svojich teórií o gravitá-
cii. Ich fyzika totiž akosi odporuje logike. 
Autor kladie dôraz na karteziánsky prístup 
k  skúmaniu pohybu Éteru, ktorý podľa 
neho vypĺňa celý priestor vesmíru a existuje. 
Jeho teória odhaľuje, prečo moderná ofi-
ciálna fyzika po Newtonovi úplne odporu-
je všetkým trom nevyhnutným požiadavkám logiky. Kniha je napísaná tým 
najjednoduchším možným jazykom a mala by byť  pochopiteľná pre všet-
kých, ktorí majú prirodzene zdravý rozum. Kniha je určená pre každého, 
kto sa zaujíma o vedu.

KĽÚČE K TAJOMSTVÁM 
VZDELÁVANIA

Metodická príručka pre učiteľov, 
vychovávateľov, rodičov
Natalia MASLOVOVÁ 

Príručka približuje čitateľovi základy novej 
formy noosférického vzdelávania. Zákony 
výchovy a vzdelávania, poznanie a chápa-
nie, ľudská psychika, morálka. Pravá a ľavá 
hemisféra mozgu a ich rôzne funkcie, výcho-
va k spôsobu myslenia, spracovania a zapa-
mätania si  informácií je  to, čo  je  človeku 
geneticky vlastné. To všetko pôsobí na trvalo 
udržateľný rozvoj ľudskej spoločnosti. Kni-

ha načrtáva kľúčové pojmy, ktoré by mal poznať každý učiteľ, vychovávateľ, 
rodič pre úspešnú výchovu osobnosti dieťaťa. 

TEÓRIA RELATIVITY
Veľký vedecký podvod
Rudolf BALANDIN 
Einsteinova teória relativity je viac ako len 
teória. Je to základ najpopulárnejšieho ve-
deckého svetonázoru, ktorý sa  stal jedným 
z  pilierov fyziky 20. storočia. Tento pilier 
je  však podľa Rudolfa Balandina imagi-
nárny a  nestabilný, rovnako ako  hypoté-
za o  veľkom tresku, ktorá tvrdí, že  pohyb 
hmotných telies môže prekročiť rýchlosť 
svetla, čo  je  v  priamom rozpore s  teóriou 
relativity. Štruktúra elementárnych častíc 
je  logicky vysvetlená bez hypotézy kvarkov. 
Veľkolepé úspechy experimentálnej technickej fyziky sú v  ostrom kontraste 
so stagnáciou teoretického myslenia, neschopného prekonať intelektuálny tlak 
teórie relativity. Je čas zvolať „Kráľ je nahý!“

NOOSFÉRICKÉ VZDELÁVANIE
Ako premeniť učenie na prirodzené 

poznanie sveta
Natalia MASLOVOVÁ 

V modernom školstve nie sú učitelia schopní 
odhaliť u žiakov ich ľudský potenciál a ži-
aci sa  naopak odmietajú učiť v  podmien-
kach, ktoré narúšajú ich prirodzenú morál-
nu potrebu sebarealizácie. Škola pripravuje 
človeka, ktorý sa  nevie zaradiť do  zložitej 
spoločnosti. Absolventi nie sú schopní viesť 
dialóg s rýchlo sa meniacim svetom, podlie-
hajú vonkajším vplyvom a nemajú ustálené 
zásady, ciele, ani mravné ideály. Vedomosti 

získané návštevou školy už netvoria svetonázor adekvátny ľudskej prirodze-
nosti a svetu. V dôsledku takéhoto procesu štát získava chorých a ľahostajných 
občanov.

ODBORNÁ LITERATÚRA
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METAVERZUM PRE DETI
Sangkyun KIM 
Na príkladoch digitálnych aplikácií a hier pou-
žívaných v bežnom živote, ktoré dobre poznajú 
aj deti, vysvetľuje Sang-Kyun Kim, čo je to meta-
verzum. Prečo je pojem „Metaverzum“ najdôle-
žitejším kľúčovým slovom v  digitálnej a  kyber-
netickej budúcnosti a prečo je dôležité, aby tento 
pojem poznali nielen deti, ale najmä rodičia. 
Uvažuje sa  totiž, že  Metaverzum v  konečnom 
dôsledku povedie k akýmsi novým druhom zážit-
kov cez internet, ktorý bude založený na dostupnosti množstva jedinečných 
technológií, ktoré umožnia jedincom interagovať virtuálne.

AGENT VPLYVU
Ako využiť špionážne zručnosti 

na to, aby ste kohokoľvek 
prescedčili,  predali čokoľvek 

a vybudovali úspešnú firmu
Jason HANSON 

Praktický návod, ako využiť osvedčené 
špionážne techniky na podporu vašich ob-
chodných stratégií. Špióni sú precízne vycvi-
čení špecialisti, ktorí vedia prežiť aj v taj-
nosti. J.Hanson je  bývalý špeciálny agent 
CIA. Vie presne, ako môže ktokoľvek použiť 
špionážnu taktiku na dosiahnutie väčšieho 
úspechu. Poradí, ako si strategicky napláno-

vať svoj deň až po vykonanie jednotlivých krokov, ktoré podniknete. Vysvetlí 
vám, ako si stanoviť dosiahnuteľné osobné ciele. Agenti majú schopnosť ko-
munikovať v  kóde. Je  prakticky zapísaná do  ich DNA. Rovnaké techniky 
však fungujú vždy a všade a nemusíte byť práve James Bond, aby ste si ich 
osvojili.

METAVERZUM
Digitálna planéta
Sangkyun KIM  
Metaverzum je  kombináciou predpony „meta“ 
a  „vesmír“. Hoci toto slovo veľmi nepoznáme, 
metaverzum zažívame v  každodennom živote. 
Je to svet rastúcich trendov, ktoré poskytujú nové 
príležitosti a  zaujímavé poznatky. Autor tento 
svet predstavuje a  ponúka konkrétne príklady 
zo skutočných IT služieb, ktoré sú nám všetkým 
dobre známe, aby nám pomohol pochopiť ako to 
celé funguje. Kniha nás nabáda zapojiť sa do príbehov a klásť otázky, ktoré 
potom nútia premýšľať o tom, aký vplyv môže mať metaverzum na tento náš 
skutočný svet. 

ÚSMEV SCHRÖDINGEROVEJ 
MAČKY ŠKĽABKY

Mozog, jazyk a vedomie
Tatijana ČERNIGOVSKAJA

Svetoznáma špecialistka Tatiana Černigov-
skaja, považuje jazyk za  rozhranie medzi 
mozgom, vedomím a  svetom. To mení 
aj pohľad na evolúciu a povahu verbálneho 
jazyka a  ďalších vyšších funkcií. Kultúrne 
aspekty rozvoja vedomia a  jazyka a  ich 
mozgových korelácií, o možnosti medzidru-
hovej komunikácie a modelovania ľudských 
kognitívnych procesov. Kniha je sériou kog-

nitívnych štúdií, ktoré začali zmyslovou fyziológiou a postupne prešli do ob-
lastí neurovedy, lingvistiky, psychológie, umelej inteligencie, semiotiky a filo-
zofie. Kniha je určená intelektuálnemu čitateľovi, ktorý sa zaujíma o povahu 
človeka a jeho miesto vo svete.

VEDECKÁ APOKALYPSA ALEBO 
TEÓRIA VŠETKÉHO
Vadim LOVČIKOV 
Veľká väčšina ľudí si  je  istá, že  školský vzdelá-
vací systém nám dáva vedomosti. No len málo-
kto sa v dospelosti rozhodne skontrolovať obsah 
školských učebníc z  hľadiska platnosti faktov 
a  tvrdení v nich uvedených. Táto kniha začína 
analýzou všeobecne uznávaných tvrdení, ako 
je Newtonov zákon univerzálnej gravitácie. Zá-
very sú smutné. Stále nevieme, čo  je  hmotnosť, 
gravitácia, elektrina, náboj, teplota, stav agregácie a  pod. Najdôležitejšie 
však je, že z nového pohľadu na hmotu dnes už vznikajú nové technológie. 

DIZAJN A KONŠTRUKCIA 
ĽUDSKÉHO VNÚTORNÉHO 
SVETA
Príručka psychoekológa  
A.A. BUCHTOJAROV, 
A.M. STEPANOV 
Kniha je  výsledkom tridsaťročného sociálno
-humanitárneho výskumu a  rôznych experi-
mentov uskutočnených na  množstve reflexných 
platforiem obyvateľov Ruska, od  Kamčatky až 
po Archangeľsk. Štúdia sa mohla uskutočniť len 
vďaka obrovskému nadšeniu a podpore verejnosti. Toto je kniha o  človeku 
a budúcnosti ľudstva. 

JAZYK A VEDOMIE
Alexander LURIA  

Monografia je  prezentáciou prednášok 
svetoznámeho neuropsychológa Alexandra 
Romanoviča Luriju na Fakulte psychológie 
Moskovskej štátnej univerzity. Lurija 
uvažuje o  rôznych aspektoch problému 
jazyka a  vedomia. Podáva rozbor slova 
a pojmu, ako aj reči v jej rôznych podobách. 
Upozorňuje na mozgovú organizáciu reči, 
črty narušenej rečovej výpovede a  po-
rozumenia reči pri rôznych mozgových 
léziách. Štúdia je  založená na moderných 
lingvistických predstavách o  štruktúre 

rečovej výpovede a  analýze rôznych neuropsychologických údajov. Kniha 
je určená pre psychológov, filozofov a lingvistov.

ODBORNÁ LITERATÚRA
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STALIN
Po skončení vojny (1949 - 1953)
Kniha 2 
Nikolaj STARIKOV  
Niektorí sú presvedčení, že  práve na  začiatku 
50. rokov dosiahol Stalin svoje najvýznamnej-
šie strategické výsledky. V tejto knihe sa dočítate 
o  posledných štyroch rokoch života Stalina 
aj o záhadnej smrti a zákulisí boja o nástupníc-
tvo.

UKRAJINA
Chaos a revolúcia, zbrane dolára

Nikolaj STARIKOV 
Kniha je analýzou premeny „oranžového“ Maj-
danu na  Ukrajine v  roku 2014, na  majdan 
„krvavý“, toho, čo  mu predchádzalo a  toho, 
čo po ňom nasledovalo, kto a ako sa na tom po-
dieľal. Je možné, že nájdete nové pozadie kon-
fliktu, o ktorom ste netušili.

STALIN
Po skončení vojny (1945 - 1948)
Kniha 1 
Nikolaj STARIKOV  
Stalin patrí medzi najvýznamnejšie postavy 
histórie. V  jeho životopise však zostali obdobia, 
o ktorých sa nepísalo. Po vojne sa ZSSR vypro-
filoval ako superveľmoc a stalinský „ekonomický 
zázrak“ prirodzene pútal pozornosť celého sveta.

RUSKO-KRYM-HISTÓRIA
Nikolaj STARIKOV 

Najdôležitejšie míľniky, rekapitulácia udalostí 
Majdanu a vývoj vedúci až ku krymskému refe-
rendu a navrátení Krymu späť do Ruska. Histó-
ria procesu, ktorý viedol až k marcu 2014 je to-
tiž omnoho zložitejšia. Poznanie histórie a  jej 
pochopenie je  cestou oslobodenia pravdy spod 
nánosov historickej manipulácie a lži. 

STALIN 
Spomíname spoločne 
Nikolaj  STARIKOV
Spory neutíchajú a hodnotenia jeho činov sa dia-
metrálne líšia. Ako sa vyznať v nejednoznačnej 
osobnosti tohto vodcu? Spoľahnime sa na doku-
menty, historické fakty a  spomienky tých, ktorí 
ho poznali. Kniha vám pomôže nájsť odpovede 
na najpálčivejšie otázky.

MOC 
Kniha s ilustráciami, no bez obrázkov 

Nikolaj  STARIKOV
MOC - fenomén, ktorý sa  najviac prejavuje 
vo sfére politiky. MOC určuje, kto a ako presad-
zuje svoje záujmy a ciele. Nikolaj Starikov ob-
nažuje podstatu moci, novátorsky ju analyzuje, 
používa na  to množstvo historických ilustrácií, 
obrazov z dejín a vzájomných paralel.

NENÁVISŤ
Kronika rusofóbie 
Nikolaj STARIKOV 
Prečo Západ nemá rád Rusko? Prečo sa ho bojí 
a  zároveň ho nenávidí? Ako a  prečo Napoleon 
podpálil Kremeľ? Prečo Poliaci ničili ruské 
chrámy a  prečo dnes ničia sovietske pamätní-
ky? Čo  skrýva kráľovná Veľkej Británie? Prečo 
deti dvoch lídrov KĽDR uprednostnili štúdium 
v Rusku?

KTO PRINÚTIL HITLERA 
PREPADNÚŤ STALINA 

Nikolaj STARIKOV 
Sledujte Hitlerovu cestu od  okamihu jeho prí-
chodu na politickú scénu až do osudového útoku 
na Sovietsky zväz. Bude Vám ponúknutý odlišný 
výklad mníchovských udalostí aj  vzniku samo-
statného Slovenského štátu, než sú tie, na ktoré 
ste zvyknutí. Pochopíte logiku výberov dejísk 
olympiád vtedy aj dnes.

VOJNA CUDZÍMI RUKAMI
Nikolaj STARIKOV 

O čo ide vo svetovej politike? Prevziať kontrolu 
nad zdrojmi a  zastaviť súpera. A  čo  je  to voj-
na? Dosahovanie politických cieľov nemierovými 
metódami. Ale čo ak  sa  cieľ dosahuje „cudzími 
rukami“? Čo ak niektoré štáty používajú iné štá-
ty a celé národy pre ich vlastné záujmy, manipu-
lujú nimi a riadia ich?

GEOPOLITIKA 

GEOPOLITIKA 
Ako sa to robí
Nikolaj  STARIKOV
Známy ruský publicista Vás pozýva pozrieť 
sa  na  geopolitiku z  ruského pohľadu, uvidíte 
kľúčové momenty, ktoré podmienili a formovali 
ruskú politiku od čias Petra Veľkého po dnešok. 
Vďaka tejto knihe budete vedieť, ako pristupovať 
k chápaniu aj súčasných udalostí.
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ISLAMSKÝ TERORIZMUS 
V SLUŽBÁCH CIA-USA 
F. William ENGDAHL 
V tejto knihe sa búrajú mýty a ilúzie o vzneše-
ných cieľoch USA „šíriť demokraciu“ v  islam-
skom svete. Odhaľte tie skutočné pri vytváraní 
a  udržaní globálnej nadvlády USA a  kontrole 
významných svetových zásob ropy. Aké sú his-
torické korene formovania militantného islamu 
a príčiny radikalizácie?

KRSTNÍ OTCOVIA HITLERA  
Guido PREPARATA

Autor analýzou politických, ekonomických, di-
plomatických a  iných dokumentov nemilosrdne 
odhaľuje  zámery, postupy a dôsledky pôsobenia 
síl, ktoré stáli v  pozadí objavenia sa  Hitlera 
na  javisku dejín. Poodhalí sa  Vám podhubie 
vzniku 1. svetovej vojny, zákulisie rozdeľovania 
svetového bohatstva a Hitlerov vlastný plán s Eu-
rópou.

SEMIENKO SKAZY  
F. William ENGDAHL 
Ovládajte jedlo a  ovládate ľudí. Toto nie 
je  obyčajná kniha o  nebezpečenstvách GMO. 
Svet politických intríg, korupcie a  nátlaku 
na základe zisku, kde sa na získanie celosvetovej 
kontroly nad výrobou potravín používa genetic-
ká manipulácia a patentovanie foriem života.

SMRŤ NÁRODU   
Michael PARENTI

Michael Parenti čerpá zo širokej škály nepubli-
kovaných materiálov a pozorovaní, ktoré získal  
počas návštevy Juhoslávie v  roku 1999. Autor 
spochybňuje hlavnú mediálnu líniu vojny v Ju-
hoslávii a  odhaľuje skrytú agendu západných 
médií, rozhovory o genocíde, etnických čistkách, 
demokracii.

FALOŠNÁ DEMOKRACIA
Manifest osudu USA
F. William ENGDAHL 
CIA v  spolupráci so  súkromnými “demokratic-
kými” mimovládnymi organizáciami vyvinuli 
a  zdokonalili techniky Orwellového dvojmysle-
nia  a tak  vytvorili série zmien režimov vo svete, 
ktoré vyzerali ako ušľachtilé, no v  skutočnosti 
priniesli krajinám vojnu a násilie.

DEMOKRACIA PRE 
VYVOLENÝCH  

Michael PARENTI
Kniha je  provokatívna a  zároveň inšpirujú-
ca interpretácia fungovania americkej vlády, 
opakovaného porušovania demokracie korpo-
rátnymi oligopolmi, podvodov, sprisahaní a ta-
jomstiev, skutočných vládnych praktík a zneu-
žívania politickej a ekonomickej moci.

PANDÉMIA 
vz. PLANDÉMIA
F. William ENGDAHL
Nikdy predtým v  histórii medzi-
národného verejného zdravia ne-
boli celé krajiny vystavené úplnej 
populačnej izolácii, aby sa  údajne 
obmedzila pandémia vyhlásená 
WHO. O  čom sa  v  mainstreamo-
vých médiách na celom svete nedis-
kutuje, je niekoľko veľkých farmace-
utických spoločností a  súkromných 
nadácií, ktoré sa na túto pandémiu 
dokonca pripravujú už od  roku 
2010. V  súčasnosti sa  zdá, že  ne-
jde ani tak o  pandémiu, ako skôr 
o  plán. A  navyše sa  zdá, že  tento 
plán je  globálnou tyraniou prevyšujúcou všetko, čo  kedy dosiahli najväčší 
diktátori v dejinách. Niektorí zasvätení to nazývajú Veľký reset.

GEOPOLITIKA

TVÁR IMPERIALIZU  
Michael PARENTI

Veľmoci sa snažia o rozšírenie svoj-
ho vplyvu nad okolitými krajinami 
a národmi. Mocnejší využívajú svo-
ju prevahu na vykorisťovanie zdro-
jov slabších. IMPERIALIZMUS.
Parenti odhaľuje, ako USA pod 
zámienkou „demokracie“ a  šírenia 
„slobody“ propagujú nespravodlivú 
politiku. Používajú pri tom neka-
lé praktiky na  celom svete vrátane 
vyvlastnenia prírodných zdrojov, 
privatizácie, dlhového zaťaženia 
a  klamstiev. Otvorene kritizuje 
katastrofické následky chamtivosti 
nadnárodných (väčšinou americ-

kých) korporácií, ktoré často ovplyvňujú a určujú zahraničnú politiku. Až 
na kosť obnažuje skutočnú tvár amerického imperializmu vrátane vyvlast-
nenia prírodných zdrojov, privatizácie, dlhovekého zaťaženia, potláčania 
demokratických hnutí a mnoho iného.
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DIVNÝ NOVÝ SVET FINANCIÍ
Valentin KATASONOV  
Katasonova zatiaľ najtvrdšia kritika finančnej 
a  ekonomickej (a  politickej) situácie v  Rusku 
a  vo  svete. Na  odbočenie z  cesty do  priepasti 
krízy a  deštrukcie (nielen ruskej) ekonomiky 
zostáva čoraz menej času. Táto kniha je budík, 
ktorý signalizuje: „Vitaj v realite!“ Dnes môžeme 
povedať, že ide o otvorené sprisahanie.

ALCHÝMIA PEŇAZÍ  
Valentin KATASONOV  

„Bankové lúpeže sú pre diletantov. Skutoční 
profíci založia banku.“ Bertolt Brecht. Autor 
tvrdí, že  sú to „peniaze zo  vzduchu“, ktoré 
sa  stali základom pre obohatenie bankárov. 
Tvrdí tiež, že  práca bánk je  v  skutočnosti 
falšovaním. Prečítajte si  kroniky profesora 
Katasonova a nehovorte, že sme vás nevarovali!

ANTIUTÓPIA
Sprisahanie proti ľudskosti
bez označenia „Tajné“ 
Valentin KATASONOV  
Valentín Katasonov nazerá na budúcnosť ľudstva 
cez najznámejšie dystopické romány 20. storočia. 
Orwell, Čapek, Huxley. Prelínajú sa  tu dejiny 
a  futurológia, veda a  náboženstvo, ekonómia 
a  sociológia. Ktorý zo  slávnych „utopistov“ mal 
pravdu? Podľa koho prognóz sa ľudstvo vyvíja?

IDEOLÓGIA TYRANIE  
Guido PREPARATA

Kniha odhaľuje skrachovaný spôsob mysle-
nia, ktorý otvára cestu pre filozofiu a  sociálnu 
vedu etatizmu. Je  to v  podstate nenáročné ob-
jasnenie súčasnej filozofie sveta, podľa ktorej nás 
novodobý Neokoni manipulujú, riadia a  „ty-
ranizujú“. Preparata predstavuje presvedčivý 
pozoruhodný príspevok k  nášmu porozumeniu, 
G. Bataillea, postmodernizmu a Foucaulta.

ČÍTANIE SCHWABA
Inkluzívny kapitalizmus a veľký reset
Valentin KATASONOV  
Táto kniha je  venovaná odhaleniu globálneho 
sprisahania elít. O „Veľkom resete“, o tom, ako 
sa  ´elita´ rozhodla priviesť populáciu planéty 
do digitálneho otroctva a nastoliť svoj fašistický 
nový svetový poriadok. Zapojení sú najbohat-
ší ľudia na  planéte, známi politici a  dokonca 
aj pápež, K. Schwab stojí na pomyselnom čele.

EURÓPA V ROPNEJ 
NEROZVÁŽNOSTI 

Daniele GANSER  
Na celom svete sa denne spotrebuje 88 miliónov 
barelov ropy. To je 44 supertankerov. Odkiaľ po-
chádza ropa? Ako ovplyvnila európsku históriu 
za posledných 150 rokov a prečo nám teraz do-
chádza?  Daniele Ganser, expert na ropný špičko-
vý výskum, predstavuje prvú celkovú prezentáciu 
európskej závislosti od ropy.

IMPÉRIUM USA
Bezohľadná svetová sila

Daniele GANSER   
Mnohí považujú USA za najväčšiu 
hrozbu pre svetový mier. Žiadny 
iný národ nebombardoval toľko 
iných krajín a nezvrhol toľko vlád 
ako USA od  roku 1945. Mimo 
svojho územia majú viac ako 700 
vojenských základní a  sú najväčší-
mi exportérmi zbraní. Túto smutnú 
pozíciu USA nezískali náhodou. 
Daniele Ganser popisuje, ako USA 
uskutočňujú politiku moci, v ktorej 
je násilie ústredným prvkom. Podľa 
mnohých má Impérium USA naj-
silnejší destabilizačný vplyv na sve-

tové udalosti a predstavuje tak najväčšiu hrozbu pre svetový mier. Svetová 
veľmoc č. 1 nezískala túto smutnú najvyššiu pozíciu náhodou.

NEZÁKONNÉ VOJNY
Ako krajiny NATO 
sabotujú OSN
Daniele GANSER  
Kuba, Vietnam, Líbya, Irak, Afga-
nistan, Sýria,… To všetko sú trpké 
plody vojenských aktivít NATO, 
ktoré sú v  rozpore s  pôvodným 
zameraním Charty OSN z  roku 
1945. Už viac ako 70 rokov 
sa  vedú nezákonné vojny, ktoré  
mandát OSN vôbec nemajú. Sú 
zločinom proti ľudskosti, agresiou 
presadzovanou záujmami určitých 
mocenských skupín. D. Ganser 
neúnavne odhaľuje pozadie týchto 
eskalácií konfliktov. Burcuje širokú 
verejnosť, aby sa viac zamýšľala nad stavom sveta a nenechala sa ovplyvňovať 
skreslenými správami mainstreamových médií. Ak chcete porozumieť ukra-
jinsko-ruskému konfliktu, táto kniha Vám veľa napovie. 
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ČO ROBIŤ?
Život s úpadkom Európy
David ENGELS  
Dni západnej civilizácie, ako ju poznáme dnes, 
sú spočítané. Čo  robiť? Ako zosúladiť náš kaž-
dodenný život; ako sa napriek všetkému postaviť 
voči budúcnosti; a predovšetkým – ako odovzdať 
naše ohrozené dedičstvo našim potomkom?

NOVÝ KONFLIKT 
ZÁPAD - VÝCHOD
Wolfgang BITTNER  

Po  skončení studenej vojny bez vedomia širokej 
verejnosti vznikol medzi Východom a Západom 
nový konflikt – NATO proti Rusku. Úlohou 
NATO je  rozširovať sa  na  východ, protiruská 
propaganda, ekonomické sankcie... Ako k tomuto 
katastrofálnemu vývoju udalostí mohlo dôjsť? 

USA, NATO, EÚ: CHŔLIACE ZLO
Dmitrij ZERKALOV  
Analýza prípravy a realizácie štátneho prevratu 
na  Ukrajine a  následného rozpútania občians-
kej vojny. Protiľudové aktivity profašistických 
piatych kolón financované Spojenými štátmi 
s cieľom plniť rozkaz ich pánov - destabilizovať 
situáciu v  konkrétnych štátoch a  zvrhnúť ich 
vlády. 

SVETOVÁ FINANČNÁ KRÍZA 
Valentin KATASONOV  

Ak ste ekonóm, podnikateľ alebo iba bežný človek, 
ktorý má záujem vedieť, čo sa dnes v skutočnosti 
deje vo svetovej ekonomike a financiách, a hlav-
ne čo  sa  stane zajtra, knihy Valentina Kata-
sonova, sa  stanú vašim verným sprievodcom 
v bludisku zložitostí a tajných dohôd v zákulisí, 
ktoré praktizujú sily, ktoré sa vás snažia ovládať. 

BRITSKÉ ELITY
Faktory globálnej excelentnosti
od Plantagenetovcov po Skripaľovcov
Michail DELJAGIN  
Britské impérium bolo ničené revolúciami a voj-
nami a bolo politicky nestabilné. Ako sa potom 
Británii podarilo vybudovať najväčšiu ríšu sve-
ta a  udržať si  politický, ekonomický a  kultúr-
ny vplyv na  planétu dodnes? Prečo potrebovala 
Brexit? Aké sú jej plány do budúcnosti?

KONIEC DEJÍN ALEBO SMRŤ 
ZÁPADU?

Čítanie Spenglera
Valentin KATASONOV 

Mnohé z predpovedí nemeckého filozofa Oswal-
da Spenglera, ktoré popísal pred sto rokmi vo svo-
jej vizionárskej knihe „Úpadok Európy“ sa  po-
tvrdili. Katasonov ich navyše študuje vo vzťahu 
k názorom velikánov ruskej filozofie. 

KOLAPS DOLÁRA 
A ROZPAD USA 2.0
Igor PANARIN 
Keď vydavateľstvo Izvestia zve-
rejnilo Panarinov článok „Ruský 
profesor predpovedá kolaps Spoje-
ných štátov“, okamžite bol pub-
likovaný v  najväčších západných 
periodikách The Wall Street Jour-
nal, Washington Post, Forbes, Le 
Mond a v USA  sa stal „informač-
nou bombou“. Autor bol pozvaný 
taktiež do  CNN a  Sky News TV. 
Od jeho zverejnenia si ho prečítali 
milióny ľudí a  pod ním bol napí-
saný najväčší počet recenzií za celý 
rok. Článok  už vstúpil do  prvej 
desiatky tých najpopulárnejších. Nikto nedokázal predložiť presvedčivé fakty, 
ktoré by vyvracali jeho predpovede. Ani jeden politológ alebo silná analytická 
firma. A tak vznikla táto kniha.

STALINOVE 
EKONOMICKÉ 

VÍŤAZSTVÁ
Dmitrij VERTOUCHOV 

Lekcie, ktoré nám história dáva, 
môžu byť veľkým prínosom z  hľa-
diska získania dôležitých skúseností 
pre správnu organizáciu modernej 
verejnej politiky. Čo  určuje silu 
vojenského priemyslu? Ako dosia-
hol ZSSR vojenskú a  ekonomickú 
prevahu nad Nemeckom, ktorá 
viedla k víťazstvu v druhej svetovej 
vojne? Čo je základom Stalinových 
hospodárskych víťazstiev? Aké sú 
hlavné ciele industrializácie? Kni-
ha je zaujímavá pre všetkých, ktorí 

sú s  touto témou dobre oboznámení, ale aj  pre začiatočníkov, ktorí práve 
začínajú študovať Stalinovu éru.

GEOPOLITIKA
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ĽUDSTVO V SLEPEJ ULIČKE
Giulietto CHIESA
Svet upadol do  smutnej situácie, ktorá sa v  ša-
chu nazýva cugcvang - nevýhoda ťahu. Oslobodí 
sa  Európa spod americkej nadvlády? Čaká nás 
aj  ďalší 11. september 2001? Alebo bude všet-
ko ešte horšie? G. Chiesa vo  svojej knihe nazý-
va všetko pravými menami. Neponúka hotové 
návody na záchranu, ale naznačuje smer. To, či 
sa budeme riadiť jeho radami, je len na nás.

ZA OPONOU WHO
Rockefeller, Gates a Big Pharma. 

Sprisahanie proti ľudskosti
Oľga ČETVERIKOVÁ  

Pred sto rokmi stáli pri vzniku globálnych far-
maceutických korporácií známi oligarchovia. Te-
raz si ich potomkovia kúpili WHO a používajú 
ju na obohatenie a prevzatie moci nad svetom. 
Prečo potrebovali „epidémiu“ koronavírusu? 
Čo sa deje v zákulisí WHO a aký osud čaká svet?

DÉMON V NÁS
Anatómia umelej inteligencie
Igor ŠNURENKO   
Čo je umelá inteligencia a čo od nej môžete oča-
kávať? Smart veci nás  počúvajú, spoznávajú, 
stretávajú a sprevádzajú, merajú naš pulz, našu 
rozkoš, radosť, apatiu, hnev i  smútok.Výmenou 
za masku poslušnosti vám matrica poskytne več-
ný život v podobe zápisu na flash disk a zároveň 
vymaže nepotrebné z pamäte.

VLKOLACI
Kto stojí v pozadí Vatikánu

Oľga ČETVERIKOVÁ  
Nová kniha odhaľuje skutočné ciele a  plány 
Vatikánu, ktorý má ako cirkevná inštitúcia 
a  štátnopolitická štruktúra jedinečnú príležitosť 
ovplyvňovať globálnu politiku aj  náboženské 
vedomie národov sveta. Najvyššou úlohou Va-
tikánu je  dosiahnuť ideologické a  duchovné 
vodcovstvo v  celosvetovom meradle. Akurát nie 
kresťanské.

ČLOVEK 
A UMELÁ INTELIGENCIA
Igor ŠNURENKO   
Kniha obsahuje základy poznatkov o  umelej 
inteligencii a  technológiach, popisuje ich vplyv 
na moderné informačné a mediálne prostredie. 
Poznatky o nových výzvach v oblasti mediálnej 
a  informačnej gramotnosti súvisiacich s  rastú-
cou automatizáciou procesov tvorby, distribúcie 
a prístupu k informáciám.

DIGITÁLNA TOTALITA
Globálny fašizmus

Oľga ČETVERIKOVÁ  
Najúčinnejším spôsobom riadenia, ktorý bol vy-
vinutý v  západných „laboratóriách myslenia“, 
je vyvolať u  ľudí pocity strachu. To sa dosahuje 
pomocou rôznych nástrojov mentálnej kontroly 
a  psychoteroru, traumatizovaním vedomia. Po-
tom je  ľahšie akceptovať scenár, ktorý poskytnú 
vládcovia tohto sveta.

HODINA VLKA
Úvod do chronopolitiky
Jelena LARINOVÁ, 
Vladimir OVČINSKIJ   
Najbližších 10 – 30 rokov bude ľudstvo žiť 
v  podmienkach tzv. hodiny vlka. Čo  nás  teda 
v  blízkej budúcnosti čaká? Svet, aký poznáme, 
smeruje k  situácii, ktorej sa  nedá vyhnúť. Ako 
sa na  to môžeme pripraviť? V knihe sa hovorí, 
že netušíme ani o desatine z toho, čo sa teraz sku-
točne deje na našej planéte.

UMELÁ INTELIGENCIA
BIG data. Kriminalita 
Elena LARINOVÁ   
Vyhľadávače, sociálne siete, známe obchodné 
platformy a  dátoví brokeri sa  stali prakticky 
monopolmi v oblasti digitálnych dát o občanoch 
po celom svete. Čo všetko o nás vedia? Ako na-
kladajú s údajmi o nás?  Budete prekvapení, čo 
M. Zuckberger priznal pred americkým sená-
tom, čo o nás zbiera na sociálnych sieťach. S na-
ším svetom sa zmení aj - organizovaný zločin.

TRANSHUMANIZMUS
V RUSKOM VZDELÁVANÍ

Naše deti ako tovar
Oľga ČETVERIKOVÁ

Transhumanisti v  Rusku - kto to 
je  a  kto za  nimi stojí? Aké ciele 
si stanovujú a prečo sa reforma rus-
kého vzdelávacieho systému stala 
ich najvyššou prioritou? Ako sa po-
lotajná lobby transhumanizmu do-
stala k moci? Prečo sa snažia vytvo-
riť novú sociálnu triedu vlastníkov 
otrokov nového typu? Nová kniha 
Transhumanizmus v ruskom vzde-
lávaní Oľgy Četverikovej objasňuje 
tajomstvo. Odhaľuje deštruktívne 
plány transhumanistických refor-

mátorov a ukazuje, čo sa stane v blízkej budúcnosti, ak nezastavíme pohro-
mu  školstva a neochránime naše deti pred blížiacim sa otroctvom.
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ČÍNA A RUSKO
Osud a svet
Andrej DEVJATOV  
Ukázalo sa, že unipolárny svet na čele so Spoje-
nými štátmi je extrémne nestabilný systém. USA 
sa stále snažia diktovať svoju vôľu samostatným 
krajinám po  starom. Robia to nemotorne, ako-
by v kŕči. Lenže Veľká Čína už naberá na sile, 
čo  nemožno ignorovať. Rusko je  jej partner 
a USA už zjavne ani nie.

ROZVODIE
Budúcnosť, ktorá už začala

Andrej FURSOV  
Pokúste sa  predstaviť si  vývoj sveta: jeho hlav-
né makroregióny a  najväčšie krajiny v  období 
globálnej krízy kapitalizmu a  prechod ľudstva 
na novú štruktúru. Čo môžeme očakávať v na-
sledujúcich desaťročiach? Likvidáciu kapitaliz-
mu zvonku alebo jeho zrútenie z vnútra? Bude 
možné vyhnúť sa globálnej katastrofe?

ČÍNSKA MOC
Problémy na ceste Číny ku globálnej 
nadvláde
Nikolaj VAVILOV  
Kniha prvýkrát analyzuje štátne orgány Čínskej 
ľudovej republiky a  riadiace orgány Komunis-
tickej strany Číny z  pohľadu vnútropolitického 
boja hlavných vojenskopolitických skupín a  ich 
orientácie voči zahraničným politickým silám 
vrátane USA.

VPRED K VÍŤAZSTVU
 Ruské úspechy v retrospektíve 

a perspektíve
Andrej FURSOV   

Analýza ruských dejín od chvíle, keď zmizla moc 
Zlatej hordy až do  momentu ukrajinskej krízy 
a sýrskej vojny, s možnými vyhliadkami a mož-
nosťami rozvoja, umožňujú čitateľovi vidieť rus-
ké dejiny v  celej ich veľkosti a  plnosti, očistené 
od propagandistických presahov a klišé.

TAJNÝ VESMÍRNY PROGRAM 
VZDUŠNÝCH SÍL USA
Presun mimozemských aliancií 
a vesmírne sily
Michael E. SALLA  
Odhalenie najstráženejších tajomstiev arzená-
lu exotických kozmických lodí, nekonvenčných 
zbraní a  ohromujúcich technológií letectva, 
zhromaždených počas viac ako sedemdesiatich 
rokov od ich oficiálneho vzniku.

SKOK DO BUDÚCNOSTI 
Sergej GLAZIEV  

Dnes sa vo svete hromadí obrovský technologický 
potenciál, čo  nám umožňuje urobiť skutočný 
prielom v  zlepšovaní kvality života. Ako efek-
tívne dokážeme využiť kolosálne schopnosti 
technologickej revolúcie a ako budeme reagovať 
na jej výzvu, záleží len na nás. Glaziev ponúka 
svoj vlastný recept na potlačenie deštruktívnych 
síl a prechod na novú záchrannú paradigmu.

VZOSTUP 
ČERVENÉHO DRAKA
Michael E. SALLA 
Ako Čína podstúpila svoj meteoric-
ký vzostup z  technologického zele-
náča na vojenskú superveľmoc? Za-
čalo to v prísne tajných programoch 
amerických vzdušných síl pred viac 
ako 75 rokmi! Počas pobytu v Ame-
rike vybrali  jedného vynikajúceho 
čínskeho vedca pre prácu na  naj-
tajnejších technológiách americkej 
armády. Neskôr sa  o  neho zaují-
mala FBI a  prezident Eisenhower 
uzavrel obchodnú dohodu a  súh-
lasil s  jeho výmenou za  zajatcov. 
Tak sa musel vrátiť do Číny. Čína 
následne s  jeho pomocou vyvinula vojenský tajný vesmírny program využí-
vajúci exotické elektromagnetické pohonné systémy, ktorý teraz spochybňuje 
americkú vojenskú prevahu na Zemi a vo vesmíre.

ZÁPAS O LÍDERSTVO 
V 21. STOROČÍ

Rusko-USA-Čína
Sergej GLAZJEV 

Rusko – USA – Čína –  najsilnej-
šie svetové mocnosti. Aké sú ich vzá-
jomné vzťahy? Môžeme sa  vyhnúť 
novej svetovej vojne? Čo možno oča-
kávať v  blízkej budúcnosti? Autor 
S. Glaziev  vychádza z  vedeckých 
prác, správ a hypotéz, prináša mož-
né varianty rozvoja ich vzájomných 
vzťahov a  prognózu geopolitickej 
situácie na  nasledujúce desaťročie. 
Analyzuje súčasný politický a  eko-
nomický stav všetkých 3 veľmocí.  
Venuje sa aj otázke – čo musí urobiť 

Rusko a jeho elity, aby krajina definitívne nezmizla zo zoznamu svetových 
veľmocí a nestala  sa protektorátom svojich ,,partnerov“, ktorí sú omnoho 
úspešnejší v medzinárodnom dialógu?
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UKRAJINIZMUS
Kým a prečo bol vytvorený
Sergej KURGINJAN
Kolektívna monografia je  venovaná konštruktu 
„ukrajinizmu“, ktorý je akousi náhradou za chý-
bajúcu históriu, a ktorý sa ukázal byť mimoriad-
ne nebezpečný, deštruktívny a  silný. Publikácia 
podrobne skúma vznik tohto konštruktu, jeho 
hlavné charakteristiky, postupnú transformáciu 
a  následnú implementáciu v  rôznych historic-
kých etapách a vyvodzuje jeho možné perspektívy 
ďalšieho formovania. 

SUPERIMPERIALIZMUS
Ekonomická stratégia amerického 

impéria
Michael HUDSON  

Toto vydanie Superimperializmu je definitívnou 
verziou analýzy, ktorú prvýkrát zverejnil Micha-
el Hudson po tom, ako prezident Nixon v augus-
te 1971 zrušil zlatý štandard krytia amerického 
dolára. Americké vojenské výdavky v zahraničí, 
viedli k neustále sa prehlbujúcemu deficitu pla-
tobnej bilancie USA. Zrušenie zlatého štandardu 

bolo nevyhnutné, keďže v roku 1968 bol rozpustený Londýnsky zlatý fond.

POLITICKÁ PODSTATA ZLA
Neľudskosť človeka na človeka
Andrew M. LOBACZEWSKI
Čo  je  to za  knihu, ktorej vydanie chcel zablo-
kovať sám Zbigniew Brzezinski? Lobaczewski 
analyzuje spoločné faktory, ktoré vedú k šíreniu 
neľudskosti človeka. Morálka a  humaniz-mus 
nemôžu dlho odolávať koristiam tohto zla. 
Znalosť jeho podstaty a  jeho zákerného účinku 
na jednotlivcov aj skupiny je jediným protijedom.

NEVIDITEĽNÁ RUKA
Úvod do konšpiračného pohľadu na históriu

Ralph  EPPERSON
Mnohí sa  smejú na  konšpiračných teóriách, 
avšak nik nepochybuje o  existencii OPEC. Re-
volúcie, finančné paniky a veľké depresie, vojny 
a  iné historické katastrofy, nie sú hrou slepej 
náhody, ale vopred naplánovanými udalosťami, 
za ktorými sa skrývajú ďalekosiahle ciele. Je ne-
viditeľná ruka skutočne všemocná?  

PRIATEĽSKÝ FAŠIZMUS
Nová tvár moci v Amerike
Bertram GROSS
Kniha predpovedá hrozby a  realitu súčasných 
trendov politickej a ekonomickej moci. Autor bol 
poradcom prezidenta počas Novej dohody, sleduje 
históriu a logiku úpadku demokracie v krajinách 
prvého sveta a poukazuje na kapitalistický nad-
národný rast a neadekvátne reakcie na globálne 
krízy.

AMERICKÝ MARXIZMUS
Mark R. LEVIN

V  knihe autor vysvetľuje, ako základné prvky 
marxistickej ideológie prenikajú do  americkej 
spoločnosti a kultúr - od  škôl, tlače, korporácií 
až po Hollywood. Odkrýva Demokratickú stra-
nu a Bidenovo predsedníctvo spod zavádzajúcich 
nálepok ako „progresivizmus“, „demokratický 
socializmus“, „sociálny aktivizmus“ atď. 

ŠPECOPERÁCIA KRYM 
Viktor BARANEC
V. Barancovi sa  podarilo dostať 
do  vojenského zákulisia Krymskej 
jari a nájsť tam veľa šokujúcich fak-
tov a informácií, o ktorých sa čita-
teľ pravdepodobne dozvie prvýkrát. 
Odtajnil dôverné dokumenty o dia-
ní v Najvyššej rade a Bezpečnostnej 
službe Ukrajiny. Kniha obsahuje 
veľa fotografií a  dokumentov, pre-
pisy odposluchov rozhovorov zá-
padných diplomatov a  spravodaj-
ských dôstojníkov, ako aj  tajných 
stretnutí Ukrajinskej národnej rady 
obrany v najbolestnejšom okamihu.  
V. Baranec hľadal odpovede na svo-
je otázky nielen v kremeľských kanceláriách, ale aj na cestách na postmajdan-
skú Ukrajinu a na Krym. 

BUDÚCNOSŤ 
NÁŠHO SVETA

Prosperita alebo smrť?
Herbert G. WELLS 

Kniha obsahuje dve prekvapivo ak-
tuálne práce H. Wellsa - „Nový sve-
tový poriadok“ (1940) a  „Rozum 
na konci utiahnutej uzdy“ (1945). 
Potom čo sa stretol s vládcami - V. 
I. Leninom, I.V. Stalinom, aj F. D. 
Rooseveltom, zdesený novou sveto-
vou vojnou sa  Wells rozhodol dať 
ľudstvu svoj návod, ako zachrániť 
svet pred osudovými chybami. Re-
cept, ktorý kladie dôraz na odstrá-
nenie suverenity štátu, dokonale za-
padá do agendy súčasného „Veľkého 

resetu“, ktorý vyvinuli „majitelia peňazí“. Sám Wells vo svojom najnovšom 
diele „Rozum na konci zosilnenej uzdy“ predvídal smrť sveta,  žiadny bla-
hobyt.
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UKRAJINSKÝ PODVOD
Ako desaťročia korupcie 
v bývalej sovietskej republike 
viedli k falošnej obžalobe 
Donalda Trumpa
Michael R. CAPUTO    
Všetci tí, ktorí dostávajú správy len 
z  mainstreamových médií, budú 
šokovaní týmto príbehom skorum-
povaných politikov, brutálnych 
revolúcií, manipulovaných volieb, 
zmiznutých miliárd dolárov v rám-
ci schémy na obohatenie globálnych 
insiderov, akými sú Hunter Biden, 
George Soros a  ďalší. Ukrajinský 
podvod je  príbehom, o  ktorom 
vie najpravdivejšie rozprávať iba 
Michael Caputo: bývalý poradca 
kandidáta Donalda Trumpa, ktorého úzke väzby na bývalý Sovietsky zväz 
priviedli až do hľadáčika federálnych vyšetrovateľov FBI. Strhla sa následne 
tá najväčšia politická štvanica proti Rusku v USA, ktorá bola celá založená 
na výmysloch, s  cieľom zakryť škanály na pozadí celej globálnej korupčnej 
schémy. Je to rozprávanie človeka, ktorý bol priamo  pri tom a vo svojej knihe 
nás zavedie nielen na Ukrajinu, ale aj do Gruzínska, Washingtonu a ďalších 
krajín. 

LISTY Z DONBASU 
Všetko, čo sa musí vyriešiť...

Zachar PRILEPIN  
Vojnový korešpondent a  novinár sa  rozhodol 
na  vlastnej koži zažiť, vlastnými očami vidieť 
a pochopiť boje separatistov na východe Ukraji-
ny. Rozhovory so známymi veliteľmi separatistic-
kých bataliónov, vodcami odtrhnutých republík.
Osudy mužov a  žien, drsná a  tragická realita, 
doplnená drsnou vojnovou poéziou.

UKRAJINA ZA HRANOU
Rusko, Západ a „nová studená vojna“
Gordon M. HAHN    
Ukrajinská kríza vznikala celé desaťročia. Uda-
losti sformovali dve veľké schizmy: jedna v rámci 
Ukrajiny, jej západnej a  juhovýchodnej časti, 
rozdelených podľa kultúrnych a politických línií; 
druhá bola poháňaná geopolitickými faktormi, 
konkurencie medzi Ruskom a  Západom, ktorá 
len prehĺbila rozdelenie Ukrajiny. 

FAKĽA NOVORUSKA  
Pavel GUBAREV  

Pavel Gubarev spoluvytvára realistický obraz 
histórie ukrajinského Majdanu a  udalostí 
po  ňom, dotvára jeho komplexný a  pravdivý 
obraz, je  zdrojom poznania, pochopenia i  po-
naučenia. Podáva analýzu stavu Ukrajiny pred 
Majdanom, popisuje príčiny a  udalosti, ktoré 
viedli k vzbure proti poprevratovému kyjevskému 
režimu.

ŽELEZNÁ OPONA 
NAD AMERIKOU
John BEATY    
Jedinečná kniha rozoberá vnútornú korupciu 
v USA, ktorá ohrozuje životy celého ľudstva. Au-
tor je  bývalý plukovník Vojenskej spravodajskej 
služby a týmto prekračuje železnú oponu propa-
gandy, cenzúry a  klamstva, čím prináša pravé 
svedectvo o pôvode, rozsahu a zámeroch „záker-
ných síl operujúcich zvnútra“ USA. 

DRUHÁ OBČIANSKA VOJNA 
V USA

Thomas CHITTUM  
Thomas Chittum sa pozerá na realitu USA z vo-
jenskej perspektívy. Má rozsiahle znalosti o  et-
nických konfliktoch a revolúciách po celom svete.
Sociálne, politické a ekonomické sily trhajú USA 
na kusy a vedú krajinu do krvavej vojny, ktorá 
ju podľa autora rozčlení na niekoľko rôznych štá-
tov podľa etnických hraníc.

HMLA HYBRIDNÉHO BOJA
Neistoty a riziká konfliktov XXI.storočia
Alexander BARTOŠ  
Stratégia a  logika hybridnej vojny. Hybridné 
hrozby ako nástroj vojny, ktorá sa už nevedie len 
strelnými zbraňami. Ako sa  formujú operačné 
sály hybridnej vojny. Otázky zaistenia národnej 
a  medzinárodnej bezpečnosti. Črty modernej 
diplomacie a problémy medzinárodnej spoluprá-
ce pri predchádzaní hybridnej vojenskej činnosti.

HIERARCHIA 
SPRISAHANCOV:

PRÍBEH VÝBORU 300
John COLEMAN

Dokážete si predstaviť tak všemoc-
nú skupinu, ktorá nerešpektuje 
žiadne hranice štátov a  ktorá sto-
jí nad zákonmi všetkých krajín 
sveta? Skupinu, ktorá kontroluje 
absolútne všetky aspekty politi-
ky, náboženstva, obchodu a  prie-
myslu, bankovníctva, poisťovníctva, 
baníctva, obchodovania s drogami, 
či ropný priemysel? Skupinu, kto-
rá sa  nezodpovedá nikomu okrem 
svojich vlastných členov? Drvivej 
väčšine z nás by sa takáto skupina 

zdala ako zo sveta fantázie. V skutočnosti však takáto skupina naozaj exi-
stuje a nazývajú sa  „Výbor 300“. Táto kniha hovorí o  tom, kto presne sú 
„oni“, čo plánujú pre našu budúcnosť a aké metódy na to používajú. Ak ste 
zmätení, prečo sa dejú niektoré veci tak, ako sa dejú a prečo vždy zvíťazia tí, 
čo sa nám vôbec nepáčia, odpovede na to, kto v skutočnosti naozaj riadi tento 
svet, ponúka táto skvelá kniha. Zdá sa, že tomu nedokážeme zabrániť. Je to 
však našťastie iba zdanie. Pravda už pomaly, ale istotne vychádza na povrch.

GEOPOLITIKA
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SVETOVÁ VEĽMOC MMF
Kronika lúpeže
Ernst WOLFF
Generáciám ľudí ukradol MMF nádej 
na  lepšiu budúcnosť a  stal sa  najmoc-
nejšou finančnou inštitúciou na  svete. 
História Medzinárodného menového 
fondu je  ako moderná krížová výpra-
va proti pracujúcim na  piatich konti-
nentoch. Novinár Ernst Wolff v  knihe 
opisuje dôsledky politiky MMF na glo-
bálnu spoločnosť a od vypuknutia krízy 
eura aj na Európu a Nemecko. Poskyto-
vanie pôžičiek MMF vedie k realizácii 
neoliberálnych reforiem, údajne v mene 
zabezpečenia stability globálneho finančného systému. Na jednej strane táto 
prax prispieva k  hladu, chudobe, epidémiám a  vojnám; na  druhej strane 
zvýhodňuje malú skupinu superboháčov, ktorých bohatstvo v súčasnosti ne-
úmerne rastie. Vzájomný vzťah medzi ekonómiou a politikou sa  snáď ani 
nedá popísať lepšie. 

VLK Z WALLSTREET
Ernst WOLFF

Môže byť čítanie o  globálnom finanč-
nom systéme podmanivé? E. Wolff vás 
vo svojej knihe „Vlk z Wallstreet“ vtia-
hne do sveta financií a bánk takým spô-
sobom, že  sa  budete čudovať, prečo ste 
to neurobili skôr. Existujúci finančný 
systém slúži len malej menšine a je po-
trebné ho ukončiť a nahradiť novým sys-
témom, ktorý bude slúžiť väčšine. Je ta-
káto zmena utópiou? Určite nie. Sú pred 
nami veľké zmeny a ľudia budú hľadať 
východisko. V  ceste im však bude stáť 
obrovská prekážka, ktorou je neznalosť 

fungovania súčasného systému. Kniha odhaľuje tajomný závoj a vysvetľuje 
globálny finančný systém tak, aby ho pochopili aj bežní ľudia. Ak jeho zá-
kladné mechanizmy pochopí naozaj väčšina, bude možné nenásilne ukončiť 
aj jeho deštruktívny charakter a zahájiť mierovú zmenu.

SCHODY DO NEBA
Dialógy o moci, kariére 
a globálnej elite
Michail CHAZIN 
Úplne nová interpretácia podsta-
ty Moci, ktorá podrobne rozpráva 
o  všetkých fázach mocenskej kariéry, 
od obyčajného zamestnanca korporácie 
až po  vysokopostaveného predstaviteľa 
svetovej elity. Koľko rokov trvalo, kým 
sa  skutočný mocný muž dostal od žob-
ráka na  verandu k  cisárovi Byzancie 
a ako sa mu to podarilo? Aké pravidlo 
moci porušil Steve Jobs, keď bol v roku 
1984 prepustený zo  všetkých pozícií 
v jeho vlastnej spoločnosti Apple? Aký nepriateľ priviedol na popravu „génia 
Karpát“, všemocného rumunského diktátora Nicolae Ceausesca? O  tomto 
všetkom píše slávny ruský ekonóm Michail Chazin a populárny bloger Sergej 
Šeglov.

SPOMIENKY 
Z BUDÚCNOSTI
Myšlienky modernej ekonomiky
Michail CHAZIN
Publikácia je  prezentáciou ekono-
mických vzorcov, ktoré robia náš svet 
tým, čím je  dnes. Základné udalosti 
v  dejinách ľudstva prechádzajú v  tej-
to publikácii cez prizmu ekonomiky 
a  ekonomických procesov ako sú zme-
na formácií, objavovanie a  dobývanie 
nových kontinentov a  krajín, vznik 
náboženských doktrín, vojny, ich pred-
poklady a dôsledky. Osobitnú pozornosť 
venuje autor globálnym projektom, 
ktoré ovládajú svet a diktujú mu svoje podmienky. Autor, svetoznámy ruský 
ekonóm a politológ Michail Chazin, píše, že táto jeho kniha odráža to „ako 
by som chcel, aby vyzeralo vyučovanie ekonómie a ako by mala byť táto veda 
uchopená“.

KRYŠTÁL RASTU
Smerom k ruskému 

ekonomickému zázraku
Alexander GALUŠKA,

Maxim OKULOV,
Artur NIJAZMETOV

V 20. storočí Rusko vytvorilo svetový re-
kord v priemernom ročnom tempe eko-
nomického rastu v rokoch 1929-1955, 
ktorý je  dodnes neprekonaný. V  snahe 
pochopiť skutočné príčiny takéhoto javu 
a  pochopiť vtedajšiu ruskú ekonomiku 
a jej skutočný potenciál, sa autori v tej-
to knihe obracajú na primárne zdroje, 
ako sú archívne dokumenty vrátane 

tých predtým utajovaných, celkovú svetovú ekonomickú teóriu a tie najlepšie 
manažérske postupy. Analýza nám z pohľadu dnešného historického odstupu, 
umožňuje navrhnúť riešenia, ktoré dokážu zabezpečiť vysoký rast ekonomiky 
v súčasnosti aj v budúcnosti.

EKONOMIKA

ZAKÁZANÁ EKONOMIKA
Čo urobilo Západ bohatým 

a Rusko chudobným
Dmitrij ZYKIN

EKONOMIKA je nástrojom skvalitňo-
vania materiálnych podmienok života 
spoločnosti, ale aj  prostriedkom nerov-
nomerného hromadenia bohatstva a so-
ciálnej diferenciácie. Je  aj  prostredím 
spolupráce i  neľútostného súperenia či 
boja. Autor je ekonóm a s využitím fak-
tov z histórie viacerých krajín a hlavne 
Ruska, upozorňuje na protirečivosť rea-
lity ekonomických vzťahov „oficiálnej“ 
a „zakázanej“ ekonomiky. Skutočnosťou 

je nekompromisné súperenie a tvrdý ekonomický boj. No hlavným nástrojom 
je protekcionizmus. Ukazuje na jeho vplyv a dopady v ekonomickom vývoji 
Ruska v 19. a 20. storočí. Poznaním a pochopením histórie, odhalíme jej 
pozitívne i negatívne hybné sily.
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EKONOMIKA
Úpadok liberalizmu
Michail POPOV   
Zhoršujúce sa  pracovné podmienky, 
nízke mzdy, štipendiá a  dôchodky. 
Rastúce ceny, zničené systémy zdravot-
nej starostlivosti, veda a  vzdelávanie. 
Toto všetko sú problémy dnešného sve-
ta. Ak  si myslíte, že  je  to len vplyvom 
trhového hospodárstva, tak vás týchto 
ilúzií rýchlo zbaví prof. Michail Popov 
PhD, ktorý presvedčivo tvrdí, že trhové 
hospodárstvo vo svojej podstate neexistu-
je. Ale existuje kapitalistická ekonomi-
ka, kde najdôležitejším prvkom je zisk. 
A čo neurobíte pre zisk! V novej sérii rozhovorov autori diskutujú o súčasnej 
ekonomickej situácii a snažia sa nájsť odpovede na to, ako zvýšiť produktivi-
tu práce a ekonomický rast. 

ZVLÁDNUTIE PROCESU 
POŽIADAVIEK

Suzanne ROBERTSON, 
James ROBERTSON

Softvér dokáže vyriešiť takmer akýkoľ-
vek problém. Keďže asi polovica všet-
kých softvérových chýb pochádza z  po-
žiadaviek, je  jasné, že  je  potreb-
né lepšie porozumieť problému. Trik 
je  teda vedieť, v  čom je  problém. 
Správne plnenie požiadaviek je  zá-
sadné, ak  chceme vytvoriť systémy, 
ktoré najlepšie vyhovujú našim potre-
bám. Správne požiadavky vytvárajú 
konečný výsledok, ktorý je  čo  naji-

novatívnejší a  najpriaznivejší a  návrh systému je  efektívny. Kniha popi-
suje priemyselne osvedčený proces zhromažďovania a  overovania po-
žiadaviek, či už pracujete v tradičnom alebo svižnom vývojovom prostredí. 
V tejto rozsiahlej aktualizácii najpredávanejšej knihy vám autori ukážu, ako 
najlepšie definovať, čo zákazník chce a potrebuje.

... A ODPUSŤ IM ICH DLHY
Michael HUDSON  
Uznávaný ekonóm Michael Hudson 
sa vyberie na výpravnú cestu k starove-
kým civilizáciám. Skúma úročený dlh, 
ktorý bol vynájdený v Mezopotámii ešte 
v dobe bronzovej. Vládcovia tej doby po-
chopili, že vyhýbanie sa ekonomickej ne-
stabilite si  vyžaduje pravidelné rušenie 
kráľovských dlhov. Hudson sleduje histó-
riu dlhu a to, ako sa vtedajšie spoločnosti 
dokázali vysporiadať s množením dlhov, 
ktoré už nebolo možné splatiť. Dlh zo-
hrával ústrednú úlohu pri formovaní 
starovekých spoločností a  naďalej, čas-
to deštruktívne, formuje aj náš svet. Historicky ešte žiadna monarchia ani 
vláda neprežila prevzatie moci veriteľskými elitami a  oligarchami. Úžera 
sa dnes posväcuje aj napriek posolstvám Ježiša Krista.

MÝTUS KAPITALIZMU
Monopoly a smrť konkurencie

Jonathan TEPPER, 
Denise HEARN

Mýtus kapitalizmu rozpráva príbeh 
o tom, ako Amerika prešla z otvoreného, 
konkurenčného trhu k  ekonomike, 
kde niekoľko veľmi silných spoločností 
dominuje kľúčovým odvetviam, ktoré 
ovplyvňujú náš každodenný život. 
Digitálne monopoly ako Google, 
Facebook a  Amazon fungujú ako 
strážcovia digitálneho sveta. Amazon 
získava takmer všetky doláre z  online 
nakupovania. Každý priemerný občan 

prevádza denne časť svojej výplaty monopolistom a oligopolistom. Riešením 
je rázne presadzovanie protimnopolných pravidiel s cieľom vrátiť ekonomiku 
do obdobia, keď konkurencia vytvárala vyšší ekonomický rast, viac pracovných 
miest, vyššie mzdy a rovnaké podmienky pre všetkých.

MÚDROSŤ DAVOV
James SUROWIECKI   
S bezhraničnou erudovanosťou a nád-
herne prehľadnou prózou, pokrýva 
Surowiecki oblasti tak rozmanité, ako 
je populárna kultúra, psychológia, bio-
lógia mravcov, behaviorálna ekonómia, 
umelá inteligencia, vojenská história 
a politika, aby ukázal, ako táto jedno-
duchá myšlienka poskytuje dôležité lek-
cie o tom, ako žijeme, vyberáme si na-
šich lídrov, spravujeme naše spoločnosti 
a premýšľame o našom svete. Veľké sku-
piny ľudí sú často inteligentnejšie ako 
niekoľko malých elitných skupín a  to 
bez ohľadu na to, akí sú vzdelaní, alebo brilantní myslitelia, či ako lepšie 
riešia problémy, podporujú inovácie, prijímajú múdre rozhodnutia a dokon-
ca predpovedajú budúcnosť.

ZABÍJANIE HOSTITEĽA
Ako finanční paraziti a dlhopisy 

ničia globálnu ekonomiku
Michael HUDSON  

Kniha ekonóma M. Hudsona odhaľuje 
sektor FIRE (sektor financií, poistenia 
a nehnuteľností), ktorý prevzal kontro-
lu nad globálnou ekonomikou na úkor 
jednotlivých vlád. Tento sektor je zodpo-
vedný za dnešnú extrémnu ekonomickú 
polarizáciu a zvyšovanie cien nehnuteľ-
ností, čím spôsobuje defláciu „skutočnej“ 
ekonomiky práce a výroby. Sektor FIRE 
sa  chová ako parazit, ktorý vyciciava 
bohatstvo a príjmy ľudí a zároveň likvi-

duje strednú triedu. Hudson ukazuje, ako záchranný balíček hypotekárnej 
krízy zachránil banky, ale nie ekonomiky USA, Írska, Lotyšska a Grécka. 

EKONOMIKA
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LOŽ POSPOLITA
Poľská rusofóbia
Armen GASPARJAN 
V roku 2014 bolo voči Rusku negatívne nalade-
ných 54% obyvateľov Poľska, v poslednom čase 
ich podiel vzrástol až na  81%. Kde pramení 
táto rusofóbia? Cieľom autora je povedať prav-
du o tom, o čom neradi hovoríme nahlas. Dúfa, 
že uvedené fakty budú podnetom k zamysleniu.

RADIKÁLNE DEJINY SVETA
Neil FAULKNER 

Rozsiahla história od  lovcov a  zberačov pred 
dvoma miliónmi rokov po  staroveké ríše Perzie 
a Číny, od ruskej revolúcie po krízu v roku 2008. 
História chamtivosti a násilia, ale aj  solidarity 
a  odporu. Ľudia sa  vždy snažili vytvoriť lepší 
život. Faulkner tvrdí, že  práve masová akcia 
obyčajných ľudí vedie k veľkým udalostiam.

1941 – 1945
OČIERNENÁ VOJNA
Armen GASPARJAN 
O  druhej svetovej vojne bolo toho povedaného 
a napísaného veľa, celé terabajty informácií. Ale 
poznáme pravdu o tejto tragickej etape našej his-
tórie? Je  čoraz ťažšie zistiť, ako to bolo naozaj. 
Armen Gasparian sa spolieha len na overené fak-
ty. Zapríčinil naozaj Pakt Ribbentrop-Molotov 
vypuknutie druhej svetovej vojny?

TAJOMSTVO SMRTI RUDOLFA 
HESSA

Denník dozorcu väznice Špandava 
Andrej PLOTNIKOV 

Rudolf Hess je jedným z najzáhadnejších postáv 
nacistickej ríše. Bol zástupcom „fuhrera“. Jeho 
smrť však dodnes nie je jasná. Spáchal samovraž-
du, alebo to bola práca agentov spravodajských 
služieb? Autor knihy, sovietsky dozorca väznice 
Spandau, vykonal svoje vlastné historické vyšet-
rovanie a dospel k neočakávaným záverom. 

VEĽKÉ CHORVÁTSKO 
A SRBSKÁ GENOCÍDA
Vasilij KRESTIČ 
Celý svet pozná zločiny chorvátskych 
ustašovských fašistov, ktorí boli spolupá-
chateľmi nemeckého nacizmu. Počas 2. 
sv. vojny boli ich hlavnými obeťami Srbi, 
Židia a  Cigáni. Celkovo zabili v  rokoch 
1941-1945 asi milión ľudí, z  toho 800 
tisíc Srbov. Svetové spoločenstvo z  poli-
tických dôvodov zatváralo oči nad touto 
genocídou srbského obyvateľstva Bal-
kánu a  títo chorvátski nacisti, neboli 
po  vojne nikdy potrestaní. Chorvátskym neonacistom sa  tak uvoľnili ruky 
a  od  90. rokov 20. storočia opäť vykonávajú etnické čistky od  srbského 
obyvateľstva na  okupovaných územiach. Krestič zachytáva vznik, vývoj 
a realizáciu chorvátskeho nacizmu v priebehu takmer dvoch storočí.

VYKALKULOVANÉ VRAŽDENIE
Christian GERLACH 

Počas druhej svetovej vojny bolo Bielorusko 
zničené viac ako ktorékoľvek iné územie pod 
nemeckou nadvládou. Takmer 1,7 z desia-
tich miliónov obyvateľov bolo zavraždených 
a takmer 400 000 bolo unesených na otroc-
kú prácu. Väčšina miest v krajine sa  zme-
nila na ruiny a tri milióny ľudí zostali bez 
domova. Politika vyhladzovania všetkých 
dotknutých skupín obyvateľstva môže byť 
primerane preskúmaná len komplexným 
prístupom k  cieľom a  politike nemeckých 

ústredných a okupačných orgánov a ku krokom SS, Wehrmachtu a polície. 
Prepojením ekonomických a politických dejín sa odrazu vyjasnia súvislosti, 
ktoré existovali medzi masovým vraždením a ekonomickým záujmom. 

ZÁHADA MASAKRY V KATYNI
Katyň - lož, ktorá sa stala históriou
Grover FURR 
V r. 1943 nemecké úrady tvrdili, že našli 
telá viac ako 4 000 poľských vojnových za-
jatcov pochovaných v  Katyni, na  západe 
Sovietskeho zväzu. Oficiálna verzia hovorí, 
že poľských zajatcov zavraždili Sovieti. Ne-
oficiálna, že to boli Nemci. Spočiatku autor 
nemal pochybnosti o oficiálnej verzii, avšak 
neskôr, keď študoval dôkazovú časť, prišiel 
k  závažným nezrovnalostiam. Nesedeli 
nábojnice z  nemeckých zbraní, ani spôsob 
zväzovania väzňov. Furr vedel, že ak chce urobiť platný historický výskum, 
musí identifikovať, lokalizovať, získavať, a  študovať dôkazy z primárnych 
zdrojov a nie z ich reprodukcie. Pustil sa teda do dôkladnej analýzy dôkazov. 
Kto teda stojí za týmito vraždami? Odpoveď nájdete v tejto knihe.

HISTÓRIA

JUHOSLÁVIA
Mier, vojna, rozpad 
Noam CHOMSKY  

Kto pred vyše dvadsiatimi rokmi hrubo po-
rušil medzinárodné právo a bez akéhokoľ-
vek mandátu OSN zaútočil na  suverénny 
európsky štát a zničil ho? Neposlušné Srbsko 
nebolo ochotné podriadiť sa  diktátu USA 
a  podpísať „mierový plán“ s  neprijateľný-
mi podmienkami, napr. aj  rozmiestneniu 
cudzích vojsk v Kosove. Išlo o posledný kút 
Európy, kde sa nepodriadili neoliberálnym 
programom USA, neprebehli v  nej ekono-

mické ani sociálne reformy. Noam Chomsky je jeden z najznámejších a naj-
citovanejších intelektuálov našej doby, svojím politickým aktivizmom patrí 
k ostrým kritikom amerického imperializmu a mediálnej propagandy, hoci 
sám je Američan. Kniha je komplexná analýza všetkých jeho textov a verej-
ných rozhovorov o Juhoslávii.
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AMERICKÁ ROZVIEDKA 
A NACISTI
Richard BREITMAN
V  čase, keď sú úspechy a  neúspechy spravodaj-
ských služieb stredobodom verejnej diskusie, táto 
kniha poskytuje bezprecedentný vnútorný pohľad 
na fungovanie spravodajských agentúr počas voj-
ny a mieru. Kniha skúma, ako niektoré americké 
korporácie našli spôsoby, ako profitovať z vyvlast-
nenia majetku nemeckých Židov nacistickým 
Nemeckom. 

FALOŠNÉ ZDROJE 
ANTI-STALINIZMU 
O stalinistických represiách
Arsen MARTIROSJAN 
Mýty o  Stalinovej ére sú obrovské. Slávny vo-
jenský historik A. B. Martirosjan skúma antis-
talinistické mýty, s  ktorými sa  môžete stretnúť 
najčastejšie a odhaľuje tak množstvo „dokumen-
tárnych“ falzifikátov. Autor píše najmä o  ne-
preukázaných stalinistických represiách, ktoré sú 
všeobecne hlavným klamstvom v antistalinistic-
kých mýtoch a ohováraní. 

GÉNIUS STALIN
Titan 20. storočia

Michail OŠLAKOV 
Osobnosť Stalina je  bezpochyby kontroverzná. 
Autor podrobne preštudoval dokumenty z  jeho 
života v  historických archívoch a  zachovaných 
písomnostiach a odkryl veľa tajomstiev. Úlohou 
tejto knihy nebolo a nie je propagovať dané ob-
dobie, ale vniesť svetlo do tejto citlivej témy. Sa-
motný autor neobhajuje spomínanú osobu Stali-
na, ale prináša mnohé dobové fakty, dokumenty 

a  agendu, ktorú získal zhromažďovaním z  historických fondov, archívov 
a zachovaných písomností.

MNÍCHOV 1938
Pád do priepasti druhej svetovej vojny 
Michail MEĽŤUCHOV,
Valentina MARJINOVÁ, Charles ALLEN 
Ťažká lekcia Európe a celému svetu. Obetovanie 
Československa sa stalo kľúčovou epizódou v pro-
cese rozpútavania druhej svetovej vojny. Ako 
sa odovzdával štafetový kolík národnej nadrade-
nosti od starých impérií k novým? Noví politici, 
ale aj celé štáty dnes stoja pred podobnou voľbou, 
ktorá sa opakuje: Osvojiť si poznanie z minulosti 
a vyhnúť sa katastrofálnym dôsledkom, alebo zopakovať staré chyby.

VLADIMÍR PUTIN
Uvedomujete si vôbec, čo ste porobili?

Thomas RÖPER 
Putin tu nemilosrdne kritizuje západnú po-
litiku, jasne pomenúva veci s  humorom, ale 
aj trpkou vážnosťou. Hovorí o medzinárodných 
problémoch, či už ide o Sýriu, Ukrajinu, uteče-
neckú krízu, či vzťahy s Európou a Nemeckom. 
V  tejto knihe dostáva Vladimír Putin nao-
zaj veľký priestor a  nájdete tu od  neho naozaj 
rozsiahle citáty, nie ich časti vytrhnuté z kontex-

tu. Získajte nefiltrovaný obraz toho, čo v skutočnosti hovorí a čo si myslí ruský 
prezident Vladimir Vladimírovič Putin.

LIŠIAK SEVERU
Veľká stratégia Vladimíra 

Putina
Alexander KAZAKOV

Putin sa  javí ako nejednoznačná 
postava na  svetovej politickej scé-
ne. Už dvadsať rokov ho obviňujú 
z  toho, že  nemá žiadnu stratégiu 
a už vôbec nie ideológiu. Je to však 
naozaj tak? Alexander Kazakov 
dokazuje opak: Putinova stratégia 
je  dôkladne prepracovaná a  ideo-
lógia je  historicky podmienená 
a orientovaná na budúcnosť. Sama 
o sebe predstavuje strategickú zbraň 
v globálnom zápase veľmocí. Puti-
nov plán pre Rusko a svet sa vďaka 

tejto knihe stáva jasnejším. „Toto nie je Rusko nachádzajúce sa medzi Zá-
padom a Východom. Tento západ a východ sú vľavo a vpravo od Ruska.“ 
Vladimír V. Putin

HISTÓRIA

RUSKÁ KULTÚRA 
VERZUS ANGLOSASKÁ 
AGRESIA 
Mníchovská zrada 1938
Arsen MARTIROSJAN 
Kniha vyvracia pokusy západných 
štátov vnútiť nám ich model in-
terpretácie histórie. Autor prináša 
nový pohľad na  udalosti z  roku 
1937. Popisuje medzivojnovú poli-
tickú situáciu v Európe. Ponúka od-
povede na otázky: kto a ako v sku-
točnosti podporoval Lenina, kto stál 
v pozadí vzostupu A. Hitlera a kam 
až siahajú nitky „ťahajúce“ maršala 
Tuchačevského? Kniha opisuje rolu 
britskej koruny, geopolitické mané-
vre i zákulisné intrigy. Odhaľuje podstatu plánu zničenia ZSSR pod názvom 
„Ruská púšť“. Dočítate sa o mechanizmoch, prostredníctvom ktorých bol svet 
vtiahnutý do vojnovej tragédie.

BŮH SYNERGIE
Jiří ŠIFRIN 

O živote, skutkoch a vláde Josifa Vissarionoviča 
Stalina, človeka zavaleného kopou špiny. Kniha 
obsahuje úvahy o  utajených krokoch Stalina, 
ich dôsledkoch, ako aj  filozofické úvahy o  jeho 
skutkoch. Likviduje množstvo klišé a  vysvetľuje 
pravdepodobné príčiny mnohých a  často krva-
vých udalostí Ruska a Sovietskeho zväzu. Šifrin 
pre uvedené tvrdenia používa bežne dostupné 
pramene, logiku a  sociálnu psychológiu. Kniha 
je v českom jazyku.
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VESMÍR. ZDRAVIE. ETIKA.
Kniha pre neposedných
Boris RATNIKOV 
Kniha pre tých, ktorým nie je ľahostaj-
ný vlastný osud, budúcnosť blízkych, 
vlastné zdravie a  harmónia človeka. 
O tom,  že duchovné zákony sa riadia 
etikou, lebo ona je jadrom rozvoja člo-
veka a  spoločnosti. O  tom, že  vesmír 
určuje zákony, ktorými sa  riadia nie-
len naše telá, ale aj naše duše. Jednou 
z  hlavných metód potláčania morálky 
stratégiou zastrašovania je udržiavanie 
človeka v  stave neistoty ohľadom jeho 
aktuálnej situácie a  toho, čo  ho môže 
čakať v  budúcnosti. Ak  chceme žiť ako ľudia, musíme sa  snažiť rozvíjať 
sa a nečakať, že niekto príde, vezme nás za ruku a povedie na šťastnú cestu. 
Prestaňte byť leniví a začnite na sebe pracovať! A ako sa to dá urobiť, je po-
písané v materiáloch tejto knihy.

ZA HRANICOU 
POZNANÉHO

Kronika série skutočných svetov
Boris RATNIKOV 

Vďaka knihe budete vedieť správne 
pochopiť procesy prebiehajúce vo  sve-
te a  okolo neho, keďže svetový pohľad 
je daný iba tým, ktorí sa o  to usilujú. 
Autormi knihy sú bývalí dôstojníci rus-
kých špeciálnych služieb, ktorí sa zaobe-
rali problémami antropofenomenológie. 
Kniha vychádza zo  správ operátorov 
informačných kanálov, prijatých v stave 
zmeneného vedomia metódou metakon-
taktu. Moderné informačné technológie 

vyvinuté vojenskými vedcami umožňujú prehodnotiť úlohu a miesto člove-
ka v modernom svete, pozrieť sa na aktuálne problémy a ohrozenia ľudstva 
aj jednotlivca. Kniha poskytuje čitateľovi materiál, ktorý umožňuje rozšíriť 
chápanie spôsobov mentálneho hodnotenia prebiehajúcich udalostí na glo- 
bálnej, ale aj na lokálnej úrovni. 

OŽÍVAJÚCE IMPÉRIUM
Vitalij AVERJANOV
„Impérium nemožno zabiť. Skryté 
v priepasti historických prevratov sa ríša 
na  chvíľu ponorí do  ‚vĺn neexistencie‘, 
čakajúc na  chvíľu, kedy sa  môže opäť 
vynoriť.” Sme na pokraji vytvorenia no-
vej, Piatej ríše, ktorá je navrhnutá tak, 
aby spájala všetko najlepšie, čo  sa  do-
siahlo v  predchádzajúcich kolách roz-
voja. V podstate máme pred sebou pro-
jekt na  prekonanie krízy historického 
sebauvedomenia. Novú integrálnu his-
toriozofiu, zbavenie sa rozkolov a stále 
tlejúcej „studenej občianskej vojny“ 
v  mysliach spoluobčanov. Kniha zdôrazňuje dôležitosť úlohy jednotlivca 
v dejinách, prostredníctvom množstva esejí a rozhovorov. Obsahuje množ-
stvo doposiaľ málo známych faktov z minulosti, ako aj dostatok mimoriadne 
zaujímavých sociálno-kultúrnych záverov.

PSÍ (Ψ) VOJNY:
ZÁPAD A VÝCHOD

História vojenského 
využívania extrasenzoriky
E. C. MAY, A. J. SAVIN, 

V. A.RUBEĽ ,B. K. RATNIKOV, 
J. MCMONEAGLE

PSÍ (Ψ) vojny, psychické vojny - tieto 
výrazy znejú ako z fantasy románu. Tu 
však ide o dokumentárnu knihu napí-
sanú armádou a vedcami vrátane ľudí, 
ktorí riadili najväčšie vojenské psy-
chologické programy v  USA a  Rusku. 
PSÍ - špionáž, telepatia, práca vojenské-
ho spravodajstva, CIA a KGB v oblasti 

mimozmyslového vnímania, bezpečnostné problémy v  oblasti psychosféry - 
toto a ešte oveľa viac popisuje táto kniha. Skutočnosť, že prvé vydanie tejto 
knihy bolo takmer okamžite vypredané, naznačuje značný záujem širokého 
okruhu čitateľov o tento materiál.

SÚBOJ DVOCH AMERÍK
ZVÄZOK 2
Otvorené vs uzavreté systémy 
kolízie

Matthew J.L. EHRET 
Druhý zväzok Súboja dvoch Amerík 
pokračuje rekapituláciou dvoch proti-
chodných zahraničnopolitických dok-
trín, ktoré sa stretli pri formovaní cha-
rakteru USA, na začiatku 20. storočia. 
Zatiaľ čo McKinleyho program závisel 
od  oživenia antikoloniálnej tradície 
zakorenenej v  prejave Georga Washin-
gtona z  roku 1796. Opozičná anglo-
americká skupina radšej videla osud 
Ameriky neoddeliteľne spojený s  Britským impériom. Jeden systém je  zná-
zornený myšlienkami guvernéra Colorada Williama Gilpina, a druhý pro-
stredníctvom anglofiného rasového patriota Alfreda Thayer Mahana, ktorý 
ho osobne reprezentoval.

SÚBOJ DVOCH AMERÍK
ZVÄZOK 1

Nedokončená symfónia
Matthew J.L. EHRET 

Spojené štáty dnes sedia na okraji prie-
pasti a  sen otcov zakladateľov sa čoraz 
viac javí ako ďalší neúspešný pokus 
o zosúladenie ľudstva s mocou. Ľudstvo 
sa znova a znova približovalo k tomuto 
snu o  veku morálneho rozumu a  spo-
lupráce. Touto témou sa  podrobne za-
oberal Platón vo svojej Republike.  Prvý 
zväzok Súboja dvoch Amerík predstaví 
veľkolepý medzinárodný dizajn vytvá-
rania Ameriky, pod vedením Benjami-

na Franklina. Čitateľ získa podrobný prehľad o 130 rokoch svetovej histórie, 
kedy sa USA stali terčom oligarchických síl z Londýna. Sily, ktoré sa snažia 
udržať ľudstvo v otroctve od roku 1901, kedy bol zavraždený William Mc-
Kinley.
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ZA ČO SOVIETSKY ĽUD 
BOJOVAL?
 Alexander DUKOV
Prepracovanosť, násilie, hlad, celé dediny vy-
pálené spolu s  obyvateľmi, nekonečné priekopy 
s  telami zastrelených. Okupanti nešetrili dojča-
tá, ženy, ani starých ľudí. Bola to vojna vyhla-
dzovania a  zotročovania miliónov sovietskych 
občanov – Rusov a  Židov, Bielorusov a  Ukra-
jincov. Nebola to náhoda, nebolo to šialenstvo 
a  krvilačnosť, bol to vopred navrhnutý systém 
na zničenie a zotročenie obyvateľstva celej krajiny. Kniha je podložená doku-
mentmi z vyšetrovania zverstiev nacistických útočníkov.

CHRUŠČOVOVA STOKA
Sovietska moc v rokoch 1953-1964

Evgenij SPICYN 
Bol Chruščov úzkoprsý prostáčik a  povýšenec 
túžiaci po  moci alebo iba priemerný vodca? 
Ako sa dostal k moci a ako sa tam udržal s ta-
kými obludnými chybami vo  vedení krajiny? 
Čo okrem známych poschodových budov a eposu 
s kukuricou zanechal svojim potomkom? Kniha 
prináša aj  málo známe fakty o  ekonomických 
experimentoch, cik-cakoch zahraničnej politiky, 

vnucovaných doktrínach a  situáciách Chruščovovej éry. Kniha poukazuje 
na problémy tej doby, zákulisný boj o moc, prijímané rozhodnutia a hlavne 
históriu zmeny ideológie strany.

STALIN, ČERVENÝ PANOVNÍK
Kroniky veľkých hrozných čias
Alexander BUŠKOV 
Veľká a  hrozná postava Josifa Vissarionoviča 
Stalina je  priam nosným pilierom dvadsiateho 
storočia. Bez tohto storočia by nebolo Stalina 
a bez Stalina by bolo 21. storočie iné. Legendy 
a pravda o Stalinovom osobnom živote, záhada 
smrti Nadeždy Allilujevovej, zverstvá „červeného 
cisára“, Stalinove prepojenia so  zahraničnými 
spravodajskými službami a cárskou tajnou polí-
ciou, mýty a pravda o októbrovej revolúcii v skutočnom portréte doby. Súčas-
ťou knihy sú unikátne, doteraz nepublikované archívne materiály, vrátane 
fotografií.

DOBRODRUŽSTVO TERORISTU 
BLJUMKINA

Alexej VELIDOV
Najnovšie zistenia z odtajnených archívnych do-
kumentov o  drzom teroristovi Jakovovi Bljum-
kinovi, o ktorom sa donedávna vedelo prakticky 
len to, že zabil nemeckého veľvyslanca grófa Mir-
bacha. V  posledných rokoch sa  však závoj nad 
jeho dobrodružným životom výrazne poodhalil, 
čo umožnilo zistiť, ako sa vyvíjal jeho osud. Či-
tateľ sa dozvie, ako Bljumkin vstúpil na nemec-

ké veľvyslanectvo, kde sa ukryl po teroristickom útoku, ako unikol poprave, 
o tajnom spojení s Trockým a o iných operáciách, na ktorých sa tiež zúčastnil.

VEĽKÉ KŠEFTY A HITLER
Jacques R. PAUWELS 
Hitler a jeho národnosocialistická strana boli pre 
nadnárodný kapitál a veľký biznis dobrou sprá-
vou. V  30. rokoch 20. storočia sa  veci vyvíjali 
zle a pre veľké korporácie bolo Nemecko svetlým 
bodom na mape sveta, ktorý sa zmietal vo Veľ-
kej hospodárskej kríze. Korporácie boli nadšené 
zo ziskov, ktoré dosiahli pri prezbrojení Nemecka 
a následného zásobovania oboch strán konfliktu 
počas 2. sv. vojny. Biznismeni z General Motors, 
IBM, Standard Oil, či samotný Ford a  mnoho ďalších, neváhali zarábať 
všade, kde sa len dalo a vôbec im nezáležalo na ukončení vojny, práve naopak 
na jej čo najdlhšom trvaní.

TAJNÁ VEDA
V našom úžasnom a rozprávkovom 

svete
Jurij VOROBJEVSKIJ 

Ezoterické myslenie tejto doby nemá rado ezo-
terické poznanie! A  napriek slovám Spasiteľa, 
že všetko tajné sa vyjasní, aj veriaci sa niekedy 
boja „hororových príbehov“. Žijú v  mínovom 
poli a nechcú vedieť o ich rozmiestnení. Poďme 
skúsiť teda začať odmínovať najskôr   falošné vý-
znamy, prefíkané mýty a nehanebné falzifikáty. 

Pred našimi očami padá závoj z mnohých tajomstiev. Je potrebné pochopiť to, 
čo sa práve deje, a prijať potrebné rozhodnutia a začať konať. Obálka knihy 
nie je zvolená náhodne. Joker sa v našej popkultúre už stal symbolom zla.

HITLEROVA EURÓPSKA ÚNIA
História zjednotenej Európy, ktorú nie 
je zvykom pripomínať
Andrej VASIĽČENKO
V dejinách civilizácie sú príbehy, ktorým sa usi-
lovne vyhýbajú nielen západní politici, ale aj eu-
rópski historici. „Sprisahanie ticha“ zahalilo 
skutočnú históriu európskej integrácie, vzniku 
Európskej únie. Všetky súčasné predstavy o zjed-
notenej Európe vznikali v najzlovestnejšej orga-
nizácii v  dejinách ľudstva, priamo v  sídle SS. 
Tajné a neprístupné dokumenty dokazujú, že myšlienka vytvorenia Európs-
kej únie vznikla v hlbinách Tretej ríše. Desaťročia po páde Tretej ríše sa hroz-
né plány opäť dostali na svetlo a začali sa postupne realizovať.

SILA UMENIA
Simon SCHAMA 

Naozajstné majstrovské umenie máva hrôzostraš-
né maniere. Môže vás oklamať, aby ste uverili, 
že tieto veľkolepé diela sú zdvorilé, že sú to priam 
vízie, ktoré upokojujú, fascinujú a  neklamú. 
V skutočnosti sú to však neľútostní a zákerní de-
vianti a násilníci. Tie najlepšie diela vám zamo-
tajú hlavu, nasýtia vás sebavedomím a nečakane 
rýchlo opustia. Nechajú vás len tak bezcieľne 
tápať po novom zmysle pre realitu. Čo je potom 

ale naozaj umenie? Prostredníctvom živého rozprávania a silne sugestívnych 
opisných pasáží Schama skúma dynamické osobnosti umelcov a ducha doby, 
ktorú prežili. Vyberte sa aj vy na úchvatnú odyseu, ktorá otvára oči.

HISTÓRIA
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UKRAJINA, KTORÁ NEBOLA
Mytológia ukrajinskej ideológie

Andrej VADŽRA 
V Rusku a na  jeho juhozápadnom okraji, dnes 
označenom na  mape ako Ukrajina, žil jeden 
národ, a  tým boli Rusi. Odkiaľ sa  teda vzali 
„Ukrajinci“? Kto vytvoril, propagoval a  finan-
coval otcov ukrajinizmu? Čo  je  to „ukrajinský“ 
„národ“, „jazyk“ a  „kultúra“? Všetko o  konci 
projektu „Ukrajina“ v knihe kyjevského analyti-
ka, filozofa a publicistu Andreja Vadžu.

GULAG BEZ RETUŠE
Stanislav KUZMIN 

Táto kniha je ako zrkadlo. Vychádza zo skutoč-
ných archívov NKVD a rozpráva nielen o histó-
rii Gulagu, ale aj o  jeho tvorcoch, vodcoch, tá-
borovom živote a personálnej politike. Bez retuše 
vykresľuje portrét dnešnej spoločnosti, nastoľujúci 
nadčasové problémy. Uvádzané fakty a štatistiky 
neúprosne svedčia o  skutočnej histórii a  ťažkos-
tiach počas formovania mladého Sovietskeho 
zväzu. Zoznamy skutočných nepriateľov a  ich 

zemepisné pomenovania, sú jednoznačné a pôsobivé. Mohlo to byť aj inak, 
keby bol vtedy celý svet proti jednej krajine, nebezpečnejšej ako všetci zločinci.

TAJNÉ PROTOKOLY 
ALEBO KTO FALZIFIKOVAL 

PAKT MOLOTOV-RIBBENTROP
Alexej KUNGUROV 

Americké spravodajské agentúry uviedli do ma-
sového povedomia mýtus o  existencii istých taj-
ných protokolov, ktoré mal údajne podpísať Mo-
lotov s Ribbentropom 23. augusta 1939, súčasne 
so záverom sovietsko-nemeckého Paktu o neúto-
čení. Ľudí aj doposiaľ veľmi zaujíma, kto a prečo 
začal zavádzať tento mýtus o tajných protokoloch 
ZSSR. 

SOLŽENICYNOV 
PREŠIVÁK
Anatolij BELJAKOV,
Oleg MATVEJČEV
Bol Solženicyn iba obyčajný klamár 
a  informátor, ktorý zradil svoju 
vlasť a  blízkych, alebo to bol pro-
rok, ktorému vo vlasti nerozumejú? 
Bol totiž kľúčovou figúrkou na  ša-
chovnici studenej vojny a  mohla 
byť za  tým všetkým aj  KGB. Ako 
sa z rukopisov priemerného spisova-
teľa stali takmer svetové bestsellery? 
Môžu sa  začínajúci spisovatelia 
učiť sebapropagácii od  „vermont-
ského samotára“? Kniha doslova 
sťahuje zo Solženicyna jeho povest-
ný prešivák a vyzlieka donaha jeho „literárne umenie“. Je „Súostrovie Gulag“ 
je iba znôškou krutých právd a faktov, alebo poloprávd, výmyslov a informá-
cií z druhej ruky? Táto kniha veľmi pútavým štýlom, pomocou argumentov 
a faktov, ničí mýtus o „veľkom spisovateľovi“.

BEZÚHONNÝ PAKT
Kto zničil Britské impérium 

Igor ŠIŠKIN
Kniha odhaľuje dôvod, prečo 
sa  pakt o  neútočení medzi Soviet-
skym zväzom a nacistickým Nemec-
kom stal rozbuškou zničenia Brit-
ského impéria, eliminoval smrteľnú 
hrozbu visiacu nad Ruskom a  stal 
sa  v  skutočnosti paktom víťazstva.  
Súčasťou knihy je aj  samotný „Be-
zúhonný pakt“, ako aj tajná zmlu-
va k samotnému paktu. Počas rokov 
perestrojky a po zničení Sovietskeho 
zväzu sa  okolo „paktu Molotov-
-Ribbentrop“ publikovali celé hory 
lží. USA a  celý kolektívny Západ 

tlačil na revíziu výsledkov 2. svetovej vojny na úkor Ruska, na tomto pakte 
postavili svoju ideologickú propagandu, že nebyť dohody medzi ZSSR a Ne-
meckom, Hitler by nezaútočil na  Poľsko. Táto kniha významne prispieva 
k objasneneniu tejto mediálnej agresie.

VYHLADZOVACIA VOJNA
Tretia ríša a genocída sovietskeho ľudu
Egor JAKOVLEV 
Medzinárodný vojenský tribunál v  Norimber-
gu vyniesol nad vodcami Tretej ríše spravodlivý 
rozsudok. O  jednom z  najstrašnejších zločinov 
nacistov sa  však svet nedozvedel celú pravdu. 
Na  základe obrovského množstva dokumentov 
vrátane tých, ktoré neboli nikdy publikované 
v  ruštine, Egor Jakovlev presvedčivo dokazuje, 
že na jar 1941 sa vedúci predstavitelia Nemecka 
tajne dohodli na pláne čiastočného zničenia národov ZSSR. Už počas zimy 
1941-1942 sa jej obeťou malo stať 20 až 30 miliónov ľudí. Také zdanlivo 
odlišné tragédie ako vyvražďovanie sovietskych vojnových zajatcov, umelé 
hladovanie v  mestách, vypaľovanie dedín, blokáda Leningradu a  do  istej 
miery aj  holokaust v  skutočnosti pochádzali z  jedného prostredia a  boli 
článkami jednej reťaze. Kniha obsahuje zásadne nový pohľad na Hitlerovu 
agresiu a mala by slúžiť ako vážny argument pre oficiálne uznanie genocídy 
sovietskych národov nacistami. Pre druhé vydanie autor výrazne upravil text 
a zdvojnásobil jeho objem.

Ako ste 
dosiahli, aby
čítal knihu?
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V SLOVENSKOM ZRKADLE
Marian TKÁČ 
Kniha o  neznámej prítomnosti a  budúcnosti 
Slovenska v  čase globalizácie, pred ktorou niet 
úniku. Je  Slovenská republika projektovo kon-
štruovaným štátom? Alebo vznikla ako výsle-
dok historického úsilia Slovákov? Má Slovensko 
šancu prežiť ako štát, a Slováci ako národ? Má 
pravdu známy evanjelizátor David Wilkerson, 
že  ak  Boh plánuje napraviť Európu, použije 
na to tento neveľký národ?

(NE)MOC PROFITU
Ivan MIČO 

Vojenský  priemysel nepotrebuje svetový mier.
Farmaceutický priemysel nepotrebuje zdravých 
ľudí. Napriek technologickému pokroku nepra-
cujeme menej, práve naopak. Autor analyzuje 
model súčasného fungovania spoločnosti a hľadá 
systémovú chybu, ktorá je  koreňom a  prvotnou 
príčinou väčšiny súčasných problémov sveta. 

DEFEKTY SLOVENSKEJ 
POLITIKY
Kronika jednej pandémie
Pavol FABIAN 
Chronologický sled často bizarných, ale aj tragic-
kých udalostí počas epidémie spojenej s vírusom 
SARS CoV-2. O zložitom hľadaní možností pre-
vencie a liečenia, ale hlavne o činoch tých, ktorí 
mali konať a nie sa predvádzať v médiách.

KRYM 
História a fakty

Jozef ŠTELCER 
Bola to anexia, hrubé porušenie medzinárod-
ného práva alebo len znovupripojenie k Rusku? 
Obyvatelia polostrova sa v referende opakovane 
vyjadrili za jeho pripojenie k Rusku. Komu teda 
patrí? Pozrime sa na spor o Krym medzi Ukraji-
nou a Ruskom z pohľadu faktov medzinárodné-
ho práva a histórie. 

PRAVDA O LÍBYI
Pravdivé diania na prelome tisícročí
Juraj KIESEL 
Juraj Kiesel v tejto krajine na vlastnej koži zažil 
americké bombardovanie, nahliadol do obyčajov 
a  mentality obyvateľov Líbye. Opisuje osobné 
stretnutia s  M. Kaddáfím a  návštevu Roberta 
Fica v Lýbii. Kniha je cennou osobnou výpoveďou 
človeka, ktorý bol pri tom. Ide o nefalšované svedec-
tvo z prvej ruky.

HELENA A JEJ DYNASTIA
Alan DOLOG 

Čím viac sa  autor venoval štúdiu a  bádaniu 
okolo príbehu Heleny, tým viac ním bol fascino-
vaný. Mimoriadne pútavý príbeh o živote matky 
Heleny a  jej syna, cisára Konštantína Veľkého, 
napísaný podľa skutočných udalostí a nájdených 
indícií, že Helena žila takmer 13 rokov na Slo-
vensku v okolí Nitry, z toho 4 roky ako cisárovná, 
v exile. 

NAŠE DEJINY ÚPLNE 
INAK

Putovanie po stratených 
stopách Slovanov

Alan DOLOG
Vydajte sa na objavné cesty za na-
šimi utajovanými dejinami po málo 
známych a  neznámych lokalitách 
nielen Slovenska ale i  susedných 
krajín. Kniha je  plná prekvapi-
vých  a  objavných faktov o  našej 
dávnej minulosti. Ide len o  omyly 
historikov alebo o zámernú kamu-
fláž našich dejín? Bol Trenčín tým 
záhadným, mnohými hľadaným 
a neznámym centrom Samovej ríše? 
Kde vlastne bolo sídlo legendárneho 

Mojmíra, Svätopluka a svätého Metoda? Kde bol pochovaný slávny vojvodca 
Atila? Kde leží jeho hrob? Viete, prečo bolo Slovensko také dôležité pre Rima-
nov? Ešte stále veríte rozprávkam, že Mikulčice boli sídlom Veľkej Moravy? 
Kniha obsahuje viac ako 500 farebných fotografií. 

SLOVENSKÍ AUTORI

REPPERTUM
Objavy ignorovaných faktov

Alan DOLOG
Kniha je výsledkom autorových bá-
daní o slovenských dejinách v prvom 
tisícročí nášho letopočtu. Ak patríte 
k  tým, ktorým nie je  ľahostajné, 
ako nás učili dejepis a chceli by ste 
zažiť vzrušenie z  nového pohľadu 
na  našu históriu, ste na  správnej 
adrese. Kniha Reppertum voľne 
nadväzuje na autorov debut „Naše 
dejiny úplne inak,“ napriek tomu, 
že vychádza z rovnakých prameňov 
ako iní historici. Nevyberá si  len 
to, čo sa hodí a čo je vhodné, práve 
naopak. Všíma si to, čo oni nepova-
žujú v slovenských dejinách v prvom tisícročí za dôležité. Niektoré potulky 
po stopách minulosti autor absolvoval spolu s J. Banášom.
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BIOSFÉRA A NOOSFÉRA
Vladimír VERNADSKIJ 
Kniha obsahuje najvýznamnejšie diela 
V. I. Vernadského, ktoré sú venované 
problematike štruktúry biosféry a jej po-
stupnej premeny do sféry rozumu – noo-
sféry. Vyzdvihujú sa  v  nej komplexné 
problémy a smery sovietskej vedy v tejto 
oblasti (sociálna ekológia, ekológia člo-
veka, vesmírna antropoekológia a iné). 
Študuje interakciu človeka s prostredím 
v  podmienkach premeny biosféry, ako 
aj  procesy noosferogenézy. Záverečná 
časť knihy obsahuje zriedkavo publi-
kované články vedca. Traktát „Vedecké 
myslenie ako planetárny fenomén“ je venovaný histórii rozvoja prírodných 
vied od najstarších čias do polovice 20. storočia. Kniha zaujme študentov, 
učiteľov prírodných vied a všetkých záujemcov o biológiu, ekológiu, filozofiu 
a dejiny vedy.

ASTRÁLNA PSYCHOLÓGIA
Na druhej strane mysle

Alexander BELOV 
Táto kniha je  kaskádou otázok, ktoré 
autor adresoval čitateľovi aj  samému 
sebe. Nedávno sa  vďaka televíznemu 
programu „Zápas extrasenzitívov“ ot-
voril pred nami iný svet. Väčšina ľudí 
o ňom ani len netušila. V  ich hlavách 
bol zakorenený materialistický obraz 
sveta, ktorý odrazu skolaboval, v dôsled-
ku čoho prišli mnohé otázky: Ako tento 
svet funguje? Ak zomrieme, ako môže-
me žiť na druhom svete? Ako a cez koho 
komunikujú živí a mŕtvi? Aký je zmysel 

tohto a budúceho života? Kam sa ľudstvo posúva a prečo vôbec žijeme? Autor 
knihy navrhol rozvíjať novú vedu a nazval ju Astrálna psychológia. Je  to 
veda o  ľudskom duchu a  jeho večnom putovaní zo  sveta mŕtvych do  sveta 
živých.

HYPNÓZA. SUGESCIA. 
TELEPATIA.
Vladimír BECHTEREV 
Vladimir Bechterev je  známy ruský 
a sovietsky psychiater, fyziológ a psycho-
lóg. Vyvinul metódy na liečbu mnohých 
chorôb a vytvoril množstvo liekov. Viac 
ako 20 rokov študoval problematiku 
sexuálnej výchovy a detského správania. 
Opakovane kritizoval učenie Sigmunda 
Freuda, no zároveň prispel k experimen-
tálnej, teoretickej práci o psychoanalýze. 
Táto zbierka zahŕňa jeho psychologic-
ké a  psychiatrické práce, ktoré venoval 
otázkam vplyvu na jednotlivca a vplyvu 
na dav. Analyzoval aj prečo sa vojny prehlbujú a ako sa objavujú vodcovia.

ZÁKONY A MOCENSKÉ
 ŠTRUKTÚRY 

JEMNOHMOTNÉHO SVETA
Ako predĺžiť život civilizácie?

Natalia STARINSKAJA 
Táto kniha je o zákonoch výmeny ener-
gie a informácií v prírode a spoločnosti, 
ktorým sa venuje Eniológia. Je to náuka 
o  štruktúrach, vzťahoch a  o  energoin-
formačnej vzájomnosti nášho fyzické-
ho a  toho jemnohmotného sveta. Je  to 
aj  o  tragédii, ktorú sposobuje súčasný 
svetový poriadok a  eniologická negra-
motnosť ľudstva. Poznanie zákonov 
nášho vesmíru a riadenie vývoja civili-

zácie pomocou Najvyššej Božskej Hierarchie nám umožní zachovať si našu 
existenciu ešte dlhý čas.

TAJRAGA 2
CESTA SVETLÝCH

Ivan ANDRJUŠČENKO 
Svetoslav je  na  prvý pohľad lovec, 
ktorý sa  rozhodol pre život v  pus-
tovni v  altajskej tajge. Prišiel ako 
človek, avšak silou svojich pred-
chádzajúcich inkarnácií a  evoluč-
ných skúseností sa  prebúdza ako 
„Voloch“, teda ako posledná etapa 
vývoja duchovnej podstaty. Jeho 
úlohou je  stať sa  nielen deviatym 
Volochom, ale aj  vodcom spoloč-
nosti, pre ktorú Svetoslav priniesol 
znalosti svojich predkov. Priatelia, 
zachránená dievčina Polina, Starec 
aj liečiteľka Darja pomáhajú bojo-
vať Svetoslavovi proti temným silám z nehmotného sveta Navi. Vedomosti 
o súčasnej štruktúre sveta, ktoré prináša Tajraga, by sa mali stať základom 
pre budúcu civilizáciu, aby bola schopná lepšie pochopiť svet okolo nás.

TAJRAGA 1
CESTA SVETLÝCH

Ivan ANDRJUŠČENKO 
Viacvrstvový román, v  ktorom 
niektorí nájdu dobrodružstvo, iní 
vedomosti našich predkov a  roz-
právanie o fungovaní vesmíru, jeho 
zákonoch, aj  o  existencii Volochov. 
Príbeh pustovníka Svetoslava, ktorý 
sa na 16 rokov dobrovoľne uzavrel 
pred civilizáciou v hlbinách altaj-
skej tajgy, aby našiel východisko 
z bezútešnej reality sveta, nachádza 
v  chladnej lesnej pustatine Starca, 
ktorý mu odovzdáva múdrosť pred-
kov. Zasväcuje ho do  fungovania 
hmotného sveta Javi a nehmotného 

priestoru Navi. Do boja svetlých síl s temnými. Do života mu vstúpi zranené 
a premrznuté dievča a on vynaloží všetko úsilie, aby ho zachránil. Pomáha 
mu nevidomá liečiteľka Darja aj ďalší priatelia z Tajgy. 

AZR - METAFYZIKA
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AZR - METAFYZIKA

MATRICE KOLEKTÍVNEHO
VEDOMIA
Vardan BAGDASARJAN 
Kniha skúma fenomén matríc verejného pove-
domia, ako prostriedku štátneho a  globálneho 
riadenia správy vecí verejných. Popisuje prístupy 
a  technológie na vytváranie takýchto matríc, ako 
aj  ich dekonštrukcie. Opísané sú  tu fenomény 
„kognitívnych zbraní“, manipulácie verejnou 
mienkou ako aj  vytváranie „zombie“ masového 
vedomia.

200 PUŠKINOVÝCH PERÁL
Neznámych 200 rokov

Valerij LOBOV  
Zbierka básní A. S. Puškina, ktorá sa  odlišuje 
a vyčnieva z radu básnických zbierok. Bola tvo-
rená na základe vedeckého prístupu, založenom 
na kruhových (prstencových) Zákonoch vesmíru, 
vytýčenom v  Puškinovom vedeckom rukopise 
z  roku 1829. Odhaľuje podstatu Puškinovej 
vízie osudu Ruska a  jasnozrivosť jeho pohľadu 
do hlbín času. Je to svedomito vykonaná štúdia 

venovaná neodhaleným aspektom Puškinovej tvorby.

TAJOMSTVO PRÁZDNOTY
Ako vytvárať svety
Alexander VINNIČUK 
Kniha je napísaná jednoduchým, zrozumiteľným 
a fascinujúcim TA jazykom, dáva spoľahlivé odpo-
vede na základné kozmologické a filozofické otáz-
ky. Odkiaľ sa vzalo také obrovské množstvo hmoty, 
ak pred stvorením Vesmíru nič nebolo? Nová pa-
radigma sa zameria na štúdium podstaty temnej 
energie prázdnoty. Ak  si  predstavíme niť, ktorá 
vychádza z čela a ide do nekonečnej diaľky, kam potom táto niť povedie? 

PUŠKINOVA TAJNÁ TRUHLICA
Valerij LOBOV 

A. S. Puškin predpovedal zlatý vek v treťom ti-
sícročí a  vedúce postavenie Ruska na 1000 ro-
kov. Nebol to len literát a básnik.  Bol to mu-
drc, ktorý v dospievaní dostal vysoké zasvätenie 
od  kňazov Svätej Rusi a  vďaka tomu sa  stal 
neprekonateľným básnikom. Ako každý prorok 
sveta, aj Puškin vo veku 30 rokov odhalil ľuďom 
nové učenie! Aj napriek zákazu cára Mikuláša 
I., nečakane opustil Moskvu aj s tajným vedec-

kým rukopisom v masívnej schránke. Odhalenie tohto tajomného obsahu, 
sa teraz dostáva aj na verejnosť.

KVANTOVÝ GENÓM
Z hľadiska teórie fyzikálneho vákua 
Gennadij ŠIPOV, Pjotr GARJAJEV  
V našom svete sú anomálne javy - telekinéza, le-
vitácia, biointroskopia - tieto javy sú v každoden-
nom živote zriedkavé, ale samotní výskumníci ich 
pozorujú v procese experimentov. Čo je základom 
týchto javov? Ako prebiehajú? Kniha osvetľuje pod-
statu anomálnych javov a odhaľuje súvislostí sve-
tov vyššej reality s naším vedomím a zdravotným 
stavom.

ZÁKLADY PUŠKINOVEJ 
MATEMATIKY S VÝKLADOM 

Igor RYBKIN 
...je to matematika rytmov, matematika 
živej prírody. Aj  keď z  hľadiska Puškinových 
vedomostí je rozdelenie na živú a neživú prírodu 
podmienené. Tí Jednotlivci, ktorých rytmus 
sa  približuje rytmu Človeka, patria do  „živej 
prírody“ a Jednotlivci, ktorých rytmus je mimo 
rytmu nášho života, označujú ako „mŕtvu 
Prírodu“. Ako však Puškin vytvoril úplne novú 

matematiku? Kde je zdroj jeho vedomostí? Viac sa dozviete v knihe od znalca 
A. S. Puškina, Igora Rybkina.

KVANTOVÁ MÁGIA
Sergej DORONIN 
Kvantová mechanika prestala byť len oblasťou la-
boratórneho výskumu. Jej zákony fungujú vo svete 
a to aj tu a teraz. Rovnaké princípy, ktoré fungujú 
na mikroúrovni elementárnych častíc, platia aj pre 
veľké makrosystémy. V knihe sa nám otvára úžas-
ný kvantový vesmír, kde neexistujú hranice pries-
toru a  času. Kde sa nekladú medze technickému 
pokroku, ale najmä vnútornému rozvoju ľudskej 
osobnosti.

PUŠKINOVE KRUHY
Predpovede a proroctvá

Valerij LOBOV 
Učebnica kruhovej teórie, v Rusku 
vydaná prvýkrát po stovkách rokov, 
ponúka koncepty a  spôsoby pocho-
penia nášho sveta, od jednoduchých 
malých častíc až po  celý obrovský 
vesmír pomocou Kruhovej teórie. 
Tá je  súborom vzájomne súvisia-
cich znalostí, ktorých základy sú 
uvedené v  donskom rukopise A. 
S. Puškina z  roku 1829. Kľúčové 
pojmy Kruhovej teórie sú neustály 
pohyb a  zmena kruhov a  krúžkov 
ob-siahnutých v  čomkoľvek okolo 
nás: v rastlinách, zvieratách, telách, 

poliach a  javoch. Zmena kruhov je pohybom z  jedného stavu do druhého 
opačného stavu, napríklad z leta do zimy, z dňa do noci, zo svetla do tmy.

10 FORIEM ŽIVOTA VO VESMÍRE
Sergej SUCHONOS 
Ľudstvo už dlho premýšľalo, čo  je  vesmír, ako 
funguje, čo  sa deje okolo, mimo nášho chápania. 
Dokáže vesmír vyriešiť problémy ľudstva? Ako 
sa rozmnožujú hviezdy? Čo majú spoločné Slnko 
a  ľudské srdce? Je  možné študovať nemateriálne 
svety pomocou vedy? Spojením údajov o  našej 
planéte autor buduje kuriózny systémový teore-
tický model iných typov existencie mimo Zeme 
a ponúka „matrix“ desiatich možných foriem života.
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NESMRTEĽNOSŤ: 
REALITA A MÝTY
Joga posmrtnej premeny osobnosti
Roman DOLJA 
Strach zo  smrti odčerpáva väčšinu životnej ener-
gie. Základom každej kultúry, duchovnej školy 
či náboženstva je prekonávanie strachu zo  smrti. 
Kniha skúma najzáhadnejší, najdesivejší a  pre-
kvapivo nesmierne príťažlivý proces prechodu člo-
veka z jedného sveta do druhého. Ukazuje techni-
ky a praktiky iniciácie smrti, používané v rôznych kultúrach, náboženstvách 
ako aj duchovných školách. 

ESEJ O ČLOVEKU
Ernst CASSIRER 

Esej o človeku je zhrnutím prác nemeckého filozo-
fa Ernsta Cassirera o úlohe symbolizmu v rozvoji 
ľudskej kultúry. O  kríze ľudského sebapoznania, 
o čase a priestore. Zamyslenie sa nad témami ako 
je  definícia človeka v  kategóriách kultúry, mýtus 
a náboženstvo, jazyk, umenie, história, veda. Ide 
o originálnu syntézu súčasných poznatkov, unikát-
nu interpretáciu intelektuálnej krízy našej doby 

a brilantné zdôvodnenie ľudskej schopnosti riešiť problémy ľudstva odvážnym 
používaním svojej mysle.

POSVÄTNÉ RASTLINY
Sergej NEAPOLITANSKIJ 
Kniha je  encyklopédiou posvätného bylinkárstva. 
Podrobne rozpráva o  tej oblasti poznania, kto-
rá sa  nazýva posvätná mágia bylín. Nájdete tu 
množstvo odporúčaní o praktickom využití rastlín, 
dostupných pre obyvateľov Ruska. Dočítate sa o ich 
rituálnom magickom využití, ale aj o mýtoch a le-
gendách, ktoré sa  s  nimi spájajú. Každý názov 
rastliny má latinský ekvivalent a sú pri ňom uve-
dené hlavné liečivé vlastnosti, ako aj ďalšie biologické informácie.

KRÁĽOVSTVO NAVI
Kniha prvá. Na druhej strane Javi.

Vadim KOZAKOV
Štúdia je  založená na  pozorovaniach obyčajných 
ľudí, ktorých sny sa  prelínajú cez ich vedomie 
do  podvedomia. Zdá sa, že  pre každého z  nás 
sú sny bežným javom. Avšak z objavu, koľko ta-
jomstiev sa skrýva za týmto procesom, máme teraz 
zimomriavky. Hrdinom knihy môže byť pokojne 
váš sused, kolega pri vedľajšom stole alebo nejaký 

cudzinec z domu naproti. V štúdii sa nenachádzajú žiadne fiktívne postavy. 

BUKVICA PRAVDY
O viere, histórii a filozofii
Viačeslav KULANOV
Autor píše o tom, čo sa dozvedel od svojho starého 
otca a ten zas od svojich predkov. Je to kniha o vie-
re, histórii a filozofii. Odhaľuje skutočnú históriu, 
zmysel náboženstva a mení pohľad na život. Autor 
verí, že náboženstvo je iba vynikajúcim prostried-
kom na ovplyvňovanie más a dosahovanie požado-
vaných cieľov. 

POZNÁM ODPOVEDE
Odhalenie všetkých hlavných tajomstiev

Simon CHAČATRJAN
Kniha poskytuje vedecké argumenty proti všeo-
becne uznávaným teóriám vzniku kontinentov, 
oceánov, hôr, jazier a sopiek. Ponúka úplne nový 
evolučný prístup k otázkam vzniku nášho vesmí-
ru, ako aj  všetkých nebeských telies. Spolu s  tým 
sa  črtá aj popis účelu všetkých megalitických sta-
vieb na Zemi. Odhalenia sa zdajú byť šokujúce, 
ale všetko má vysvetlenie.

VANGA
Proroctvá o Rusku
Ľuba ORLOVÁ 
Kniha proroctiev rozpráva o tom, čo veľká bulhar-
ská jasnovidka prorokovala Rusku. Rozpráva však 
aj o jej živote a iných proroctvách, ktoré dopĺňa-
jú celkový obraz jej predpovedí, z ktorých väčšina 
sa  naplnila presne tak, ako to táto veštica pred-
povedala. Osobitná pozornosť je  však venovaná 
proroctvám, ktoré priniesla v  posledných rokoch 
svojho života a v tejto súvislosti sa kniha venuje najmä proroctvám o Rusku. 

KÓD BOHA
Lingvisticko - vlnová genetika

Peter GARJAJEV 
V genetike nastal čas na prehodnotenie poznatkov. 
Dnes už lavína nových experimentálnych údajov 
nezapadá do  uznávaných postulátov, lebo tieto 
nové skutočnosti sú úžasné, vzrušujú predstavivosť 
a lákajú ísť vpred. Táto kniha vychádza z vedeckej 
monografie „Lingvistický vlnový genóm“ od tohto 
istého autora. Garjajev teraz reviduje problém ge-

netického kódu, ako programu na konštrukciu celého biosystému.

HĽADANIE BYTIA
Štvrtá cesta k vedomiu

Georgij GURDŽIJEV 
„Ak  sa  chceme stať vedomými ľuďmi, musí-
me sa  naučiť, ako zmeniť samých seba,“ hovorí 
Gurdžiev. Prostredníctvom sebapoznania a pocho-
penia toho, ako sme spojení s  vesmírom, sa  mô-
žeme prebudiť na  vyššiu úroveň bytia – ak  sme 
však ochotní zmeniť sa. Všetky autorove základné 
princípy a metódy transformácie intelektu, emócií 
a tela, ktoré tvoria systém „štvrtej cesty“, sú prezentované formou zrozumiteľ-
ných a presných vysvetlení.

ROZSIAHLA HARMÓNIA
VESMÍRU

Cesta ducha za horizont vedy

Sergej SUCHONOS 
V knihe sú všetky objekty vesmíru zoradené z hľa-
diska usporiadania mierky, dynamiky a harmónie, 
ktorá je odrazovým mostíkom ku konštrukcii všeo-
becnej teórie systémov. Spojením nesúrodých faktov 
autor presvedčivo podáva ucelený obraz svetového 
poriadku. Mierky sú akousi šablónou na  všetky 

javy a deje, ktoré prebiehajú všade okolo nás.
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ÚVOD DO VEDY O MYSLENÍ
Alexander ŠEVCOV 
V  „Úvode do  vedy o  myslení“ autor 
uvažoval o  práci mysle a  predstavil 
pojmy potrebné pre ďalšiu prácu. Sa-
motná moderná veda považuje koncept 
ľudskej duše za poveru. Vôbec ju nebe-
rie do  úvahy a  všetku tú rozmanitosť 
populárnych konceptov racionality 
a  spôsobov myslenia nahrádza jedným 
veľkým smetiskom nazývaným „mysle-
nie“. Vedecké myslenie v užšom zmysle 
slova je vedou o myslení, ale už v širšom 
zmysle slova sa týka všetkého, čo sa deje 
„v  hlave“. Predpoklad, že  myšlienka 
môže existovať aj  mimo hlavy je  neprijateľný ... aj  keď je  pravdivý. Táto 
kniha je  určená všetkým, ktorí sa  zaujímajú o  sebapoznanie, psychológiu 
a filozofiu a chcú zlepšiť prácu svojej mysle.

AKO PREKONAŤ STRACH 
ZO SMRTI

Šrí AUROBINDO, 
Alfassa MIRRA 

Táto brožúra je  výberom zo  spisov Šri 
Aurobinda a  Matky (Mirry Alfassy) 
a je súčasťou série kníh venovaných roz-
voju duchovného života na Zemi. Tieto 
brožované výbery pokrývajú asi päťde-
siat tém a venujú sa všetkym oblastiam 
ľudského života. Spájajú vybrané pasáže 
zo  spisov Šri Aurobinda a Matky a  sú 
publikované na samostatné témy. Každý 
čitateľ má tak možnosť vybrať si  tému 
v  súlade so  svojou vnútornou potrebou 

a nájsť odpoveď na svoju otázku. Brožúry sú na  povzbudenie čitateľov, aby 
sa odhodlali študovať samotné dielo Šrí Aurobinda a Matky, ktoré im pomô-
žu formovať ich životy a prostredie v súlade s ich vlastnými názormi.

DIOGENES
Grécky mudrc

Kolektív autorov  
Kniha z  roku 1910 rozpráva o  živote 
Diogena a  odhaľuje hlavné myšlienky 
jeho filozofického učenia. Keď však čí-
tame o  živote mudrcov, často zabúda-
me, akou námahavou a útrpnou cestou 
ducha a  tela získavali svoje poznanie 
pravdy. Zdá sa nám, že títo muži sa už 
narodili ako múdri a  niekedy možno 
závidíme, prečo sme sa aj my tak nena-
rodili. Spoznávaním ich života, začne-
me chápať ako sa prepracovali k výsled-
ku, ktorý jediný nás v škole učia. Je však 
poučné poznať aj ich históriu. Keď si ju prečítame, pochopíme, že náš život 
sa stáva zlým alebo dobrým nie preto, ako sme sa narodili, ale tým, ako veľmi 
sa chceme zlepšovať a pracovať na sebe. Tak to bolo aj s Diogenom.

FILOZOFIA ŽIVOTA
Anatolij MARTYNOV 

V  knihe autor sumarizuje všetky svoje 
vývojové trendy a ponúka čitateľom hl-
bokú štúdiu príčin fyzických, duševných 
a  duchovných neduhov spoločnosti ako 
celku aj každého jednotlivca. Rozoberá 
základy kresťanskej viery a snaží sa vi-
dieť tento svet a ľudí v ňom racionálne 
a triezvo. Touto knihou sa autor pokúša 
vytvoriť učebnicu budúceho predmetu 
na školách a univerzitách o ideologickej 
výchove mládeže. Nahromadený súbor 
faktov, ktoré nezvratne dokazujú exis-
tenciu parapsychologických javov, musí 

nevyhnutne viesť k  vážnej, ak  nie radikálnej revízii základných pojmov 
filozofie, fyziky, biológie aj  medicíny. V  prvom rade však tieto odhalenia 
ovplyvňujú také pojmy ako sú priestor, čas, živá hmota a napokon aj oblasť 
našej mysle.

ÚVOD DO FILOZOFIE
NENÁSILNÉHO ROZVOJA
Igor OSTRECOV 
Po  desaťročiach stagnácie svetového fi-
lozofického myslenia, zdĺhavej krízy so-
ciológie sa objavuje dielo, ktoré vzniklo 
na  základe storočných výdobytkov teo-
retickej fyziky a osvetľuje budúci vývoj 
ľudstva. Táto kniha je  v  prvom rade 
výzvou materialistickej vede, ateizmu. 
Úvod do  filozofie nenásilného rozvoja 
predstavuje deduktívnu sociálnu teó-
riu a  filozofiu, ktorá je  jej základom. 
V súlade s Gödelovou teorémou o neúpl-
nosti akéhokoľvek systému racionálnych 
tvrdení je vo všeobecnosti možné zostaviť ľubovoľne veľké množstvo sociál-
nych programov. Ukazuje sa, že axiomatický základ teórie sa stáva úplným 
a primeraným realite len vtedy, ak sú do jej zostavy zahrnuté aj základné 
axiómy Ježiša Krista.

NOVÝ MODEL VESMÍRU
Tajomstvá vesmíru

Pjotr USPENSKIJ 
Nový model vesmíru je  základným 
dielom slávneho ruského okultistu a fi-
lozofa Petra Demjanoviča Uspenského 
(1878-1947), ktoré bolo prvýkrát vy-
dané v Londýne v roku 1930 v angličti-
ne. V tejto knihe autor zhromaždil svoje 
myšlienky týkajúce sa štruktúry vesmíru 
vo  svetle svojho duchovného pozna-
nia a  ezoterických vedomostí. Čitateľ 
sa zoznámi s jogou, ponorí sa do štúdia 
snov a hypnózy, ale aj do  sveta experi-
mentálnej a teoretickej fyziky. Tarotové 

karty čitateľom odhalia svoje tajomstvá a  pomôžu im spoznať zákony Manu. 
Kniha je  určená širokému okruhu čitateľov zaujímajúcich sa  o  ezoterické 
poznatky a históriu okultizmu. Vo všeobecnosti ide aj o vynikajúci materiál 
pre sebarozvoj, nielen ezoteriku.

AZR - FILOZOFIA
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SEBAPOZNANIE
Nikolaj BERĎAJEV 
Popredný ruský filozof Nikolaj Ber-
ďajev, bol významným predstaviteľom 
ideológie personalizmu. Veril v  exklu-
zivitu každého jednotlivca a  v  jeho 
silu. Berďajev veril, že  vnútorný život 
každého jednotlivého človeka je  odcu-
dzený vonkajšiemu svetu. Videl hlboký 
konflikt, v ktorom sa človek svojej doby 
ocitol s  vonkajším svetom a  spoločnos-
ťou, ktorá sa snažila potlačiť jeho vnú-
torný duchovný život. „Sebapoznanie“ 
je  jedným z  posledných diel Berďajeva 
a ide o akýsi záverečný výstup jeho celo-
životného filozofického dedičstva. Večné otázky, o ktorých Berďajev premýšľal, 
ako sú láska, osamelosť, sloboda, vzbura, zmysel života a jeho hľadanie, sú 
dnes aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Myšlienky mysliteľa sú totiž ab-
solútne originálne a moderné.

VEDA O LOGIKE
Zväzok 2. Subjektívna logika

Georg W. F. HEGEL 
Subjektívna logika je  venovaná hege-
lovskej doktríne konceptu. Táto časť 
pojednáva o dialektike hlavných foriem 
myslenia, o  pojmoch ako sú úsudok 
a  záver, ako aj  o  korelácii jedinečné-
ho, osobitého a  všeobecného (s  dife-
renciáciou dvoch typov – abstraktný 
a  konkrétny ako „jednota rozmanitos-
ti“). Publikácia je určená pre filozofov 
a  všetkých záujemcov o  rozvoj filozo-
fického myslenia ale aj  pre  tých, ktorí 
sa  špecializujú na  nemeckú filozofiu. 

V Hegelovom systéme prebýva duch neskorej romantiky a dokonca aj  jeho 
najčudnejšie podoby pôsobia akosi dojemne melancholicky. Pre Hegelových 
súčasníkov sa táto vlastnosť a autorita prejavovala najočividnejšie vo filozofii 
dejín.

CESTOVNÝ PAS 
DO TRETIEHO TISÍCROČIA
Alexander USANIN 
Podľa mnohých dávnych známych 
proroctiev sa teraz ľudstvo musí zbaviť 
negatívnych sklonov a  naučiť sa  žiť 
vo  vzájomnom mieri a  harmónii 
s celým svetom okolo seba. Tým vznikne 
nový zlatý vek – éra univerzálneho 
blahobytu. Mnohým sa to teraz zdá byť 
takmer nemožné. Je  to však presne to, 
čo  teraz musíme všetci urobiť a  dostať 
sa do tretieho tisícročia. Kniha ponúka 
základy inšpiratívnej komunikácie, 
symbiózu s  prírodou, ochranu pred 
negativitou, umenie odpúšťať, harmóniu vnútornej čistoty, sedem úrovní 
lásky, rysy povahy mužov a  žien, výber životného partnera, sedem etáp 
rodinných vzťahov, ako porodiť hrdinu, základy aktívnej dlhovekosti, všetko 
o vegetariánstve ale aj recepty na zdravé jedlá.

VEDA O LOGIKE
Zväzok 1. Objektívna logika

Georg W. F. HEGEL 
Veda o logike je najvýznamnejším He-
gelovým dielom, kde reliéfne vyniká 
jeho dialektická metóda. Klasici mar-
xizmuleninizmu vysoko oceňujú toto 
Hegelovo dielo. Lenin dokonca napísal, 
že „je nemožné úplne pochopiť Marxov 
Kapitál a najmä jeho prvú kapitolu bez 
toho, aby sme si preštudovali a pochopili 
celú Hegelovu logiku“. „Objektívna lo-
gika“ je venovaná hegelovskej doktríne 
bytia. Prvý zväzok odhaľuje Hegelovu 
dialektickú triádu „bytie-podstata-po-

jem“. Hegel má abstraktný štýl, a preto zdanlivo nedotknuteľný provincio-
nálnou poníženosťou, a zároveň predsa len plný živej predstavivosti objasňu-
je konkrétne detaily politiky, umenia a mravného života s takým pôvabom 
a nádychom hlbokého poznania, že si to ešte vždy zasluhuje úctu.

ALTERNATÍVNY SCÉNAR 
GLOBALIZÁCIE
Alexander USANIN 
Užitočná kniha pre politikov, ekonó-
mov, sociológov, filozofov, psychológov, 
študentov humanitných univerzít, ale 
aj pre každého, kto chce urobiť náš svet 
lepším. Kniha je  výsledkom viac ako 
30-ročnej vedeckej a praktickej činnos-
ti autora v  oblasti problémov riadenia 
a  rozvoja spoločnosti. Kniha podáva 
hodnotenia posledných období histórie 
našej planéty a ukazuje možnosti ďalšie-
ho vývoja ľudstva. Spolu so závažnými 
globálnymi témami, ponúka dôležité 
praktické odporúčania, na základe ktorých sa bude môcť každý človek po-
dieľať na budovaní novej spoločnosti ľudskosti, spoločnosti človeka s veľkým 
začiatočným písmenom „Č“. 

ONTOLOGICKÁ HERNÁ 
STRATÉGIA

Alexander SOLODIN  
Tento svetonázor sa  nazýva Telosofia, 
čo  znamená múdrosť najvyššieho cieľa 
a  je  navrhnutý ako stratégia podporo-
vaná silným súborom nástrojov psy-
chofyzickej aktivity. Vo  všeobecnosti 
veríme, že je už nanajvýš potrebné nové 
chápanie podstaty ľudského poznania, 
ako praktického procesu formovania 
reality človekom na  jeho vlastný obraz 
a  na  jeho podobu. Vedomosti sú onto-
logicky aktívne a prostredníctvom nich 
sa formátuje svet. Poznanie je multidi-

menzionálne, rovnako ako riadenie prírodných a kozmických procesov spôso-
bom konštruovania tej naj „objektívnejšej“ reality. Tým sa potvrdzuje ľudská 
podstata sveta, pozemskej reality a celého vesmíru.
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HĽADANIE BOŽSTVA 
Ján ŠAFIN 
Kniha o zápase kresťanskej idey s mnohými 
filozofiami starovekej doby. J. Šafin detail-
ne popisuje rôzne heretické prúdy a  ich 
pôvodcov. Objasňuje, že  kresťanské cirkvy 
so  svojim víťazným poznaním by si  mali 
vážiť aj nositeľov bludných ideí, ktorí na-
pomáhali lepšie spoznať pravdy a neprav-
dy v  tomto už stáročia trvajúcom zápase. 
Mnohé tieto tzv. bludy, ktoré sa vyskytovali 
najmä okolo 3. storočia u  mnohých hľa-
dajúcich pravdu sa  neskôr stali dogmami 
a aj vďaka nim sa podarilo v tomto dejin-
nom zápase zadefinovať základné a pevné pravidlá kresťanstva a viery ako 
takej. Autor, profesor Šafin je dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU 
v Prešove (Katedra cirkevných dejín a byzantológie). Je autorom niekoľkých 
kníh  (O  ruskom byzantinizme, židovstvujúcich a  vesternizácii Ruska) 
a spoluautorom knihy Vladimír Solovjev a hľadanie večnosti.

KNIHA TIEŇOV
Koleso roka

Janina PERVOZVANNAJA 
Toto je v podstate zbierka esejí z Kníh tie-
ňov jednotlivých čarodejníc a veštíc. Podľa 
legendy totiž počas svojho života musela 
každá čarodejnica vytvoriť knihu, kde boli 
uložené jej magické znalosti.Bola to jej 
Kniha tieňov. Z týchto kníh teraz vznikla 
táto zbierka esejí. Autorka je tiež čarodej-
kou a hovorí o tom, ako existovať v tomto 
svojom „odvetví“ počas  kolobehu celého 
roka. Niekomu táto kniha ukáže správnu 
cestu a  iného pozve do  liečivej meditácie. 

Alebo len konečne pomôže poskladať mozaiku vlastných vedomostí a doha-
dov. Autorka vás prevedie cestami, ktoré sa vymykajú všednosti. Cez tmu 
noci a chlad zimného lesa, cez súmrak duše a rozrušenie mysle. Na konci 
tejto cesty sa istotne zmeníte a pochopíte, čo to znamená byť čarodejnicou.

HADÍ KROK
Jurij VOROBJEVSKIJ 
Diabol je  neviditeľný, ale jeho kroky sú 
zreteľné. Diabol má veľa funkčných alia-
sov. Duch Egypta, Búrlivý vietor, Dvojitá 
smrť, Leviatan, Belzebub. To všetko je on. 
Jedna a  tá istá entita. V  každej kapitole 
knihy „Krok zmyje“ sa  uvažuje o  inom 
zvrate satanskej prefíkanosti. Musíte to 
spoznať, aby ste sa mohli zachrániť a byť 
raz spasení. Židovské tajomstvá a rituálne 
vraždy. Polemika o holokauste a okultnom 
fašizme. Rodokmeň Antikrista a zlovestná 
mágia Leninovej múmie. To všetko je po-
zadie satanizmu v ďalšej knihe Jurija Vorobjevského „Hadí krok“. Táto kni-
ha sa v Rusku stala abecedou duchovného odporu. Teraz kniha vychádza 
aj v  slovenskom jazyku pre všetkých tých, ktorí ešte úplne nepodľahli pro-
pagande.

KNIHA JEŽIŠA
„prenášané prostredníctvom 

Benjamina CULLENA“ 
Za  posledných 2000 rokov bola Biblia 
preložená do  rôznych jazykov a  do  niek-
torých možno aj niekoľkokrát. Pri preklade 
sa  niektoré významy stratili a  veľa faktov 
z pôvodnej Biblie nám bolo zatajených. Sa-
motný Ježiš sa teraz odhodlal raz a navždy 
opraviť túto najstaršiu kroniku jeho života 
na Zemi a preto sa rozhodol priniesť ľuďom 
svoju vlastnú Knihu. Ježiš ju  nepísal, ale 
nadiktoval jej text cez kazateľa Benjamina 
Cullena, ktorého si  na  túto úlohu vybral. 

Cullen mal nadprirodzenú schopnosť liečiť ľudí dotykom tak, ako to kedy-
si robil aj samotný Ježiš. Krátko po napísaní tejto knihy Benjamin odišiel 
na druhý svet. Svoju úlohu splnil. Teraz nastal čas Ježišovu knihu vydať.

VEĽVYSLANCI BOHA
Temná strana pápežov
Peter De ROSA 
Hovorí sa, že  medzi svätými otcami, 
od  svätého Petra až po pápeža Jána Pav-
la II., boli falšovatelia dokumentov, muži 
s  mnohými milenkami a  nemanželskými 
deťmi, ktorí zabili tisíce kresťanov a spôso-
bili veľké utrpenie. Táto kniha nie je  teo-
logickým dielom, tým menej učebnicou 
o pápežstve. Ide o  štúdium úlohy pápežov 
vo svetle histórie, kultúry, etiky a osobností 
samotných pontifikov. Autor knihy Peter 
De Rosa prechádza cirkevnou históriou 
a predvádza pápežov, ktorí splodili deti, pápežov, ktorí vo veľkom smilnili, 
pápežov, ktorí sa  oženili. Pripomína aj  fakt, že  cirkev nikdy neapelovala 
proti obmedzovaniu úžerníkov a  dokonca samotný Vatikán prevádzkuje 
svoju banku.

VODNÁRSKE EVANJELIUM 
JEŽIŠA KRISTA

Na druhej strane mysle

Levi. H. DOWLING 
Vodnárske evanjelium o  Ježišovi Kristovi 
je  alternatívnym rozprávaním Ježišovho 
príbehu so silným teozofickým a spiritistic-
kým vplyvom. Zaujímavý je pokus autora 
vyplniť medzeru dvoch desaťročí v Ježišovej 
tradičnej biografii. Prináša totiž absolútne 
nový popis Ježišových stretnutí s  majstra-
mi, veštcami a mudrcmi, ktorých navštívil 
na cestách po Tibete, Egypte, Indii, Perzii 
a Grécku, kde podľa Downinga žil počas 

chýbajúcich osemnástich rokov. Tam sa  mal údajne naučiť ezoterickým 
metódam, pričom sa vzbúril aj proti kastovému systému. Vodnárske evan-
jelium vysvetľuje ako Ježiš v tom čase rástol vo svojej múdrosti a veľkosti.

AZR - NÁBOŽENSTVO, MÁGIA
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STAROVEKÉ TAJOMSTVO KVETU ŽIVOTA 
Zväzok 1, Zväzok 2

Melchizedek DRUNVALO 

Kedysi dávno život vo vesmíre poznali ako Kvet života alebo ako model stvorenia. Bol to geometrický vzor, ktorý nás viedol dovnútra a von 
z fyzickej existencie. Plynutím času sme z veľmi vysokého stavu vedomia upadli do temnoty a zabudli sme, kto sme. Po tisícročia bolo tajomstvo 
uchovávané v starovekých artefaktoch a rezbách po celom svete a bolo zakódované v bunkách všetkého života. Teraz sa prebúdzame z tohto sna, 
vytriasame staré, zatuchnuté presvedčenia z našej mysle a pozorujeme zlaté svetlo tohto nového úsvitu prúdiace cez okná vnímania. Táto kniha 
je jedným z tých okien. Kvet života je jednoduchý geometrický vzor,   ktorý obsahuje všetky tazirnas. Drunvalo je vzdelaním fyzik, člen ezoterického 
rádu Melchizedekov. Je vyškolený 70 duchovnými učiteľmi rôznych tradícií. V tejto bohato ilustrovanej knihe po prvý raz zachytáva materiál 
v písomnej forme s vizionárom z mesta Sevres. Čitateľa čaká úžasná cesta svetom posvätnej geometrie, starovekej histórie, prírodných vied, egyptskej 
mágie a moderných environmentálnych problémov, ktoré vedú k pochopeniu, prečo je svet taký, aký je, a čo by sme mali so sebou robiť, aby sme 
si ho udržali a zlepšili. Kniha tiež poskytuje podrobné pokyny na „Mer-Ka-Ba meditáciu“ - techniku   na budovanie ľudského Svetelného tela 
a prebúdzanie pamäti na to, kto sme a kam smerujeme.

TAJOMSTVO VEDECKÉHO 
KABALIZMU
KOLEKTÍV AUTOROV 
Kniha Prognostického a analytického cen-
tra Akadémie manažmentu je porovnáva-
cím prehľadom vedeckých objavov z konca 
20. a začiatku 21. storočia. Od staroveku 
sa  vedci snažili nájsť a  opísať všeobecné 
vzorce štruktúry a  interakcie a  pátrali 
po  univerzálnych matematicky presných 
zákonitostiach štruktúry sveta. Ide o popis 
najnovších „úspechov“ Západu v  oblasti 
adaptácie starých náboženstiev a  ideoló-
gií a túžba ovládať tak nielen fyzické, ale 
aj sociálne procesy, pomocou „ovládania reality“, ale aj pomocou manipulá-
cií verejnej mienky a ovládaním davov. 

NAČÚVAŤ JASNOSLUCHOM
Druhá strana tvojho života 

Oľga MURATOVÁ  
Táto kniha je  príručkou pre tých, ktorí 
chcú prebudiť a  rozvíjať schopnosť jednej 
z  najbežnejších foriem mimozmyslové-
ho vnímania – jasnosluchu. Uvedomí-
te si, že  všetky tie zvuky, melódie, slová, 
ktoré vám prídu na  myseľ (reprodukova-
né v  myšlienkach), sú oveľa dôležitejšie, 
ako sa zdá. Môže to byť varovanie, odpo-
veď na  vzrušujúcu otázku, okno do  bu-
dúcnosti alebo iné prejavy. Rozšírte svo-
je vedomie, spoznajte iný svet, ktorý nie 

je prístupný bežným sluchovým orgánom. V knihe nájdete množstvo praktík, 
meditácií a cvičení, ktoré vám pomôžu skutočne počuť to, čo sa predtým zda-
lo nedostupné.

automaticky 
sa prispôsobí rýchlosti 

Vášho čítania
nevyžaduje prístup 

k mikrofónu ani k slúchadlám

žiadne otravné 
reklamy

perfektný darček pre 
inteligentného človeka

obrovský výber 
z rôznych modelov

nekonečne dlhá výdrž 
aj bez napájania572 rokov overená 

technológia

jedinečná záruka súkromia 
v každej situácii

100% prírodný materiál

najširšia ponuka chutí 
pre každého, podľa 
jeho individuálnych 

požiadaviek

príjemná vôňa
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EKONOMIKA INOVAČNÉHO 
ROZVOJA
PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP 
Podrobne preskúmaná (z  hľadiska metodológie 
Dostatočne všeobecnej teórie riadenia) proble-
matika štátneho riadenia procesu ekonomického 
zabezpečenia spoločenského rozvoja s  ohľadom 
na vzájomnú interakciu spoločensko-ekonomic-
kého systému štátu s  biosférou a noosférou pla-
néty.

SMUTNÉ DEDIČSTVO 
ATLANTÍDY
To je «včera», no určite nie «zajtra»
PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP 
Rozšírená verzia skutočnosti, že  Matica mož-
ného priebehu globálneho historického proce-
su v  súčasnej civilizácii, predurčená Bohom, 
je  postavená tak, že  ľudstvo prežilo živočíšnu 
štruktúru psychiky. Posledné dni Atlantídy totiž 
dokonale zodpovedajú našej dobe.

FORD A STALIN
O tom, jak žít lidsky

PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP           
Kniha v  českom jazyku odkrýva odkaz dvoch 
veľmi odlišných ľudí, Forda a Stalina. Ak tento 
odkaz pochopíme, rozvinieme a budeme v živote 
nasledovať, mohli by sme získať princípy organi-
zácie spravodlivej štruktúry spoločnosti a ekono-
miky. Medzi fordizmom v USA a boľševizmom 
v ZSSR sa totiž črtajú paralely.

O SVĚTE KŘIVÝCH ZRCADEL
Zväzky 1, 2, 3, 4

Valerij Viktorovič PJAKIN  
Prvá kniha nás uvádza do procesu likvidácie socializmu stalinského typu a dokazuje zradu veci socializmu najvyšším vedením ZSSR. Druhá kniha 
sa venuje otázkam zakladania a fungovania štátu. V tretej sa dočítame, ako kvalitne alebo naopak vlastizradne sa niektoré štáty chystali na vojny 
vyzbrojovaním, prípravou vojenských kádrov a ako sa to následne odrazilo na priebehu vojny. Štvrtá kniha vysvetľuje pojem boľševizmus a jeho 
víťazné pôsobenie na všetky oblasti budovania a obrany štátu. Hodnota série kníh O svete krivých zrkadiel spočíva v tom, že opisom podstaty obrov-
ského množstva zaujímavých historických udalostí nám umožňujú rozoznávať ich prejavy v našej dobe. Séria kníh je zborníkom aktualizovaných 
analytických správ altajského Fondu konceptuálnych technológií. Knihy sú v českom jazyku.

KSB

KÚZELNÍCKE TRIKY 
A ZÁBAVA
Jakov PEREĽMAN 
Publikácia obsahuje tri fascinujúce diela o záz-
rakoch, ktoré nám odhaľuje matematika. Ako
sa  dvanásťročnému chlapcovi Felixovi podarí 
zapamätať si  sto slov, čítať myšlienky a  dokon-
ca visieť vo vzduchu? Ako prekabátiť milionára? 
A  aké neuveriteľné triky sa  dajú robiť s  papie-
rom, nožnicami, mincami a vodou? Pútavé prí-
behy dopĺňajú vtipné a nezabudnuteľné ilustrá-
cie Vladislava Tvardovského.

MISE LIBYJSKÁ DŽAMÁHÍRÍJA
Václav HÁLA 

Dielo je  spomienkovou knihou Václava Hály 
na jeho vojenskú službu v sedemdesiatych rokoch 
minulého storočia a  nadväzujúci ročný pobyt 
v  Líbyi v  role inštruktora raketometu na  kor-
be osemkolesovej Tatry. Československá účasť 
na zbrojení Líbye svojím rozsahom bola absolút-
ne výnimočná. Kniha je v českom jazyku.

OD KORPORATÍVNOSTI
POD RÚŠKOM IDEÍ

K SÚBORNOSTI 
V BOŽOM KRÁĽOVSTVE
PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP 

O  psychologickom pozadí osobnosti človeka 
a jeho cieľavedomej zmene, o duchovnosti ľudí, 
o PSEUDOsúbornosti biblického „kresťanstva“. 
O  algoritmike súbornosti: Boh, ľudia, plynutie 
Života, možnosti prekonania krízy: iluzórne 
i reálne, o osobnej kultúre jednania. Kniha obsa-

huje úryvky z predsmrtného listu N. I. Bucharina J. V. Stalinovi.
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GLOBÁLNE RIADENIE 
A ČLOVEK

Ako vystúpiť z matrice
Viktor JEFIMOV 

GLOBALNE RIADENIE je  činnosť 
na  dosiahnutie cieľov pre celé ľudstvo 
a  planétu Zem z  hľadiska dlhodobých 
trendov. Vykonávajú ju  ľudia, ktorí 
majú priority riadenia – metodologic-
ké a chronologické. Je to koncept, ktorý 
sa  na  našej planéte realizuje už viac 
ako 3,5 tisíc rokov – koncept, ktorý zo-
tročuje ľudí. Biblickí „včelári“ stabilne 
udržiavajú režim chudobnej existencie 
v záujme západnej civilizácie. Existuje 

matrica globálneho riadenia pre jednotlivca aj pre cele ľudstvo? Kto sú jej 
vývojári?

TAJOMSTVO KONTROLY 
ĽUDSTVA
Kniha 1, Kniha 2
Konstantin PETROV 
Autor podrobne popisuje mechanizmus 
vplyvu egregorov a  noosféry na  život 
ľudí a  priebeh spoločenských procesov. 
Základy riadenia sociálnych procesov 
podrobne rozoberá tak na  regionálnej, 
ako aj  globálnej úrovni vlády. Súbor 
dvoch zväzkov obsahuje prezentáciu 
starovekých ideologických a filozofických pozícií, ktoré sú dnes takpovediac 
skryté pred ľudstvom v modernom jazyku. Nepravdivé pojmy a myšlienky sú 
však teraz odhalené a tie pravdivé sú podložené a dokázané. Z týchto pozícií 
následne autor robí analýzu dejín ľudstva, ako riadeného procesu a úlohy 
Ruska v tomto procese. Publikácie nám odhaľujú pôvod ľudstva, jeho históriu 
a účel našej existencie. Dostatočne podrobne sú popísané aj základy riadenia 
ekonomických procesov a úloha svetového úverového a finančného systému, 
založeného na úžere. Petrov bez rešpektu odhaľuje mechanizmy klamania 
a manipulácie ľudí a spôsoby riadenia ekonomiky.

RUSLAN A ĽUDMILA
Druhá zmyslová úroveň poémy 
A. S. Puškina
PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP 
Zákusok pre milovníkov Puškinovej tvorby. Ob-
javte s  nami skrytý zmysel pomocou symbolov. 
Jedna z  možných alternatív interpretácie obsa-
hovej stránky symboliky básne, ktorá popisuje 
vývoj a  formovanie ruskej mnohonárodnostnej 
civilizácie a jej štátnosti.

DVTR
Dostatočne všeobecná teória 

riadenia
PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP 

V  knihe DVTR, Dostatočne všeobecná 
teória riadenia sú prezentované základ-
né materiály učebného kurzu „procesy 
riadenia“ na fakulte aplikovanej mate-
matiky Petrohradskej štátnej univerzity 
(1997 – 2003). Ide o  nové rozšírené 
vydanie s  doplneniami a  spresneniami 
predchádzajúcich verzií. Teoretická 
časť obsahuje 12 príloh ilustrujúcich 
použitie teórie riadenia v  reálnom ži-
vote. Riadenie je možné aj na základe 

praktických zručností a životných skúseností, ktoré si každý manažér vedome 
a cielene hromadí, zdokonaľuje a využíva. Pokiaľ je dostatočne citlivý a vní-
mavý k tomu, čo a ako prebieha vo sfére jeho riadiacej činnosti, potom on 
osobne žiadnu teóriu na realizáciu svojho riadenia nepotrebuje. 

ROZHOVORY O ŽIVOTE
Michail VELIČKO 
Odpovede na otázky o porozumení sveta, formo-
vaní svetonázoru, o ľudskej psychike aj filozofii. 
O  substitúcii zákonov dialektiky, o  smerovaní 
cieľov riadenia a  štrukturovaných metódach 
riadenia. O rozdiele medzi Bibliou a Koránom, 
o vytváraní bio robotov, slepej uličke vedeckého 
pokroku v  spojení s kapitalizmom a novým ot-
roctvom budúcnosti.

MŔTVA VODA
PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP 

Mŕtva voda bola vytvorená v roku 1991 
ako krátka verzia predchádzajúcich 
pracovných materiálov s  názvom „de-
hermetizácia“. Pri jej písaní bolo cieľom 
zabrániť zničeniu ZSSR a sprievodným 
katastrofám. Autori knihy predpoklada-
li a dúfali, že vládnuca strana a vedec-
ká „elita“ zmení názor a nájdu v  sebe 
silu a odvahu zmeniť smer a koncepciu 
reforiem. Tento cieľ dosiahnutý  nebol. 
A až po štátnom kolapse ZSSR, v roku 
1992, bola vydaná „Mŕtva voda“ v ná-
klade 10  000 výtlačkov. Pôvodne táto 

práca nebola adresovaná širokej verejnosti, ale vedeniu sovietskeho Inštitútu 
USA a  Kanady a  akadémie vied ZSSR, ktorých „inteligentným“ vodcom 
sa darilo formovať názory najvyšších predstaviteľov ZSSR na ďalšie smerova-
nie domácej a zahraničnej politiky strany a štátu.
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MAJSTER A MARGARÉTA
Hymna démonizmu alebo evanjelium
oddanej viery
PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP
Kniha vysvetľuje učenie o  Bohu vo  forme ko-
mentárov a literárni vedci ju pokladajú za na-
jlepší ruský román  20. storočia. Autor po-
rovnáva doktríny Biblie i  Koránu, ich úlohu 
v dejinách i miesto v modernom živote. Hľadá 
odpovede na otázky morálky a viery.

V PREDAJI
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ZÁKLADY SOCIOLÓGIE 
PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP  
Analytická práca Základy sociológie. 
Od minulosti k budúcnosti bola napísaná 
skupinou autorov VP ZSSR a je pracovným 
materiálom jednej zo sekcií piateho ročníka 
vzdelávacieho kurzu „Základy sociológie“, 
o ktorej sa píše. Materiál je samostatný. Ako 
už z  názvu vyplýva, táto práca sa  venuje 
vzdelávaniu ako subkultúre prípravy detí 
na dospelosť. Autori analyzovali vzdelávací 
systém ZSSR a systém vybudovaný po zniče-
ní krajiny v rámci hraníc súčasného Ruska. 
Nositeľmi vzdelávania je  rodina v  spolu-
práci so vzdelávacími inštitúciami. Toto tvrdenie je svojím spôsobom pravdi-
vé tak vo vzťahu k budúcnosti nášho národa, ako aj celého ľudstva.

LIBERALIZMUS, NEPRIATEĽ 
SLOBODY 

Vladimir ZAZNOBIN
Analytická práca kolektívu Vnútorného 
prediktora bola vydaná ešte začiatkom 
novembra 2003 v  reakcii na prejav A. B. 
Čubajsa pod názvom „Misia Ruska“ na Pe-
trohradskej ekonomickej univerzite. Práca 
dáva do pozornosti úvahy o mieste a úlohe 
„teoretického“ a  praktického liberalizmu 
v  spoločnosti. Sloboda je  mnohostranný 
fenomén a  jednou z  jej stránok je  aj  eko-
nomická sloboda jednotlivca v  spoločnosti 
a rovnako aj ekonomická sloboda spoločnos-

ti ako celku. Liberalizmus je  mnohostranný fenomén, vnímaný často ako 
„sloboda“, ktorá nie je podmienená svedomím. Preto liberalizmus, ktorý dnes 
v takejto podobe preniká do modernej spoločnosti, bráni dosiahnutiu slobody 
jednotlivca ale aj spoločnosti ako celku.

POVEDZŽE MI, 
ZRKADIELKO...
PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP  
Nahliadnite hlboko do  témy etiky a  psy-
chológie, problémov v  komunikácii a  ko-
lektívnej činnosti. Aká je úloha svetonázoru 
a morálky, vedomia a nevedomých úrovní 
a  typov mentálnej štruktúry v  interakcii 
osobností? Čo je to egocentrizmus? Čo je to 
ladička pre psychiku a ako dosiahnuť jed-
notu emocionálnej a sémantickej štruktúry 
duše? Je to publikácia o algoritmoch mysle-
nia a duševnej činnosti. Takmer všetky kon-
flikty v kolektívnej činnosti ľudí sú vyjadre-
ním v podstate štandardných algoritmov. Algoritmus akéhokoľvek myslenia 
zahŕňa vedomie jednotlivca, nevedomé úrovne jeho individuálnej psychiky 
a niektoré fragmenty kolektívnej psychiky. Pokiaľ je jednotlivec mimo spoloč-
nosti, tento algoritmus je relatívne neškodný. 

ABECEDA L. N. TOLSTÉHO
Lev Nikolajevič TOLSTOJ

Táto nádherná Abeceda od Leva N. Tolsté-
ho je  založená na  textoch jeho unikátnej 
“Novej abecedy”, ktorej venoval takmer 15 
rokov tvrdej práce. Pomôže všetkým rodi-
čom, vychovávateľom aj  učiteľom, naučiť 
deti čítať. Ide o unikátnu metódou výučby 
čítania, pomocou čistého, obrazného, expre-
sívneho a dynamického materinského jazy-
ka. Naše deti žijúce v 21. storočí by sa mali 
venovať klasickému čítaniu literatúry. Do-
prajte svojim deťom naučiť sa čítať skôr ako 
v škole, navyše s knihou od svetoznámeho li-

teráta, ktorý zostaveniu tejto Abecedy venoval 15 rokov tvrdej práce, pričom 
dosiahol hĺbku významu, jednoduchosť a čistotu štýlu. V knihe je veľa roz-
právok, bájok a skutočných príbehov napísaných vo vysoko umeleckom texte. 

FAŠIZMUS 
Ako sa to robí „demokraticky“...
PRACOVNÝ KOLEKTÍV VP  
Si si istý, že fašizmus prestal existovať, keď 
Tretia ríša padla pod náporom veľkej Čer-
venej armády? Nie. V  skutočnosti sa  len 
premenil. Moderný vzdelávací systém je za-
meraný na podporu „tolerancie“ a „dodržia-
vania zákonov“. Zo  škôl vychádzajú deti, 
ktoré nemajú skutočné vedomosti. Skutočne 
kvalitné vzdelanie má len málokto. Možno 
iba vládnuca elita s  miliónovými účtami. 
Zákony, ktoré sme povinní dodržiavať, nás 
utláčajú a ponižujú, ale nechránia. Televí-
zia prešla zo zdroja objektívnych informácií na prúd lacnej pornografie, kto-
rá znečisťuje naše mozgy a zbavuje nás politickej vôle. To všetko je novodobý 
fašizmus, prekrytý hlasnými heslami o ľudských právach, demokracii a libe-
ralizácii. A my, naivní, o tom ani netušíme. Ale všetko sa mení...

EKONOMIKA A NOOSFÉRA
Michail VELIČKO, 

Viktor JEFIMOV
Budúcnosť civilizácie sa  ukazuje byť pod-
mienená eticko-noosférickou biosférou. Má 
byť spravodlivá a etická, rozumná a zame-
raná na  udržateľnú ochranu biologického 
druhu. Publikácia sa  zaoberá hrozbami 
rozvoja civilizácie. Uvažuje sa o plnohod-
notnej funkcii riadenia spoločnosti, ktorá 
zabezpečuje bezkrízový sociálno-ekonomic-
ký rozvoj. Inovácie sa  stávajú normou ži-
vota a  myšlienka ekonomickej bezpečnosti 
definuje kvalitu života v štáte. Organizačné 

a manažérske zabezpečenie inovačného rozvoja krajiny sa reaqlizuje na zá-
klade štátnej regulácie trhu v súlade s eticko-noosféricky (biosféricky) podmi-
eneným plánovaním sociálnoekonomického rozvoja. Myšlienka ekonomickej 
bezpečnosti je daná ako kvalita života štátu, vďaka schopnosti masovej im-
plementácie vedeckých a inovačných cyklov. Liberálny model ekonomiky totiž 
vôbec nerieši sociálne problémy.
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TISO 
Posledných 24 hodin 
Marián TKÁČ  
Rozprávanie o  posledných chvíľach života 
prvého slovenského prezidenta Jozefa Tisa 
pred smrťou obesením. Kniha je  vedená 
formou rozhovoru priamo v cele s fiktívnou 
osobou menom Svedomie národa, ktorá ho 
sprevádza až do posledných minút, pod ši-
benicu. Preberajú spolu politický, kňazský 
i  osobný život odsúdeného prezidenta, ako 
aj  mnohé otázky, ktoré si  kládol slovenský 
národ tesne po  jeho smrti a mnohé z nich 
nie sú vysvetlené dodnes. Autor odkrýva po-
stoje doktora Jozefa Tisu k otázkam vzniku samostatného slovenského štátu, 
spolupráce s  nacistickým Nemeckom Adolfa Hitlera a  značná časť otázok 
je venovaná aj otázke deportácie Židov. Expredseda Matice Slovenskej, Ma-
rián Tkáč, nám prináša aj také informácie, ku ktorým bežný čitateľ prístup 
nemá.

ORGAZMUS MODLIVKY
Andrej FURSOV 

Zbierka predstavuje vybrané články a roz-
hovory A.I. Fursova za  posledné roky. Ve-
nujú sa  rôznym aspektom vývoja moder-
ného sveta. Zmenám v  USA, migračnej 
kríze v západnej Európe, problémom Číny 
a Indie. Ústrednou témou je agónia starého 
sveta, t.j. terminálna fáza systémovej krízy 
kapitalizmu, z ktorej sa v Tartaruse dejín 
môže zrútiť kultúra modernej, európskej 
civilizácie a  bieleho človeka. Toto je  sku-
točne zbierka dobrých a obsiahlych článkov 
a rozhovorov, ktorá je určená všetkým tým, 

ktorí sa chcú zoznámiť s myslením autora. Zbierka článkov od Andreja Iľji-
ča o politike, moci, nadnárodných štruktúrach a dokonca aj o koronovíruse. 
Množstvo informácií, prístupný jazyk, relevantnosť diskutovaných problé-
mov. To všetko nám umožňuje s istotou odporučiť túto knihu našim skalným.

SVET V ZÁKULISÍ 
A RUSKÁ REVOLÚCIA
Krypto-okupácia Ruska
Alexej SAMSONOV 
Prečo sa  v  Európe v  19. storočí začala 
demontáž svetového poriadku založené-
ho na  kresťanských hodnotách? A  prečo 
deštruktívni revolucionári, ktorí sa považo-
vali za osloboditeľov „utláčaného proletari-
átu“, zvíťazili v Rusku a uvrhli ho do prie-
pasti troch ničivých revolúcií? Za  akým 
účelom sa  samovolená svetová pseudoelita 
plánovala zmocniť Ruska a  premeniť jeho 
ľud na  otrokov? Internetoví intelektuáli 
a sofistikovaní bibliofili nájdu v tejto knihe vyčerpávajúce odpovede na večné 
otázky ruskej histórie. Vydaním tejto publikácie otvára vydavateľstvo novú 
sériu „Mimozemšťania – krypto-okupácia Ruska“. Kniha je určená širokému 
okruhu čitateľov, ktorí sa zaujímajú o históriu Ruska.

FEMINIZMUS 
A NACIONALIZMUS 

V TREŤOM SVETE
Kumari JAYAWARDENA 

Dvadsaťpäť rokov bol feminizmus a nacio-
nalizmus v treťom svete základom histórie 
ženských hnutí v Ázii a na Strednom výcho-
de. V tejto pútavej a kvalitnej chronológii, 
Kumari Jayawardena predstavuje feminiz-
mus tak, ako skutočne pochádza z tretieho 
sveta. Vyvierajúci zo špecifických bojov žien 
bojujúcich proti koloniálnej moci, za práva 
na vzdelanie, či právo voliť, ako aj za bez-
pečnosť proti chudobe a  nerovnosti. Táto 

kniha bola vybraná za jednu z dvadsiatich najlepších feministických klasík 
tejto vlny v rokoch 1970–1990 a vyhrala aj cenu Feminist Fortnight Award 
vo Veľkej Británii.

PREVRÁTENÝ SVET
Leonid IVAŠOV 
Prístupom k  utajovaným materiálom, 
ktoré sú uložené v  tajných archívoch Rus-
ka a  niektorých ďalších štátov, nás autor 
zasväcuje do  skutočnej histórie ľudstva, 
od narodenia prvých ľudí až po  súčasnosť. 
Čo hľadali tajné spoločnosti a tajné služby 
Sovietskeho zväzu a nacistického Nemecka 
v  tajomnom Tibete pred druhou svetovou 
vojnou? Čo čaká ľudstvo v blízkej budúcnos-
ti? Táto kniha vám odhalí tajomstvá, ktoré 
zasvätenci pred ľuďmi starostlivo skrývali 
po tisíce rokov. Autor v knihe odhaľuje po-
znatky, ktoré zvyčajne zostávajú majetkom výlučne mocných tohto sveta. Ale 
nie je nič skryté, čo by nebolo zrejmé. Je čas otvoriť tajnú históriu ľudstva. 

TRETIE KARTÁGO
Každý Rím má svoje Kartágo

Jurij VOROBJEVSKIJ 
Je to o starodávnom boji, ktorý sa ešte stále 
neskončil. Je  to boj vojenský, politický, ale 
hlavne duchovný. Je  to priam metafyzický 
boj. Jeho symbolom je dáma bledá ako smrť 
s  jedovatým hadom v  rukách. Kto je  ona? 
S kým to vlastne bojujeme? Ak tu skutočne 
máme teraz Tretí Rím, potom je čas pripo-
menúť si ten Prvý Rím, ktorý mal strašného 
nepriateľa Kartágo. Ale kde je  teraz naše 
Kartágo? Kde je  tá námorná, obchodná, 
pokrytecká, vražedná sila, ktorej duch ožil 

aj  potom, čo  Rimania posypali soľou územie zničeného mesta? Budúcnosť 
nášho sveta do značnej miery závisí od správnej odpovede.
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POČÍTAČ Z PEKLA
Hunter Biden, Big Tech a špinavé 

tajomstvá, ktoré sa prezident 
snažil skryť

Miranda DEVINE
Vnútorný príbeh počítača, kto-
rý odhalil najšpinavšie tajomstvo 
prezidenta USA, Joa Bidena. Keď 
na  jar 2019 jeho zdrogovaný syn 
Hunter Biden priniesol svoj „uto-
pený“ počítač do  opravovne Apple 
v  Delaware, len šesť dní predtým, 
ako jeho otec oznámil svoju kandi-
datúru na prezidenta USA, bola to 
v čase volebnej kampane demokra-
tov, proti útočnému Trumpovi, ča-
sovaná bomba. Špinavé tajomstvá 

obsiahnuté v Hunterovom notebooku takmer prekazili prezidentskú kampaň 
jeho otca. Spustilo to však jednu z najväčších mediálnych manipulácií v ame-
rickej histórii. Išlo o  koordinovanú brutálnu cenzúru zo strany internetových 
spoločností Big Tech, mediálneho establišmentu v USA a bývalých spravo-
dajských úradníkov, ktorí vyvinuli maximálne úsilie len aby zatajili pravdu 
a umlčali spravodajstvo nezávislých novín. Počítač, ktorý je pokladnicou fi-
remných dokumentov, e-mailov, textových správ, fotografií a hlasových na-
hrávok, poskytol neklamný dôkaz o tom, že prezident Joe Biden bol zapojený 
do synových podnikov v Číne, na Ukrajine a inde vo svete, a to aj napriek 
tomu, že tieto skutočnosti opakovane verejne popieral, čím sa usvedčil z úmy-
selného klamstva. Toto je neprikrášlený príbeh o tom, čo je skutočne vo vnútri 
počítača a čo Čína a Rusko vedia o samotnom Bidenovi.

MODERNÝ FAŠIZMUS
D.G. PUČKOV, E. JAKOVLEV, 
M. POPOV, K. ŽUKOV
Georgij Dimitrov definoval fašizmus 
ako  „Otvorenú teroristickú diktatúru naj-
reakčnejších a  najšovinistickejších prvkov 
finančného kapitálu.“ Na  pojem fašizmus 
sme si  už tak veľmi zvykli, že  sme úplne 
zabudli na jeho definíciu a začali sme tento 
pojem používať priam ako bežnú nadávku. 
Pučkov, Popov, Žukov a Jakovlev vyzývajú, 
aby sme si  zapamätali skutočný význam 
slova „fašizmus“ a  pochopili jeho skutočný 
význam v modernej spoločnosti. 

NAJNEBEZPEČNEJŠIA KNI-
HA, AKÁ KEDY BOLA VYDANÁ
Søren Roest KORSGAARD
Najnebezpečnejšia kniha, aká bola kedy 
vydaná  ponúka množstvo „zakázaných“ 
tém a  hĺbkových analýz v  sedemdesiatich 
ôsmich esejách od  siedmych prominentných 
sociálnych kritikov, ktoré spochybňujú všetko 
od štátnej moci, až po pandémiu Covid-19, 
v takmer „kriminálnej“ antológii o establiš-
mente vládnucej oligarchie, vrátane toho, 
čo nazývame deep state, teda až po megazlo-
čincov. Nie je otázkou, či, ale kedy bude táto 
kniha cenzurovaná, zakázaná rovnako, ako sa to stalo mnohým iným dielam 
sociálnej kritiky s obsahom namiereným proti súčasnému establishmentu.

SLOBODA, IDEOLÓGIA, MOC
Realita a ilúzia
Michail KALAŠNIKOV 
Čo je to sloboda? Aká bola v minulosti, aká 
je  v  súčasnosti a  prežije budúcnosť? Kam 
smeruje moderné ľudstvo: do  ríše slobody 
alebo do sveta pod železnou pätou diktatú-
ry? Prečo je moc hlavným nepriateľom slo-
body a prečo je ideológia jej najdôležitejšou 
zbraňou? Aké večné je hlavné heslo buržáz-
neho sveta „Sloboda, rovnosť, bratstvo“? Od-
povede na tieto otázky hľadá vo svojej knihe 
novinár, spisovateľ a politik Michail Kalaš-
nikov.

OPTIMIZMUS NAD 
ZÚFALSTVOM

O kapitalizme, impériu 
a spoločenských zmenách

Noam CHOMSKY 
Jeden z  najvýznamnejších žijúcich 
intelektuálov súčasnosti Noam 
Chomsky, prezentuje v  tejto kni-
he svoje názory na  „vojnu proti 
terorizmu“, vzostup neoliberali-
zmu, utečeneckú krízu a  trhliny 
v Európskej únii, ako aj vyhliadky 
na spravodlivý mier v Izraeli.  Pa-
lestína, vzostup hnutia Black Lives 
Matter, nefunkčný volebný systém 
USA, vážne nebezpečenstvo, ktoré 
pre ľudstvo predstavuje klimatická 

kríza, nádeje, vyhliadky a výzvy. Jednoduchá a pritom nekonečne rozsiahla 
diskusia o tých najpálčivejších témach dneška s cenným pohľadom na súčasné 
problémy globálnej politiky a upadajúcej hegemónie. Na výber však nemáme 
príliš veľa možností. Naša voľba by mala byť teda jasná. Máme totiž iba 
dve možnosti. Môžeme byť pesimisti, vzdať sa a pozerať sa, ako sa svet rúti 
do  záhuby rovno pred našimi očami, alebo môžeme byť optimisti, chopiť 
sa príležitostí, ktoré určite existujú, a možno pomôcť urobiť tento svet lep-
ším. Akákoľvek rezignácia, hoci by bola úplne prirodzená, nikdy nepovedie 
k zmene, ktorú potrebujeme. Chomsky uzatvára túto svoju knihu rozhovorov 
tým, že práve voľba optimizmu je jedinou logickou voľbou. Závery filozofa 
však v kontexte deklarovaných argumentov, nie sú nijako zvlášť hrejivé.

FAŠIZMUS VO FRAKU 
A UNIFORME
György PARRAGI 
Uhorsko stálo stáročia v  ceste veľkonemec-
kým ašpiráciám. Dnešné pomstychtivé ná-
roky západných kapitalistov smerujú opäť 
k ukončeniu národnej existencie Maďarska. 
Kniha je aktuálna najmä dnes, keď sa zápa-
donemecký fašizmus znovu prezlieka do uni-
foriem ušitých na mieru Američanom.
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NIŤ NEKONEČNA
John WHISTLER 
Autor prostredníctvom svojho vedomia, cez mi-
nulé životné skúsenosti, sleduje cestu svojho ega 
od  jeho nedotknutého stavu k  stavu úplného 
zapojenia sa do ilúzie, keď sa snažilo dosiahnuť 
najvyššie úrovne kontroly na  svete. Všetci sme 
spojení nitkou vedomia, ktorá nás spája ako „Ce-
lok“. Táto kniha odomkne vaše vedomie a oslo-
bodí ho od všetkých ilúzií.

TO NAJLEPŠIE, 
ČO SI ZA PENIAZE NEKÚPIŠ 
Za hranicami politiky, chudoby a vojny

Jacque FRESCO 
Fresco mal víziu sveta, v ktorom by sa aplikovali 
výdobytky vedy a  technológie s ohľadom na člo-
veka a  životné prostredie. Ponúka spôsob, ako 
sa  vymaniť z  neustále sa  opakujúcich cyklov 
ekonomického rozmachua  recesie, nedostatku, 
chudoby, aj  ako skoncovať s  ničením životného 
prostredia.

ODPOVEĎ
David ICKE 
Miliardy ľudí hľadajú odpoveď na cho-
roby, konflikty, predsudky a nespravod-
livosť sveta. David Icke odhaľuje to, 
čo  sa  pred našimi očami  skrýva v  jeho 
vhodne pomenovanej novej knihe Od-
poveď. Nie je  to náboženstvo, ekono-
mika ani politika. Je  to niečo, z  čoho 
pochádza všetko ostatné. Kniha je napí-
saná vo  vrstvách s  informáciami dolo-
ženými na  ďalších informáciách, ktoré 
spájaním častí dohromady odhaľujú celý 
obraz, ktorého jednotlivé časti sú fasci-
nujúce, ale celkový obraz je  zničujúci. 
Nie je nič dôležitejšie, aby sa svet otočil, ako to, aby bol obsah tejto knihy 
globálne známy. Závisí od  toho budúcnosť ľudstva. Osvojte si  metafyziku 
a  ontológiu v  prvých kapitolách a  budete mať exkluzívnu praktickú prí-
ručku na  odhaľovanie ovládania myslenia, tyranie a  moderného fašizmu. 
Touto knihou to nekončí! Práve naopak. Všetko tým len začne. Pripravte 
sa na reštart vnímania.

JEDNO SVETLO 
Jon WHISTLER 

Táto kniha nie je pre každého. Je pre tých, ktorí 
pripúšťajú, že tu nie sme sami. Jon Whistler píše 
o svojej neuveriteľnej ceste precitnutia. Jeho prí-
beh Vás prenesie do  sveta temných a  svetelných 
síl, ktoré tu majú jasné zámery. Astrálne bytosti, 
ego, štvrtá dimenzia. Po jeho prečítaní už nikdy 
nebude nič také ako predtým. Tiež sme ju čítali.

ORÁKULUM K SLOBODE
Sizzond ZADORE 

Nič nie je mimo vášho vedomia. Obdivujete jas 
nočnej oblohy a  cez deň si  užívate teplo slnka. 
Ste pripútaní k tomuto svetu? Keď zatvoríte oči, 
existujete v  obrovskom vesmíre vedomia, ktoré 
je  väčšie ako všetky galaxie vo  vesmíre, pretože 
odrážajú len malú časť vedomia Bytia a sú tiež 
súčasťou vesmíru. Sada obsahuje knihu a 12 ka-
riet.

VSTUP DO VÍRU 
AKO JEDNO SVETLO

Cesta k interdimenzionálnej slobode 

Sizzond ZADORE 
Každý z  nás chce urobiť svet lepším. Vortex 
je mocná sila Svetla a Liečenia na našej planéte. 
Nechajte Sizzonda Zadoreho, aby vám ukázal 
cestu k Jednému Svetlu, k vášmu vedomiu Svetla 
a uzdraveniu pre celé vaše Ja a nechajte ho odha-
liť vo vás silu oslobodiť sa.

OHEŇ NA MORI
Zend-Kao WA MAI
Keď je celý svet lož, kam chodíš hľadať pravdu? 
Marek de Ravana sa narodil, aby zdedil veľké 
bohatstvo, moc a  svetský vplyv. Napriek tomu 
všetkému sa  však ocitne na  úteku. Na  ceste 
trvajúcej takmer sedem rokov Marek prichádza 
žiť vo  Svetle svojej vlastnej pravdy. Vzrušujúci 
príbeh je vizionárskou cestou, s ktorou sa všetci 
môžeme stotožniť.

VŠETKO, ČO POTREBUJETE 
VEDIEŤ, ALE NIKDY VÁM TO 

NEPOVEDALI
David ICKE 

„Šialenec“, ktorý znova dokázal, že má 
pravdu. David Icke už takmer 30 rokov 
varuje pred prichádzajúcim globálnym 
Orwellovským štátom, v  ktorom pár 
ľudí zotročí ľudstvo prostredníctvom 
kontroly financií, kontroly vlády, mé-
dií a  vojensko-policajného gestapa, 
pomocou mikročipov. Predpovedal, 
že „fyzická“ realita je ilúzia a to, o čom 
si myslíme, že je „skutočný svet“, je len 
holografická simulácia alebo akýsi „Ma-

trix“. Opakovane ho nazývali „bláznom“ a dlhé desaťročia musel čeliť vý-
smechu, ponižovaniu a ohováraniu. Teraz sa však ukazuje, že David Icke 
mal celý čas vo  veľa veciach naozaj pravdu. Všetko, čo  potrebujete vedieť, 
sa  v  tomto prípade vzťahuje na  informácie potrebné na  otvorenie úplne 
nových spôsobov myslenia a vnímania reality, a  to videnej aj neviditeľnej, 
z ktorej všetko ostatné vzíde.

HUMANIZMUS
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OD OTROKA K OBČANOVI 
Boj Afroameričanov za uznanie ľudstva

Stevan GAJIČ 
Zastavilo sa  niekedy otroctvo alebo len zmeni-
lo svoju tvár? Hrozí Amerike nová občianska 
vojna? Prebieha v dušiach Afroameričanov boj? 
Nesú americkí prisťahovalci ťažké bremeno, pre-
tože sa vidia očami belochov a sú meraní štan-
dardmi, ktoré nikdy nebudú môcť dosiahnuť len 
preto, že ich oni sami nevytvorili? 

MEŠITA MATKY BOŽEJ 
V PARÍŽI. ROK 2048

Jelena ČUDINOVÁ 
Je  to román o  našej možnej budúcnosti. Aký 
bude svet v roku 2048? Francúzska sa zmocni-
li moslimskí imigranti. Európska únia sa mení 
na islamský štát, Katedrála Matky Božej sa stala 
mešitou. Teroristami  z geta sú teraz bývalí Fran-
cúzi a Nemci, Srbi a Poliaci, ktorí bránia svoje 
právo na slobodu a vieru. 

DEŠIFROVAŤ PUTINA
“Politický triler“

Alexander RAHR 
Alexander Rahr je  najznámejším nemeckým 
expertom na  Rusko. Teraz svoje vedomosti pre-
tavil do  vzrušujúceho politického trileru, kde 
je  hlavnou postavou Vladimír Vladimírovič 
Putin. Všetci však chcú vedieť, akú rolu ruský 
prezident skutočne zohráva v  globálnej politike 
a čo je pravda a čo len fáma.

COVID-19:  VEĽKÝ RESET
Klaus SCHWAB, Thierry MALLERET  
Pandémiu COVID-19 autori vnímajú ako bod 
zlomu v celosvetovom smerovaní a zároveň ako 
mimoriadnu historickú príležitosť na vybudova-
nie nového, lepšieho, spravodlivejšieho a odolnej-
šieho sveta. Kedy sa vrátime do normálu? Autori 
tvrdia, že „Nikdy.“  Čitateľ, ktorý chce plne po-
chopiť hlavné politické, ekonomické a spoločen-
ské procesy našej doby, by túto knihu nemal prejsť 
bez povšimnutia.

ĽUDSTVO, VOJNY, PANDÉMIE
Leonid IVAŠOV 
Zánikom ZSSR zmizol z politickej mapy sveta 
nielen mocný štát, vytratili sa  aj  pôvodní oby-
vatelia s jeho hodnotami. Hlavným predmetom 
záujmu sa stal veľkokapitál nadnárodného cha-
rakteru. V Charte OSN zakotvený princíp ne-
zasahovania do vnútorných záležitostí štátov bol 
zničený. Prečo sa  ľudstvo ocitlo v  tejto situácii 
a čo ho čaká ďalej?

VEĽKÝ PRÍBEH
Klaus SCHWAB, Thierry MALLERET 
Druhý diel série The Great Reset od  Klausa 
Schwaba je o tom, ako si chcú spoločným úsilím 
niektorých popredných svetových mysliteľov sveto-
vé elity vytvoriť odolnejšiu, inkluzívnejšiu a udr-
žateľnejšiu budúcnosť. Veľký príbeh presahuje rá-
mec teórie a je skôr výzvou k akcii a presadeniu 
týchto plánov v politike, naprieč celým svetom.

KAPITALIZMUS 
ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

Klaus SCHWAB 
Diskusia o  príčinách vzniku narušenej ekono-
miky, zle riadenej globalizácii, rozmachu tech-
nológií v  prospech niektorých z  nich a  ďalších 
problémoch globálneho sveta je  stále otvorená. 
Autor navrhuje novú predstavu našej globálnej 
ekonomiky, ktorá by sa mala stať udržateľnejšou 
a prosperujúcejšou pre všetkých.

PRICHYTENÍ PRI ČINE
Ako americké elity zbohatli 
a pomohli Číne vyhrať

Peter SCHWEIZER 
Najpredávanejší bestsellerový novinár  z  New
York Times prináša šokujúce odhalenia o tajných 
dohodách, ktoré uzavreli bohatí Američania, 
aby pomohli Číne vybudovať jej vojenskú, tech-
nologickú a ekonomickú moc. Je to vyčerpávajúce 
svedectvo o mrazivom odhalení.

MODERNÁ CIVILIZÁCIA

SKUTOČNÝ ANTHONY FAUCI
Bill Gates, Big Pharma a globálna vojna 

o demokraciu a verejné zdravie

Rober F. KENNEDY Jr. 
Kniha odhaľujúca sprisahanie rukami 
„Dr. Amerika“ (A.Fauci). Je to príbeh o absolút-
nej korupcii našich veľkých inštitúcií, za účelom 
sprisahania vlády, medicíny, akademickej obce, 
tlače a  spoločnosti Big Pharma  proti ľudstvu 
strašnou propagandou o virulencii a patogenéze 
COVID-19.

VTEDY VO WUHANE
Ako sa zdravotné organizácie USA 

spriahli s čínskou armádou, aby skryli 
pôvod COVID-19

Rober F. KENNEDY Jr. 
Kniha odhaľuje lož, ktorá existuje už desaťročia. 
Za  vznikom vírusu Covid-19 je  epické sprisa-
hanie USA a  Číny so  smrteľnými následkami 
pre celý svet. Úloha Wuhanského virologického 
inštitútu v biologickej vojne bola odhalená, hoci 
na výskum bolo uvalené moratórium.
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lejšími ľuďmi. Chceme zasiať 
v našom národe semienka pre 
rast nových elít. Pre novú ge-
neráciu, ktorá bude vedieť ako 
nás viesť k lepším zajtrajškom.

Zvykne sa  hovoriť,
že  kniha je  najlepším pria-
teľom človeka. My len dodá-
vame, že  pri čítaní našich
kníh, je to ako keby ste sa pria-
telili s  tými najmúdrejšími 
ľuďmi tejto planéty a  delili
sa  s nimi o  ich poznanie, ich
myšlienky a názory o svete, živote, politike, histórii a vesmíre. Naše knihy 
sú tou najvznešenejšou spoločnosťou, akú môžete v  slovenskom jazyku 
nájsť.

Pripravujeme ich pre vás naozaj s láskou a tým najlepším úmys- 
lom. Naša šéfredaktorka Silvia Brezinová pracuje naraz s  desiatkami 
prekladateľov, korektorov a grafikov. Elena Nagy-Denisova je zástupcom 
vydavateľstva pre komunikáciu s našimi partnermi, autormi a je to ona, 
ktorá pre vás každý týždeň chystá novinky v našom obchode. Práve ona 
vám posiela newslettre a správy na sociálne siete a v Telegrame. Lea Tur-
cerová trávi za monitorom grafickej stanice dlhé hodiny, aby pripravila 
grafické podklady na knihy, obálky, ilustrácie, aj tento katalóg a na mno-
hé ďalšie projekty, ktoré sú súčasťou bežného chodu  knižného vydava-
teľstva. Jana Švehlová sa stará o komunikáciu s vami, našimi zákazník-
mi a zabezpečuje plynulosť nášho internetového obchodu. Je to ona, kto 
s vami každý deň komunikuje a robí maximum pre vašu spokojnosť. No 
a samozrejme náš zakladateľ a duša celého vydavateľstva Ján Semaňák, 
ktorý bol ochotný ísť aj do rizika a odhodlal sa priniesť na slovenský trh 
aj také knihy, na ktoré boli všetky ostatné vydavateľstvá skutočne príliš 
malé a ktorý sa bude venovať Akadémii zdravého rozumu (AZR).

Teraz preberám štafetu ja. Prichádzam do zabehnutého vydava-
teľstva s obrovským potenciálom. Moja bohatá história, úspechy a skúse-
nosti v práci s masmédiami, sú o mne verejne známe. Táto moja cesta ma 
teraz doviedla až do tohto sveta vznešených ideí, nádherných myšlienok, 
krásnych príbehov a  skvostných literárnych diel. Prichádzam do  sveta 
plného pravdy a nekonečnej múdrosti, ktorú sme odhodlaní priniesť až 
k vám domov.

Robert Merva
riaditeľ vydavateľstva TORDEN
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V roku 2019 sa Ján Semaňák, úspešný podnikateľ z Kežmarku, 
rozhodol, že si za svoje zarobené peniaze nekúpi jachtu a nepostaví si ani 
vilu pri mori. Získaný kapitál sa rozhodol vložiť do kníh, ktoré budú 
slúžiť ľuďom. Tak ako Nikola Tesla, aj on mal zo všetkých vecí najradšej 
knihy. Založil teda knižné vydavateľstvo s  názvom TORDEN. Meno 
predstavuje tvrdú silu svetla a zosobňuje DNA vydavateľstva – prinášať 
ľuďom pravdu v knihách. Prvé knižné tituly vydavateľstva boli venova-
né najmä slovanstvu a  histórii národov. Postupne pribudli publikácie 
z kategórie Koncepcie sociálnej bezpečnosti (KSB), Akadémie zdravého 
rozumu (AZR), ale najmä Geopolitiky, ktorá na slovenskom trhu takmer 
úplne chýbala. Za tri roky svojej činnosti vydavateľstvo uviedlo na trh 
vyše stovku titulov a okamžite si našlo svojich čitateľov a skalných fanú-
šikov. Cieľom vydavateľstva je publikovať najmä knihy, ktoré prinášajú 
nové poznanie a ponúkajú kritický pohľad na rôzne oblasti naprieč celou 
spoločnosťou.

Teraz prichádzame s komplexnou ponukou titulov, ktoré postup-
ne uvedieme na  trh v  horizonte do  roku 2024. Plánujeme vám teda 
priniesť vyše 200 titulov rôznych žánrov. Okrem geopolitiky a histórie 
pre Vás pripravujeme  aj kuchárske knihy, knihy o zdraví, psychológii, 
či sebarozvoji, no hlavne o vzdelávaní. Prinášame preklady nových ro-
mánov a poviedok, ktoré sa  stali bestsellermi a ktoré nájdete v ponuke 
iba u nás. Taktiež sme s nadšením zapracovali do nášho edičného plánu 
rozprávky pre deti, ako aj cenné rukopisy takých velikánov, akými bez-
pochyby  boli A. S. Puškin, alebo L. N. Tolstoj. Po novom si u nás prídu 
na svoje aj čisto ženské čitateľky. Rozširujeme nielen ponuku kníh, ale 
aj čitateľov. Rozhodli sme sa postupne budovať čitateľské kluby, v ktorých 
sa chceme s vami pravidelne stretávať tvárou v tvár. Chceme vás navštíviť 
aj s našimi autormi a aj s tými zahraničnými.

Chceme byť aktívni, pretože s  hrôzou zisťujeme, že  naše deti 
takmer vôbec nečítajú knihy a sledujú len obrazovky elektronických za-
riadení, od smartfónu, cez tablet, počítač až po televízor. Je to smutné, 
keď všade naokolo počujem a  čítam, že  žijeme v 21. storočí. Naozaj? 
A na čo konkrétne sme hrdí? Na internet? Na čas kedy začína mať ľudský 
život reálne väčšiu hodnotu vo virtuálnom priestore, ako v tom skutoč-
nom? Prestávame rozumieť našim deťom a oni prestávajú rozumieť nám. 
Najnovšie si dosť veľká časť našich detí dokonca myslí, že jedlo pochádza 
z obchodu. Z nejakého dôvodu si myslia, že ich otcovia a matky o svete 
vôbec nič nevedia, lebo netrávia za obrazovkou toľko času, ako oni. Netu-
šia, že naše poznanie pochádza najmä z kníh. Pravda je však taká, že to 
my trávime s deťmi pramálo času. Aj to je to, čo chceme a môžeme zmeniť 
vďaka našim knihám. Neprinášame len informácie, náuku, alebo filozo-
fické diela. Rozhodli sme sa prinášať aj príbehy o láske, o živote, o šťastí 
a poznaní. Prinášame možnosti byť lepšími, rozhľadenejšími a uvedome-



HMLOVINA ANDROMEDY 
Ivan JEFREMOV 
Ide o  klasiku ruského žánru sci-fi, kde spisovateľ vo  svojej fantázii stvoril úžasný „Svet veľkého prsteňa“, ktorý 
obývajú chrabrí a nebojácni ľudia. Tí tam robia odvážne a nebezpečné vedecké experimenty, ako sú napríklad 
medziplanetárne cesty.
Príbeh rozpráva o úžasnom svete ďalekej budúcnosti, kde ľudia žijú šťastne až do  smrti. Nadšene tam pracujú, 
veda a umenie tam prekvitá a nikto tam pred nikým neskrýva svoje city. Avšak aj v tomto dokonalom svete sú akési 
nedostatky. Ukazuje sa, že šťastie nie je len o živote bez starostí. Je o hľadaní, je o chybách, pochybnostiach a snoch. 
Mnohé vedecké predpovede spisovateľa sa  naplnili, iné sa  môžu ešte stále splniť. Napriek tomu, že  román bol 
napísaný pred viac ako 60 rokmi. Hoci nosná myšlienka na jasnú komunistickú budúcnosť medzičasom ustúpila 
do zabudnutia, kniha je stále aktuálna a rovnako populárna nielen v Rusku ale aj na celom svete. 

HODINA BÝKA 
Ivan JEFREMOV 
Vrcholné filozofické dielo zabalené do pútavého románu, na ktorom vyrástlo už niekoľko generácií. Hodina býka 
je mylne zaradená do žánru vedecko-fantastickej literatúry. Ide o niečo viac. Román napĺňa ciel skutočného umenia 
vo svojej najvyššej podobe. Identifikuje aktuálne problémy spoločnosti, ukazuje na možnosti ich riešenia a pozdvi-
huje smerom k ľudskosti.
Hodina býka je príbehom o expedícii pozemšťanov na planétu Tormans v ďalekej budúcnosti. Planéta je ale už obý-
vaná potomkami ľudí, ktorí tu kedysi dávno utiekli zo Zeme. V dôsledku toho sa tu však vytvorila akási prapodivná 
spoločnosť. Účastníci expedície sa pokúšajú spoznať životné podmienky na tejto planéte, ale narážajú na odpor jej 
vládcov a za dramatických okolností musia napokon bojovať o vlastný život.
Kniha je varovaním pred nebezpečenstvom, keď môže spoločnosť poľahky skĺznuť do globálneho fašizmu.
„Hodina býka“ je  román, v  ktorom sa  harmonicky kombinuje fascinujúca dobrodružná zápletka s  jedinečným 
filozofickým a etickým konceptom autora, ktorý inovatívne prebral žáner antiutopie.
Román „Hodina býka“ bol napísaný takmer pred 50 rokmi, zostáva však aktuálny pre čitateľov na celom svete.

DVA NADČASOVÉ ROMÁNY,
ktoré sú aktuálne pre čitateľov na celom svete  UŽ VIAC AKO 50 ROKOV

FREE
DELIVERY

„Prisahal som, že nikdy nebudem ticho, kedykoľvek a kdekoľvek ľudské bytosti znášajú 
utrpenie a poníženie. Musíme si zvoliť stranu a odhodlane sa na ňu postaviť. Neutralita 
pomáha utláčateľovi, nikdy nie obeti. Mlčanie povzbudzuje mučiteľa, nikdy nie mučeného.“

Elie Wiesel

TORDEN, s.r.o.
Pradiareň 40
06001 Kežmarok

+421 948 959 919
obchod@torden.sk

OBJEDNÁVKY KNÍH:   e-shop:  www.torden.sk

Váš názor nás zaujíma. 
Pošlite nám recenziu na knihy, ktoré ste čítali.

Hľadajte nás online:                     www.torden.sk    
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