
„Obudź swoją kreatywność. Jak aktywować twórczy potencjał umysłu”  

Dagmara Gmitrzak 

Chcesz być bardziej kreatywny? Pragniesz tworzyć, ale nie wierzysz w swoje 

możliwości? A może jesteś człowiekiem, który ma wiele pasji i nie wie, jak je 

połączyć? Z pomocą tej książki docenisz atuty swojego typu osobowości, 

odkryjesz różnorodne inteligencje. Poznasz sposoby radzenia sobie z negatywnym 

myśleniem, lękiem i samokrytyką.  

„Wstań! Skuteczny sposób, by zyskać pewność siebie i stawić czoło 

wyzwaniom” Amy Cuddy 

Wznieś ręce do góry– poczujesz odwagę i siłę, a twoje nastawienie  

do czekającego cię zadania zmieni się na bardziej pozytywne. To biologia działa 

na twoją korzyść! Autorka  pokazuje, jak dzięki tak prostym trickom możesz zbudować  

w sobie poczucie pewności siebie. Poparta naukowymi dowodami rewolucyjna teoria mówi,  

że pewność siebie można wytrenować! 

 

„Szkoła szycia” Shea Henderson 

Ta książka jest nieskomplikowanym, szczegółowym planem nauki, który 

poprowadzi cię - krok po kroku - do celu. To zbiór prostych instrukcji i cennych 

porad dla każdego, kto chce poznać podstawy szycia. 

 

„Emocjonalne SOS”  Guy Winch 

Książka jest podstawową lekturą dla każdego, kto pragnie stać się bardziej 

odporny na zranienie. Podaje praktyczne sposoby radzenia sobie z odrzuceniem, 

poczuciem winy, porażką, stratą i innymi urazami psychologicznymi typowymi 

dla codziennego życia. 

 

„250 łamigłówek i zagadek logicznych czyli fitness dla umysłu”  

Philip Carter  

Zbiór ćwiczeń o różnym poziomie trudności, stworzonych tak, aby być 

wyzwaniem dla czytelnika i pomóc mu rozwijać różne obszary mózgu. 

Poćwiczymy bystrość, zdolności numeryczne i werbalne, pamięć, myślenie logiczne i 

kreatywne. Książka rozpoczyna się od testu IQ i kończy sprawdzianem, który pokaże, jaki 

zrobiliśmy postęp. 
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„Techniki zapamiętywania” Bartłomiej Boral, Tobiasz Boral 

Ucz się od mistrzów pamięci! Zabłyśnij na egzaminie, pamiętaj PIN i nowe 

słówka! Książka opisuje poszczególne mnemotechniki oraz prezentuje na wielu 

przykładach, jak wykorzystać je w praktyce. Pokazuje, jak rozwijać wyobraźnię 

i kreatywność oraz jak twórczo używać ich w procesie zapamiętywania.  

  

„Kobiety z Ravensbrück. Życie i śmierć w hitlerowskim obozie 

koncentracyjnym dla kobiet”  Sarah Helm 

Przerażająca, inspirująca i głęboko niepokojąca książka. Bicie, tortury, 

zmuszanie do niewolniczej pracy, głodzenie i rozstrzeliwanie, zbrodnicze 

eksperymenty medyczne.  To także, a raczej - przede wszystkim- porywający opis heroizmu, 

nadludzkiej nieustępliwości i wyjątkowej siły ducha, która pozwoliła ofiarom bestialstwa 

przetrwać oraz dać świadectwo. 

 

 "ABC gotowania" (cz.1 i 2)  Marieta Marecka 

 Książki, które sprawdzą się w każdej kuchni. Zawierają 

przepisy na różne pory dnia i pory roku. Dzięki przejrzystym 

opisom oraz fotografiom ilustrującym kolejne etapy gotowania 

każdy będzie mógł cieszyć się pysznymi daniami! 

 

„Smartfonowy zawrót głowy”  Jacek Bonecki 

W tej książce autor przekłada sztukę fotografowania na realia „komórkowe”,  

a teorię omawia na przykładach wyjątkowych zdjęć wykonanych w trakcie 

podróży od Bałtyku po Filipiny. Doskonały poradnik nie tylko dla amatorów. 

 

„Skóra. Azjatycka pielęgnacja po Polsku” Barbara Kwiatkowska 

Profesjonalny doradca kosmetyczny nauczy cię, jak: rozpoznawać potrzeby 

swojej skóry, świadomie dobierać kosmetyki pielęgnacyjne, ze zrozumieniem 

czytać składy kosmetyków, dostosować azjatyckie rytuały piękna do twoich 

potrzeb, pokochać swoją skórę! 
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