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Jerry Brewer 
Cud Glorii - Mała dziewczynka, śmiertelna choroba i potęga wiary

Książka  ta jest historią małej dziewczynki chorej na nowotwór. "Cud Glorii"  mówi o tym, ile można poświęcić, żeby uwierzyć w Boga, w siebie i w  prawdziwe szczęście. To opowieść o rodzinie, wspólnocie, wyborach,  marzeniach, a przede wszystkim o miłości. Na koniec objawia się istota  cudu.

Dodatkowe informacje

    

Doretta Braga
Mój syn, anioł który wybrał życie

Od autorki:
W  tej książce opowiadam o sobie, o moim doświadczeniu matki, o moim  dziecku. Dziecku uzdolnionym inaczej, dziecku szczególnej troski. Wiem,  że wiele matek, wielu rodziców dzieci szczególnej troski, każdy według  swego własnego doświadczenia, może się utożsamiać ze mną w tych samych  przeżyciach pośród cierpienia i radości. Mam nadzieję, że podobnie jak  ja, każdy z tych rodziców zdoła wcześniej czy później osiągnąć pogodę  ducha konieczną do widzenia świata nie tyle własnymi oczyma, z  perspektywy własnych pragnień - chociaż realizowanych w celu pokonania  przeszkód, które pragniemy pokonywać, ? co oczyma i duszą naszych  dzieci.

Dodatkowe informacje
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http://www.kdc.pl/cud-glorii_p10722130.html
http://www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl/Moj_syn_aniol_ktory_wybral_zycie-312.html
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Maria  ChodkowskaMieć dziecko z porażeniem mózgowymKsiążka  jest zbiorem pamiętników autorstwa matek wychowujących dzieci z  porażeniem mózgowym. Kobiety oczekują, że ksiązka wzbudzi nie tylko  zainteresowane, ale i szacunek dla ich codziennych heroicznych wysiłków.  Obraz ich cierpienia i poświęceń skłania do refleksji rodziców zdrowych  dzieci. Dodatkowe informacje

Szymon HołowniaLudzie na walizkachLudzie  na walizkach to zbiór rozmów Szymona Hołowni z osobami, które choroba,  nieszczęśliwy wypadek albo zły los doprowadziły na granicę życia i  śmierci. Czy stamtąd widać więcej? Jaki sens ma cierpienie? Jak nie  poddać się zwątpieniu? Co o życiu mogą nam powiedzieć ci, którzy na  własnej skórze przekonali się, jak bardzo jest ono kruche? Dodatkowe informacje

Roman MichałowiczPadaczka i inne stany napadowe u dzieciW  książce przedstawiono najnowsze osiągnięcia dotyczące rozpoznawania,  różnicowania i leczenia padaczki i innych stanów napadowych u dzieci -  chorób, które stwarzają szczególnie dużo trudności diagnostycznych i  terapeutycznych. Szeroko w niej omówione zagadnienia dotyczące  patofizjologii, elektroencefalografii oraz problemy psychologiczne i  psychiatryczne. Zaprezentowano także najnowsze leki, które znacznie  poszerzyły możliwości leczenia.Dodatkowe informacje

Sergiusz Jóźwiak, Katarzyna KotulskaPadaczkaAtak  padaczki zawsze budził lęk, dlatego na temat jej przyczyn i przebiegu  powstało wiele fałszywych opinii i przesądów. Autorzy poradnika,  przeznaczonego dla chorych i ich rodzin, przekazują najnowszą wiedzę o  chorobie i sposobach jej leczenia. W publikacji można znaleźć informacje  o dostępnych na rynku lekach, ich niepożądanych działaniach z innymi  lekami. Pacjenci znajdą również słownik przydatnych terminów medycznych  oraz adresy organizacji i grup niosących pomoc chorym w Polsce. Dodatkowe informacje
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http://www.sentencja.com.pl/product_info.php?products_id=93850&amp;sentencja=Miec_dziecko_z_porazeniem_mozgowym_Chodkowska_Maria
http://www.taniaksiegarnia.com.pl/index.php?go=pok&amp;id=19986
http://www.bookmaster.pl/padaczka,i,inne,stany,napadowe,u,dzieci/roman,michalowicz/ksiazka/86878.xhtml
http://www.lideria.pl/Padaczka-Sergiusz-Jozwiak-Katarzyna-Kotulska/sklep/opis?nr=67979
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Elisabeth Kubler-RossDzieci i śmierćTa napisana ze współczuciem książka powstała na podstawie doświadczeń autorki zebranych podczas dziesięcioletniej pracy z umierającymi dziećmi. Oferuje w niej pomoc i nadzieję rodzinom zmarłych i umierających dzieci. Ciepłym i prostym językiem pisze w niej o lęku, wątpliwościach, gniewie, poczuciu zagubienia oraz o cierpieniu rodziców, którzy muszą stawić czoło diagnozie o nieuleczalnej chorobie dziecka lub jego niespodziewanej śmierci.Dodatkowe informacje

Elisabeth Kubler-RossPytania i odpowiedzi na temat śmierci i umieraniaKsiążka zawiera pytania, które były najczęściej zadawane dr Kübler-Ross podczas wykładów, oraz jej empatyczne odpowiedzi.Praca omawia proces dochodzenia do akceptacji końca życia, kwestie samobójstwa, terminalnej choroby, eutanazji, sposobu, w jaki należy powiedzieć pacjentowi o krytycznej chorobie, i radzenia sobie ze wszystkimi specyficznymi trudnościami związanymi ze śmiercią.Dodatkowe informacje

Elisabeth Kubler-RossKoło życiaW tej książce, mierząc się w wieku siedemdziesięciu jeden lat z własną śmiercią, ta znana na całym świecie uzdrowicielka opowiada historię swojego niezwykłego życia. Nauczywszy świat, jak dobrze umierać, oferuje teraz lekcję dobrego życia. Jej historia jest przygodą serca - potężną, kontrowersyjną, inspirującą - odpowiednią spuścizną wspaniałego życia. Dodatkowe informacje

Anselm GrunŻycie ze śmierciAutor kieruje się pragnieniem upowszechnienia prawdziwie chrześcijańskiego, zgodnego z Pismem Św. i nauką Kościoła spojrzenia na śmierć - nie jak na wyrok losu, lecz zwiastowanie życia wiecznego. Pragnie uwolnić ludzi od strachu przed śmiercią i przedstawia ją jako dopełnienie życia. Przekonuje, że myśl o śmierci służy życiu.Dodatkowe informacje
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http://www.dobreksiazki.pl/b10193-dzieci-i-smierc.htm
http://www.dobreksiazki.pl/b17482-pytania-i-odpowiedzi-na-temat-smierci-i-umierania.htm
http://www.dobreksiazki.pl/b1004-kolo-zycia-autobiografia.htm
http://www.dobreksiazki.pl/b6046-zycie-ze-smierci.htm
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Leonard OrrŚwiadomy oddechLeonard Orr opracował w 1975 roku swe słynne ćwiczenie dwudziestu oddechów połączonych, które oddziałuje na nas zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym, jednocześnie dotleniając nas, odprężając oraz uwalniając od zablokowanych emocji i negatywnych wspomnień. Od tej pory nauczał swej metody na całym świecie, mając dziś miliony uczniów oraz tysiące wyszkolonych nauczycieli oddechu, wielu z nich również w Polsce.Dodatkowe informacje

Elisabeth Kubler-RossŚmierć. Ostatni etap rozwojuCzerpiąc z wiedzy o postawach wobec śmierci i umierania zarówno w naszej, jak i w innych kulturach, Elizabeth Kübler-Ross dostarcza nam wielu pouczających odpowiedzi na te i inne pytania. Przedstawia szerokie spektrum punktów widzenia, włączając poglądy duchownych, lekarzy, pielęgniarek, socjologów oraz osobiste rozliczenia z doświadczeniami osób zbliżających się do śmierci i pogrążonych w żałobie. Dodatkowe informacje

Anselm GrunRozwijać poczucie własnej wartości. Przezwyciężać bezsilnośćNiepewność, lęk przed ludźmi i poczucie bezsilności wobec życia i problemów, jakie niesie, są najbardziej powszechnymi problemami ludzi wszystkich grup wiekowych. Anselm Grun, świetny duszpasterz i psycholog z zakonu oo. benedyktynów z wielkim znawstwem i mistrzostwem wprowadza czytelnika w zagadnienia dotyczące własnego rozwoju, przezwyciężania chandry i niepewności, a także rozwoju poczucia własnej wartości i godności.Dodatkowe informacje

Wanda PółtawskaZ prądem i pod prądZbiór felietonów związanych z tematyką ojczyzny, rodziny, odpowiedzialnego rodzicielstwa. W krótkich świadectwach pani Wandy Półtawskiej możemy odkryć rozterki i nadzieje niemal każdego z nas: dzieci, narzeczonych, rodziców, osób samotnych, młodych i starszych. Za każdym świadectwem kryje się prawdziwa historia, którą Autorka przeżyła na własnej skórze lub z którą zetknęła się w swojej przebogatej działalności społecznej i lekarskiej.Dodatkowe informacje

Barbara MujicaFridaŻycie i sztuka Fridy Kahlo są nierozłączne, zbudowane z ciągłego współistnienia bólu i nadziei, cierpienia i odwagi. Jak napisał Carlos Fuentes, wypadek, który boleśnie dotknął osiemnastoletnią Fridę, równocześnie posypał jej przyszłe losy złotym pyłem. Trudno uwierzyć, ze jej barwna postać, pełna odwagi, wyobraźni i fantazji, nie jest tylko i wyłącznie owocem znakomitej fikcji literackiej.Dodatkowe informacje

Jan TwardowskiMiłości wystarczy że jest243 wiersze i 23 utwory prozą - wszystkie o miłości. Zachwyca jasność myśli i prostota słów księdza Twardowskiego. Silnie poruszające strofy pomagają odnaleźć piękno, głębię i moc miłości, pozwalają odkryć tkwiące w każdym oczekiwanie na miłość. Za recenzję mogą służyć tytuły: "Nie bój się kochać", "Serce które kocha nie jest już niczyje", "Kto inny lepszy kochał przeze mnie".Dodatkowe informacje

Ken WilberŚmiertelni nieśmiertelniJedna z najpopularniejszych i najbardziej chyba poruszająca książka Wilbera, stanowiąca zapis historii niezwykłej miłości dwojga ludzi, którzy pokochali się od pierwszego dotknięcia. Każdy znajdzie w niej odbicie swoich najgłębszych tęsknot, pragnień i lęków, swojej wrażliwości i siły. Dzięki tej lekturze łatwiej rozeznać się we własnej prawdzie, we własnych mistyfikacjach i w wątpliwościach umysłu. W tę piękną opowieść Wilber potrafił wpleść objaśnienia i komentarze do wielkich tradycji duchowych, od chrześcijaństwa począwszy, a na buddyzmie skończywszy. Prowadzi rozważania o istocie medytacji, o związkach psychoterapii i duchowości oraz o naturze zdrowia i umiejętności uzdrawiania. Dodatkowe informacje

Anna Cholewa-SeloOswoić losKsiążka jest wzruszającym zapisem przeżyć polskiej dziennikarki. Jej synek kilka lat temu zaczął chorować. Bolesne objawy z początku bagatelizowano. Anna wędrowała od lekarza do lekarza , by wreszcie usłyszeć diagnozę, która zabrzmiała jak wyrok: rozległy guz mózgu. Taki, którego nie można zoperować. W jednej chwili całe jej dotychczasowe życie legło w gruzach. Zerwała wszelkie zawodowe kontakty, dopiero po długim okresie milczenia przesłała niezwykłą opowieść, którą udowadnia, że nigdy nie należy tracić nadziei.Dodatkowe informacje

Dorota TerakowskaPoczwarkaAdam i Ewa to młode, zamożne, wykształcone małżeństwo. Spełnieniem ich ambicji i planów na przyszłość ma stać się dziecko. Jednak jego narodziny okazują się ruiną, nie realizacją marzeń: dziewczynka ma zespół Downa w wyjątkowo ciężkiej postaci. Ewa ? poprzez instynktowne poświęcenie ? uczy się akceptować córkę, choć nie jest w stanie dotrzeć do jej świata. Adam, którego zawiedzione nadzieje zamieniły się w odrzucenie, coraz bardziej oddala się od rodziny.Dodatkowe informacje
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http://www.dobreksiazki.pl/b6178-swiadomy-oddech.htm
http://www.dobreksiazki.pl/b11670-smierc-ostatni-etap-rozwoju.htm
http://www.dobreksiazki.pl/b9710-rozwijac-poczucie-wlasnej-wartosci-przezwyciezac-bezsilnosc.htm
http://www.poczytaj.pl/11487
http://www.lideria.pl/Frida-Barbara-Mujica/sklep/opis?nr=13740
http://merlin.pl/Milosci-wystarczy-ze-jest_Jan-Twardowski/browse/product/1,362046.html
http://www.dobreksiazki.pl/b1189-smiertelni-niesmiertelni.htm
http://www.gandalf.com.pl/b/oswoic-los/
http://www.wydawnictwoliterackie.pl/ksiazka.php?ID=315
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Mariusz Rokick iŻycie po skokuMariusz Rokicki popełnił głupstwo: skoczył na główkę do płytkiej wody. Skutkiem tego jest przykucie do wózka inwalidzkiego i trwała niepełnosprawność. Jego wstrząsająco szczera i bolesna opowieść ma być dla nas przestrogą. "Jeśli ktoś to przeczyta, to może nie zaryzykuje głupiego i bezmyślnego skoku - pisze Rokicki. - Może ocalę kogoś przed piekłem, które sam musiałem przejść". Dodatkowe informacje

Marek Synder (red.)Dziecko z porażeniem mózgowym /przewodnik dla rodzicówMózgowe porażenie dziecięce stanowi coraz bardziej aktualny problem. Mimo że w pracy z dzieckiem uczestniczą specjaliści wielu dziedzin, odpowiedzialność za rozwój dziecka i opieka nad nim spada na barki rodziców i opiekunów. Książka wyjaśnia przebieg samej choroby, związane z nią dodatkowe problemy medyczne, prezentuje sposoby opieki nad dzieckiem. Przybliża także szereg przepisów prawnych, praw i przywilejów dotyczących dzieci z porażeniem mózgowym. Ufamy, że będzie ona umocnieniem, siłą i nadzieją w codziennym kontakcie z dzieckiem z porażeniem mózgowym. Dodatkowe informacje

Eric-Emmanuel SchmittOskar i Pani Róża Czy w ciągu dwunastu dni można poznać smak życia i odkryć jego najgłębszy sens? Dziesięcioletni Oskar nie wierzył, że to możliwe, aż do spotkania z tajemniczą panią Różą, która ma za sobą karierę zapaśniczki i umie znaleźć wyjście z każdej sytuacji...Piękna, mądra i niepozbawiona humoru opowieść o tym, jak pokonać strach, odnaleźć wiarę i nie poddać się w obliczu nieszczęścia. Dodatkowe informacje

Jacek KielinRozwój daje radośćTerapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Celem niniejszej książki jest omówienie różnych poziomów funkcjonowania dzieci głęboko upośledzonych oraz przedstawienie zasad postępowania z nimi. Autorzy, oprócz szczegółowego omówienia rozmaitych zajęć, m.in. muzykoterapii, zajęć muzyczno-rytmicznych, stymulacji polisensorycznej, stymulacji wzroku i słuchu, pracy nad poczuciem schematu ciała i chromoterapii, przedstawiają także: podstawowe zasady postępowania dla nauczycieli i rodziców w pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, propozycje prowadzenia dokumentacji dzieci wraz ze wzorami kart diagnostycznych, udział rodziny w edukacji dziecka. Dodatkowe informacje

Anna SobolewskaCela. Odpowiedź na zespół DownaAutorka opisuje historię swojej córki Cecylii, dziewczynki z zespołem Downa. Dwunastoletnia dziś Cela chodzi do szkoły integracyjnej, doskonale wypełnia rozmaite role społeczne i zadziwia wyobraźnią oraz talentami artystycznymi. Sobolewska opowiada o uczuciach towarzyszących narodzinom dziecka upośledzonego i reakcjach otoczenia. W dalszych rozdziałach mówi o kształtowaniu się wyobraźni dziecka, o pierwszych sukcesach i niepowodzeniach w szkole, o mitach i przesądach związanych z zespołem Downa.Przedstawia przy tym rezultaty terapii opartej na zabawie i wspólnym uczestnictwie w kulturze. Rzeczowo omawia zalety i wady programów edukacyjnych, metod nauki czytania i zajęć z rówieśnikami w przedszkolach integracyjnych.Dodatkowe informacje

Jodi Picoult Bez mojej zgodyAnna została poczęta, by zostać dawczynią szpiku dla swej siostry, Kate. Nigdy nie kwestionowała tej roli, choć musi żyć tak, jakby była ciężko chora. Ma dopiero trzynaście lat, a już przeszła niezliczone zabiegi operacyjne, by jej starsza siostra miała szansę wyleczyć się z białaczki. Jak większość nastolatków, Anna zastanawia się, kim jest; inaczej jednak niż przeciętna nastolatka ma poukładane życie: istnieje właściwie wyłącznie jako dopełnienie siostry. Dlatego podejmuje decyzję, która zagrozi jej rodzinie i prawdopodobnie będzie mieć fatalne konsekwencje dla Kate. Dodatkowe informacje

Jodi Picoult Krucha jak lódRodzice oczekujący narodzin dziecka mają tylko jedno życzenie: żeby było zdrowe. Nie musi być idealne. Charlotte i Sean O'Keefe - małżeństwo z kilkuletnim stażem - także wybraliby zdrowie dla swojego dziecka. Niestety, kiedy na świat przychodzi ich młodsza córka Willow, okazuje się, że cierpi na rzadką chorobę genetyczną objawiającą się niezwykłą łamliwością kości.Dodatkowe informacje

Danielle SteelWypadekDwie przyjaciółki Chloe i Allyson w tajemnicy przed rodzicami wyruszają samochodem na wieczorną eskapadę,. Beztroska zabawa kończy się tragicznie. W drodze powrotnej dochodzi do wypadku. Dziewczyny są ciężko ranne. Rozpoczyna się walka o ich życie. Ojciec Chloe i matka Allyson całymi dniami nie opuszczają szpitala. Niespodziewanie rodzi się między nimi gorące uczucie... Dodatkowe informacje

Robert KursonOdzyskać wzrokNiezwykła, prawdziwa historia mężczyzny, który w dzieciństwie stracił wzrok i po wielu latach stanął przed szansą odzyskania go. Nie dość, że operacja była ryzykowna, to jeszcze sam pacjent nie był przekonany, czy rzeczywiście chce się jej poddać. Poruszająca opowieść o powrocie do świata widzących, oznaczającym uczenie się życia na nowo. Po zabiegu bohater, zafascynowany kolorami, miał problemy z rozpoznawaniem twarzy i liter. Zdumiewająca rzecz o ludzkiej odwadze i wytrzymałości, uświadamiająca czym dla człowieka jest dar widzenia.Dodatkowe informacje

Roksana Jędrzejewska-WróbelKosmitaCzasem jest tak, że to właśnie słowo pomaga nabrać dystansu do problemu, z którym na co dzień zmierza nas życie. "Kosmita" Roksany Jędrzejowskiej-Wróbel to piękna, pełna ciepła, ale i ukrytego w nim cierpienia opowieść o autyzmie i tolerancji wobec każdego przejawu inności.Pewnego dnia w domu Oli pojawia się dawno oczekiwany braciszek, Kacper. Niestety dość szybko okazuje się, że oczekiwania Oli daleko odbiegają od rzeczywistości. Kacper zdaje się nie zauważać jej obecności, nie reaguje jak inne znane Oli dzieci i ?zachowuje się jak ??kosmita?. Nie lubi gilgotek, nigdy się nie uśmiecha, zdaje się być ciągle nieobecny. Gdy podrośnie, całymi dniami biega (nie chodzi) w kominiarce, nie odzywa się do nikogo, a na każdą próbę przytulenia reaguje przeraźliwym płaczem. Od tego czasu życie z ?kosmitą? bywa dla Oli najpierw ciekawe, potem uciążliwe. Dla rodziców również. To wielka próba dla całej rodziny, która najpierw musi pogodzić się z myślą o chorobie, a zaraz potem nauczyć się z nią żyć. Dla Kacpra nie ma rzeczy prostych ? on cierpi inaczej, a za swojego powiernika ma jedynie Anioła Stróża, do którego pisze przejmujące listy. Dodatkowe informacje

Noah GordonSzamanOsiemset lat po Robie J. Cole'u, bohaterze powieści Medicus, człowiek o tym samym imieniu i nazwisku, przedstawiciel tej samej profesji, opuszcza Szkocję i udaje się do Ameryki. Odbywszy praktykę pod okiem słynnego chirurga, wyrusza w prerie Illinois, gdzie osiada w powstającym dopiero miasteczku. Tam spotyka przyszłą żonę, tam też przychodzi na świat jego syn, zwany Szamanem, który dziedziczy po ojcu Dar - umiejętność "czytania" w chorym organizmie. Powołaniem chłopca jest leczenie ludzi. Niestety, Szaman traci słuch.Dodatkowe informacje

E. PorterPollyanna"Once you start looking for the happy things, you don't think about the bad ones as much." That's the joyful way Pollyanna sees the world: no matter what happens, she plays her "Just Be Glad" game and finds the sunny side of any situation. But when she's orphaned and forced to live with her rigid Aunt Polly, will high-spirited Pollyanna succeed in melting her Aunt's cold heart?Dodatkowe informacje

Biadasiewicz Małgorzata, Maciarz Aleksandra DZIECKO AUTYSTYCZNE Z ZESPOŁEM ASPERGERA Studium przypadkuJak można pomóc dziecku autystycznemu, jakie są objawy tej choroby - oto podstawowe pytania, na które ta pozycja stara się odpowiedzieć.Współautorką książki jest matka dziecka dotkniętego autyzmem - a dokładniej zespołem Aspergera. Choroba ta często jest nierozpoznawana, a dzieci nią dotknięte uważa się za psychicznie chore lub co najmniej ekscentryczne.Dodatkowe informacje    
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http://lideria.pl/Zycie-po-skoku-Mariusz-Rokicki/sklep/opis?nr=201355
http://www.wysylkowo.pl/product_info.php?products_id=21180
http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,624,Oskar_i_Pani_Róża_
http://www.lideria.pl/Rozwoj-daje-radosc-Terapia-dzieci-uposledzonych-umyslowo-w-stopniu-glebokim/sklep/opis?nr=205719
http://lideria.pl/sklep/opis?nr=11003
http://merlin.pl/Bez-mojej-zgody_Jodi-Picoult/browse/product/1,393460.html
http://merlin.pl/Krucha-jak-lod_Jodi-Picoult/browse/product/1,770506.html
http://lideria.pl/Wypadek-Danielle-Steel/sklep/opis?nr=215991
http://www.lideria.pl/Odzyskac-wzrok-Robert-Kurson/sklep/opis?nr=166335
http://miastodzieci.pl/dla_rodzicow/152:/1377:kosmita-roksana-jedrzejewska-wrobel-recenzja
http://merlin.pl/Szaman_Noah-Gordon/browse/product/1,619954.html
http://merlin.pl/Pollyanna_E-Porter/browse/product/1,784440.html
http://www.gwp.pl/597,dziecko-autystyczne-z-zespolem-aspergera-studium-przypadku.html

