peciálna ponuka pre naich èitate¾ov
Váení èitatelia, dovo¾ujeme si Vám ponúknu knihy
náho vydavate¾stva za jedineèné a neopakovate¾né
ceny. Vzh¾adom na skutoène ve¾mi nízku cenu ponúkaných
kníh je minimálna hodnota expedovanej objednávky je limitovaná na 10 EUR (hlavne kvôli baleniu ap.). Knihy posielame len do vyèerpania zásob. Ïalia ponuka je na stránke
www.ekokonzult.com. Ceny v ponuke tohoto letáku majú
prednos pred cenami uvedenými na webovej stránke.

¨ Utajovaná história slovenskej
kuchyne
Mnohí dnes u vedia, e stará história
Slovenska bola úplne iná ako sa píe v uèebniciach. Preèo nie sme pyní na nau
domácu slovenskú kuchyòu? Len ju nepoznáme alebo nemáme dostatok národného
sebavedomia? Bohato farebne ilustrovaná, vrátane receptov (291 obr.).
280 str., 29,oo eur, pre vás len 9,oo eur
¨ Èarodejnice a inkvizícia
Ako sa vyvolávali démoni? Kedy bude koniec sveta? Mágia, alchýmia a okultizmus.
Zázraèné lieky? Nesmrte¾ný gróf Saint
Germain? ¼úbostné èary. Procesy s bosorkami, hanba a výsmech nielen práva, ale
i zdravého rozumu!
292 str., 12,- eur, pre vás len 6,oo eur
¨ Ve¾komaïarské blúznenie
Ako sa vyrába propagandistická maïarská história? A èo rozprávky o 1000-roènom Maïarsku? Maïarské historické mýty
èi chorobná paranoja? Preèo chcú Maïari
zrui Beneove dekréty? O èom snívajú
maïarskí ovinisti? atï.
360 str., 15,oo eur, pre vás len 6,oo eur
¨ Zázraèný detox
Rôzne spôsoby detoxikácie, ich výhody
i nebezpeèenstvá. Bylinky, peciálne
preparáty, pôsty, ajurvéda, ap. Vegetariánstvo èi surová strava? Otravy akými kovmi? Ako postupne odstráni
aj dlhoroèné onemocnenia, atï.
240 str., 12,- eur, pre vás len 6,oo eur
¨ Ve¾ká kniha receptov
pre vá mixér
Desiatky
rýchlych
a zdravých receptov.
Èerstvé nápoje, zdravé smoothies, koláèe,
detské makrty, dezerty, rýchly chlieb, polievky, bezlepkové peèivo a ïalie vynikajúce recepty.
246 str., 14,- eur,
pre vás len 6,oo eur
Objednané publikácie zasielame formou dobierky
K cene objednaných kníh úètujeme potovné pod¾a platného
cenníka Slovenskej poty. Svoju objednávku polite na adresu:
EKO-KONZULT
P.O. Box 61
850 07 Bratislava 57
alebo na e-mail: eko-konzult@chassco.sk
Pri objednávke emailom nezabudnite napísa adresu pre zaslanie!

¨ Záitky z neba
Nevery, vrady, lúpee, klamstvá, lakomos, pýcha a iné hriechy a nevyhnutné
tresty za ne. Podivuhodné správy z iných
svetov. Èo sa s nami deje po smrti? Existuje
teda karma? Existujú nevidite¾né sféry medzi Zemou a Slnkom? Aká je vlastne pravda?
216 str., 9,90 eur,
pre vás len 3,oo eurá
¨ Archa
Hrozí znièenie sveta? Stretnutie bohov.
Zaèíname opä po ve¾kej katastrofe.
Napínavé dobrodruné sci-fi.
228 str.,
6,60 eura, pre vás len 1,oo euro
¨ Blúdiace due
Skutoèné príbehy. Je to
neuverite¾né ale najrozmanitejie sexuálne a psychické problémy, alkoholizmus, depresie,
fóbie, neurózy, toxikománia, ale i schizofrénia môu súvisie s posadnutosou
duchmi. Èo s tým môete urobi.
206 str., 9,- eur, pre vás len 3,oo eurá
¨ Tajné dejiny Slovenov a Uhorska
Vetko bolo inak. Oficiálna história náho národa i bývalého Uhorska je faloná!
Na základe výsledkov genetiky, toponymie, lingvistiky, atï. Autor dokazuje, e
ve¾ké Maïarsko, ani starí Maïari neexistovali.
296 str., 20,- eur,
pre vás len 15,oo eur
¨ Anjeli a dévovia
Èo o nich vieme?
Správy o anjeloch sa
zachovali u od najstarích èias. eby sa
vetci boli mýlili? Existujú anjeli a dévovia? A akí vlastne sú?
130 str., 6,00 eur,
pre vás len 1,oo euro
¨ Bezdomovcom
zamkli kanál
Pozrime sa na to reálne. Myslíte si, e
nám pomôe EÚ? Ako vlastne vetci
skonèíme? Aké máme vyhliadky?
200 str., 6,30 eura,
pre vás len 1,oo euro
Jak
jsem
zdraví
stratil
¨
a opìt získal
Skutoèný, otvorene vyrozprávaný príbeh
ako chorého lekára. Ako sa mu podarilo
vylieèi, bez farmaceutických lieèiv. Jednoduchý a praktický návod, vhodný mono aj pre vás.
96 str., 6,00 eur, pre vás len 1,oo euro
Adresa odosielate¾a:
(Prosím, vypisujte èitate¾ne)
Meno: ........................................................................
Ulica: ...........................................................................
Mesto: .......................................... PSÈ: .....................
telefón: ..........................................
Dátum........................

Podpis........................

..............
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¨ Dobrodrustvá
so senzibilmi
Èo vetko dokáu jasnovidci, astrológovia
a lieèitelia? Je to vôbec moné? Pravdivé
príbehy. Pútavé a pouèné èítanie, aj
s praktickými radami.
146 str., 5,- eur, pre vás len 1,oo euro

¨ Ezoterika okolo nás
Je ezoterika pravdivá alebo nie? Preèo sa o òu zaujímajú aj vedci?
Aká je skutoèná pravda. Práca s virgu¾ou.
143 str., 5,- eur, pre vás len 2,oo eurá
¨ Hledání pravdy
Myslela som si, e duchovia neexistujú, a kým...
Pravdivé reportáe americkej novinárky.
Dobré a aj pouèné èítanie.
172 str., 5,60 eura, pre vás 2,oo eurá
¨ Medzi nami a Maïarmi
Pravdivá história o naich
historických vzájomných vzahoch. Kde je
vlastne problém? Preèo nás Maïari nenávidia? Sú to len ich komplexy?
70 str., 4,82 eura, len 1,oo euro
¨ okujúca pravda
o vaej strave
Akej najväèej chyby sa dopúame pri naom stravovaní? Skutoène staèí len chcie
a budeme zdraví? Na základe mnohoroèných skúseností.
155 str., 8,- eur, pre vás len 4,oo eurá
¨ Kecy a fakty
o tzv. demokracii
Tak toto sa urèite v novinách nedoèítate.
Aká je skutoèná pravda? Èo pred vami politici a média taja? Aká je nielen americká,
ale tzv. západná demokracia? Konkrétne
prípady.
150 str., z 5,30 na 3,oo eurá

¨ Medicína a náboenstvo
Vylieèi vás modlitba? Je to úplne inak
ako ste si mysleli. Klamstvá i okujúca
pravda. Vzah medicíny a náboenstva
v minulosti a dnes. Od staroveku po súèasnos.
142 str., 4,95 eura, pre vás len 2,oo eurá
¨ Mediumita
a piritizmus
Chcete sa kontaktova
s duchmi? Nebojíte sa? Neviete ako na
to? Ako pripravi piritistickú seancu?
Ako vycvièi médium?
Praktická príruèka.
176 str., 5,- eur, pre vás len 1,oo euro
¨ Medzi ezoterikou a fyzikou
Preèo niektorí fyzici experimentujú
s ezoterikou? Existujú Ufóni, anjeli?
Nemýli sa veda? Nebudeme musie
vetko prehodnoti?
119 str., 3,62 eura, len 2,oo eurá
Metóda
úspeného ivota
¨
Ako realizova svoj ivot naplno? Od èoho závisí ná ivotný úspech? Èo k tomu potrebujete? Storoèiami overené
pravidlá.
214 str., 7,- eur, pre vás 2,oo eurá
¨ Môj ivot s E. Caycem
Fascinujúci ivot najslávnejieho amerického jasnovidca a lieèite¾a. Neuverite¾né záitky. Inpirujúci a pouèný príbeh o láske a reinkarnácii.
140 str., 5,- eur, pre vás 2,oo eurá
¨ Obèania proti maïarizácii
Budeme za chví¾u vetci mondokova, alebo sa postavíme na odpor?
Uvedomujeme si,
e pomaïarèovanie Slovákov prebieha aj v súèasnosti?
120 str., 6,50 eura,
pre vás len 3,oo eurá

¨ Kozmické evanjelium
Hrozí svetu neodvratná skaza? Medzi nebom a zemou existuje velièo. Aká je ale
¨ Poslední východ slunce
pravda? Sú Ufo vyslancami Bohov?
Ako vznikla a zanikne naa Zem?
Èo hovoria prastaré proroctvá? Naplnia
Skade a kedy sme
sa? Atï.
sem prili? Ohro214 str., 6,60 eura, pre vás len 3,oo eurá
zuje nás neznáma
planéta? Èo hovo¨ Legenda
ria staré proroctvá? Ako a kedy
o Ve¾kej noci
Ako to v skutoènosti bolo s ukriovaním vznikli ¾udské rasy? Èaká nás skuJeia Krista? Prekvapivé vyrozpráva- toène posledný súd?
108 str., 3,29 eura,
nie známeho biblického príbehu.
pre vás len 1,oo
159 str., 3,30 eura,
euro
pre vás len 1,oo euro
¨ Máme ete ancu
Klimatické
zmeny?
Zneèisovanie ivotného prostredia? Struèná história od poèiatku ¾udstva, vývin spoloènosti, ekológia, vojny,... preijeme?
132 str., 4,30 eura,
pre vás len 1,oo euro

¨ Krvilaèní
Maïari
Strané, betialita, utajované historické udalosti z povojnového Maïarska.
Èo vám v kole nepovedali? Èo sa dialo pod zátitou maïarskej vlajky.
124 str., 4,30 eura,
pre vás len 2,oo eurá
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¨ Odluka cirkvi od tátu
Dokedy budeme financova cirkev, a na
iné veci nebude? Je to správne? Mohlo by
to by inak? Ako je to v zahranièí?
140 str., 3,62 eura, len 1,oo euro

¨ Oèakávajte zázrak
Niekedy sa dejú veci....
Neuverite¾né, ale skutoèné a inpirujúce príbehy. Aj obyèajné malièkosti môu zmeni vá ivot alebo ivot
vaich blízkych.
147 str., 4,60 eura,
pre vás len 1,oo- euro
¨ O poverách a zázrakoch
Toto si nenechajte ujs. Máte zdravý rozum? Ateizmus nevymysleli komunisti.
Brilantná americká klasika. Senzaèné
èítanie.
118 str., 3,62 aura,
pre vás len 1,oo euro
¨ Pedofili v sutanách
Nechutné aféry cirkvi po celom svete.
Ako a kde to zaèalo? Vo svete aj
u nás? Èo vetko pred nami zatajujú?
68 str., 2,30 eura, pre vás 1,oo euro
¨ Pomätený svet
Viete, e telefonovanie môe aj zabíja? Kam sa hrnie naa civilizácia?
Èím ïalej tým
viac byrokracie?
Viete, aký sajrajt
jete, atï.?
200 str., 6,27 eura, pre vás 2,oo eurá
¨ Pornografia a sloboda prejavu
Skutoène si myslíte, e porno je nekodné? Ako, kedy a preèo sa porno
tak rozmohlo? Èo
sa tým sleduje?
64 str., 2,50 eura,
pre vás 1,oo euro
¨ Vitajte v novej totalite
V èudnej dobe to ijeme? Dennodenne
sme médiami presviedèaní o tom,
e máme slobodu
a demokraciu, bojujeme za ¾udské
práva. Prijímané sú ale zákony, ktoré
vetky nae práva a slobody potichu èi
otvorene obmedzujú. Pod zámienkou
boja proti terorizmu a extrémizmu nasto¾ujeme totalitu a faizmus!
184 str., 9,- eur, pre vás len 6,- eur
¨ Ve¾ké spriahanie proti Rusku
Média nás denne dezinformujú o tom,
ako Rusko údajne ohrozuje slobodu
a demokraciu na celom svete. Takáto
protiruská propaganda tu u bola mnohokrát. Kto a preèo vyvoláva túto
nekoneènú hystériu? Tajné zákulisie
politických a vojenských udalostí od
r. 1914 do r. 1946.
384 str., 15,- eur,
pre vás 12,oo eur

¨ Èo nesmiete vedie
Ani vo vede a ani v histórii to
v mnohých prípadoch nie je tak ako
nám rozprávajú v kolách. Zanikli
starodávne civilizácie? Preèo a ako?
Dochádza ku globálnemu otep¾ovaniu? Je sahovanie národov len výmysel? Preèo pred nami zatajujú
pravdu? atï.
216 str., 15,00 eur, len 9,oo eur

¨ Tajomstvo stratenej Tartarie
Dolo k úmyselnému falovaniu histórie? Viete, e
genetika prepísala celú históriu
Slovanov, a teda aj nau? Sme potomkami najstarej európskej civilizácie? Znièila neznáma katastrofa
celú ve¾kú ríu? Existovali v minulosti zázraèné zbrane? Kto vlastne
porazil Napoleona v Rusku? Ako to
vetko bolo?
216 str., 15,00 eur,
pre vás len 9,oo eur
¨ Kozmická ruleta
Boh sa s nami iba hrá! Ako funguje
vesmír a aké je nae miesto v òom?
Od èoho závisia nae ivoty? Najtajnejie tajomstvá. Aké má boh s nami
zámery? Záleí mu na nás vôbec?
232 str., 7,95 eura, pre vás 2,oo eurá
¨ Postoj a uvauj
Prekvapujúce
ale
skutoèné príbehy zo
ivota. Neuveríte, èo
vetko sa môe aj
vám111
sta.
str., 3,62 eura,
pre vás len 1,oo euro
¨ Praktická
spiritualita
Nebojte sa, nejde o iadne náboenstvo. Vynikajúca praktická príruèka pre astie,
zdravie ivotný úspech a duchovný rast
èloveka.
211 str. 6,- eur, pre vás len 3,oo eurá
¨ Preh¾ad diel Abdru-shina
Nepostrádate¾ná príruèka pre vetkých ványch tudentov
Svätého grálu. Ucelený systém duchovného poznania.
42 str., 3,- eura, pre vás len 1,oo euro
¨ Recidívy klerikalizmu
Bude nám na Slovensku
opä vládnu cirkev? Aký
je u nás vzah cirkví a tátu? A kam to
vetko zájde?
152 str., 8,- eur,
pre vás len 1,oo euro
¨ alamúnova peèa
O èom je zakázané hovori? Aká je skutoèná pravda o kresanstve? V èom sa líi judaizmus a kresanstvo? Aký úèel má Marianský kult? Atï.
148 str., 5,- eur,
pre vás len 2,oo eurá
!
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¨ Stopár
Neuverite¾ný, ale skutoèný príbeh obèana Slovenska, ktorý sa súdil so svätou
cirkvou. Èo myslíte, ako to dopadlo?
Nástojèivé otázky, ktoré by vám ani na
rozum neprili
178 str., 7,60 eura, pre vás len 1,oo euro

¨ okujúca pravda
o èloveku a bohu
Nevidíme vetko okolo
seba falone? Nezavádza
nás niekto zámerne? Klamú nás vetci?
Aj tzv. veda aj náboenstvá?
175 str. 6,- eur, pre vás len 2,oo eurá

¨ V okruhu biopo¾a
Poznatky a záitky slávneho po¾ského
lieèite¾a, ktoré sám otvorene vyrozprával.
Prípady z praxe, jeho pacienti, skúsenosti,
ako to funguje, atï.
62 str., 3,- eurá, pre vás len 1,oo euro
¨ Ve stínu a ve svìtle
Napínavý príbeh o duchoch z iného sveta. Ich ivot tu na zemi, i po smrti.
Oplatí sa preèíta.
184 str., 5,90 eura, pre
vás len 1,oo euro
¨ Veda a viera
Tak toto by si mal preèíta kadý èlovek
so zdravým rozumom. Od vzniku náboenstva a po dneok. Mnoho argumentov, múdrych a pouèných mylienok, citátov, atï.
156 str., 5,- eur, pre vás len 2,oo eurá
¨ Zdravie a duchovno
Ako zdravo i, ako sa lieèi, ako predchádza chorobám, stravovanie, psychika, cvièenia, joga, atï. Kompletná príruèka bioenergetického a duchovného uzdravovania.
244 str., 9,50 eura,
pre vás len 4,oo eurá
¨ Vstávajte vlastenci
Máme sa skutoène vetci na Slovensku
hanbi? Máme vôbec nejakú národnú hrdos? Kde je chyba v kole èi v rodinách?
Èo a ako robi? Úvod do vlasteneckej výchovy.
192 str., 8,- eur, pre vás len 4,oo eurá
¨ Vzostup
O èom ste ete asi nepoèuli. Existujú rôzne dimenzie, rôzne vesmíry? Ovplyvòujú nás
rôzni bohovia? Aká je vesmírna hierarchia? Ako sa zmeníme my sami?
237 str., 8,60 eura, pre vás len 3,oo eurá
¨ Zakázané zvony
Neuverite¾ne statoèný boj
obyèajných ¾udí proti cirkevnej hierarchii a maïarizácii. Skutoèný
historický príbeh o vzbure obyvate¾ov
Slovenska proti maïarizaènému útlaku.
272 str., 11,90 eur,
pre vás len 3,oo eurá

¨ tát a cirkev, ako ïalej
Nemohlo by to fungova
lepie? Ako to funguje v zahranièí. Dobrý
a struèný preh¾ad o usporiadaní vzájomných vzahov.
80 str., 2,63 eura, pre vás 1,oo euro
¨ Tajomstvo dutej zeme
ijú vo vnútri Zeme neznáme civilizácie? Je to
moné? Aké je ich posolstvo nám pozemanom?
Posolstvo z Telosu.
160 str., 9,00 eur, pre vás len 2,oo eurá
¨ Umìní ít
Napínavý príbeh o láske k ivotu a ¾udskej sile. Èo vetko sa dá vydra a ako. Pod¾a
skutoènej udalosti.
117 str., 4,30 eura,
pre vás len 2,oo eurá
¨ Dejiny Uhorska trochu inak
Fantazírovanie mnohých
maïarských historikov nemá konca. Tu sa
doèítate ako to v skutoènosti bolo.
Maïarské rozprávkové dejiny a realita.
Mnohí údajní maïarskí hrdinovia vôbec
neboli Maïari ale Slováci, Chorváti,
Rumuni, ap.
303 str., 12,- eur,
pre vás len 9,oo eur
¨ Umìní vìtit
Slávna jasnovidka Adelma von Vay otvorene rozpráva o tom ako vetila z hladiny vody a ako sa to dá nauèi. Ezoterická
klasika.
132 str., 5,30 eura, pre vás len 1,oo euro
¨ Zapísa deti na náboenstvo?
¨ Úloha katolíckej cirkvi vo faizme
Èo by ste mali ete pred tým vedie. Aké
Hanebná úloha katolíckej cirkvi v Európe poèas 2. sv. vojsú výhody a nevýhody náboenskej výny. S tým sa Vám urèite nepochvália! Aká bola pravda?
chovy? Mýty a rozprávky verzus realita.
Získate dobrý preh¾ad. 140 str., 4,63 eura,
84 str., 3,- eurá,
len 2,oo eurá
pre vás len 1,oo euro
¨ V èo veria ateisti?
¨ ivot po ivote
Toto by sa malo povinne
Poznanie svetla. Nebojuèi na kolách. Ako to
te
sa.
Vetko
Vám
tu jednoducho a pochov skutoènosti je? Viete, èo
pite¾ne
vysvetlíme.
Nejde o nejaký poje eupraxsofia? Aký je
smrtný
ivot,
lebo
je
to trochu inak.
skutoèný vzah humaniz133 str., 4,30 eura,
mu a náboenstva?
pre
vás len 2,oo eurá
98 str., 3,40 eura, pre vás len 1,oo euro
"

