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Knjige 

DON COLBERT, DR. MED.: SEDEM STEBROV ZDRAVJA  

 

Don Colbert je krščanski zdravnik in avtor, izkušen doktor 

družinske medicine in medicine proti staranju, z obsežnim 

dodatnim usposabljanjem na področju prehranske in preven-

tivne medicine. V svoji tridesetletni zdravniški praksi je na-

pisal več kot štirideset knjižnih uspešnic. Je tudi mednarodno 

znan strokovnjak na področju integrativne medicine. Deluje v 

ZDA, kjer je v svoji ordinaciji na Floridi zdravil že več kot 

petdeset tisoč pacientov. 

V uspešnici Sedem stebrov zdravja, ki je avtorjeva prva knjiga, 

dostopna tudi v slovenščini, nas avtor v 50 majhnih korakih (za 

približno pol ure branja na dan) vodi k pozitivnih spremembam 

razmišljanja in življenjskega sloga na naslednjih področjih: 

1.  Koliko vode potrebujete vsak dan in kakšna VODA  

je najkoristnejša? 

2.  Kateri znaki kažejo, da premalo spite, in kako se  

vsak dan dobro SPOČITI? 

3.   Kako izbirati HRANO, ki vašemu telesu prinaša 

življenje in ne smrt? 

4.   Kakšne so izjemne koristi dobre TELOVADBE in kako lahko postane  

vaša redna spremljevalka? 

5.   Kaj vse lahko storite, da OČISTITE svoje telo nakopičenih škodljivih snovi  

in se zaščitite pred njimi? 

6.   Kako dobite vsa najpomembnejša HRANILA, ki jih potrebujete vsak dan? 

7.   Kako v vsaki  težki, stresni življenjski situaciji OBVLADOVATI STRES,  

da ne bo škodoval vašemu zdravju? 

Knjiga nam na skoraj tristo straneh na pregleden, zanimiv in nevsiljiv način predstavlja številna 

znanstvena dognanja ter zdravniške nasvete in izkušnje, ki nam lahko, če jih upoštevamo, 

kratkoročno in dolgoročno izboljšajo in utrdijo zdravje. Doktor Colbert gleda človeka ne le kot 

telo, ampak kot celoto telesa, duše in duha, zato v nekaj poglavjih na praktičen način predstavi 

tudi duhovni vidik, in sicer na trdnem temelju svetopisemske modrosti. Ta modrost bo dodatna 

pomoč vsem bralcem, ki podobno kot avtor knjige verjamejo v zanesljivost in moč besede 

Svetega pisma, hkrati pa cenijo koristna spoznanja znanosti in sodobne medicinske tehnike. 

Sedem stebrov zdravja je odlično darilo za vas in za vsakega, ki mu želite vse najboljše in 

veliko zdravja.  

// 320 strani; 15 x 23 cm, šivana mehka vezava, pvc zaščitna folija // 

Več informacij in predogled knjige na spletni strani www.ekaris.net/ssz. 

http://www.ekaris.net/ssz
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DEREK PRINCE: MOČ RAZGLAŠANJA BESEDE 

Razglašanje Božje besede sprošča izjemno moč. Mnogi kristjani 

se ne zavedajo tega čudovitega potenciala, ki jim je na razpolago. 

Božja beseda ima velik pomen in vpliv v vseh okoliščinah, od 

osebnih potreb do mednarodnih kriz. Derek Prince je dobrih 

petdeset let, kolikor je služil ljudem s poučevanjem, z molitvijo in 

duhovnimi darovi, vsak dan razglašal Njegovo besedo in iz osebne 

izkušnje pozna velike spremembe v duhovnem ozračju, ki jih to 

lahko prinese. V tej knjigi avtor najprej predstavi svetopisemske 

temelje za takšno razglašanje, potem pa praktično svetuje, kako 

uporabiti ta načela. V drugem delu so številni pomembni odlomki 

iz Svetega pisma razdeljeni po kategorijah, tako da jih je laže 

redno uporabljati. Vsak vernik ima privilegij in tudi odgovornost, 

da se nauči razglašati Božjo besedo. Ko namesto svojih skrbi in strahov v težkih okoliščinah 

razglašamo Božjo besedo, sproščamo moč Boga, ki jih zmore spremeniti.  

Predogled: www.ekaris.net/mrb // 110 strani; 14 x 20 cm, mehka vezava // 

DEREK PRINCE: MOŽJE IN OČETJE 

Kakšen je uspešen mož in oče po Božjih merilih, ter kako je lahko 

največji blagoslov tistim, ki so mu najbližji: svoji ženi in otrokom 

– o tem govori ta praktična knjiga Dereka Princea, očeta dvanajstih 

posvojenih otrok. Podrobno predstavlja modrost iz Svetega pisma 

za osebno in družinsko življenje ter usmerja može in očete v 

čudovit Stvarnikov načrt za njihovo odgovorno vlogo na zemlji. 

Pojasnjuje tudi temeljne principe duhovnega očetovstva in nam ob 

tem posreduje Jezusovo sporočilo o Bogu, našem nebeškem Očetu. 

// 175 strani; 14 x 20 cm, mehka vezava // 

DEREK PRINCE: ZAHVALJEVANJE, SLAVLJENJE, ČAŠČENJE  

Molitev še zdaleč ni zgolj naslavljanje prošenj na Boga. Toda 

zaradi pomanjkljivega razumevanja se mnogi omejijo samo na 

ta vidik, s tem pa so prikrajšani za marsikaj. Celovita molitev, 

ki je všeč Bogu, namreč ni le en glasbeni inštrument, ampak 

ves orkester. Na podlagi napotkov Svetega pisma boste bolje 

spoznali in razumeli temeljne, a premalo uporabljene molitvene 

inštrumente: zahvaljevanje, slavljenje in čaščenje Boga. Avtor 

knjižice nam pojasnjuje, da je Bog določil pogoje, kako se mu 

lahko približamo: pravilno naravnanost našega srca. Ti pogoji 

niso samo teorija, ampak so načela, s katerimi bomo, če jih 

bomo uporabljali, zelo izboljšali svoj odnos z Bogom – bolj se 

mu bomo približali in spoznali Njegovo dobroto. 

// 50 strani; 14 x 20 cm, mehka vezava // 

http://www.ekaris.net/mrb
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SVETO PISMO V STRIPU 

Sveto pismo v stripu spodbuja branje temeljne knjige krščanske vere že od mladih let. Oblika 

barvnega stripa je sicer namenjena predvsem mladim, toda pritegne tudi starejše. S prijetnimi in 

realističnimi slikami pomaga naši domišljiji, da se lažje vživimo v dogajanje in zapisane besede, 

ter našemu spominu, da si jih bolje zapomnimo. Predogled: www.ekaris.net/sps  

Prva in druga knjiga (Apostolska dela in Dobra novica o Jezusu iz Evangelija po Luku) vsebujeta 

sodobni prevod Svetega 

pisma, ki ga je pod 

naslovom »Življenje z 

Jezusom« pripravila 

Svetopisemska družba 

Slovenije. Besedilo tega 

prevoda še dodatno 

prispeva k razumljivosti, 

saj je nastalo s ciljem, da 

bi lahko Sveto pismo brali 

tako, kot bi ga njegovi 

pisatelji zapisali, če bi 

pisali v današnjem jeziku. 

     

Tretja knjiga (Odkrivajmo nebeško kraljestvo – Evangelija po Mateju in Janezu) pa je tiskana na 

20% povečanem formatu (19 x 24 cm) in vsebuje standardni slovenski prevod (SSP).  

Sveto pismo v stripu je lepo darilo, npr. za veliko noč, božič ali osebni praznik. // trda vezava // 

http://www.ekaris.net/sps
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NAROČILNICA 
 

Naročam naslednje knjige: Cena Kosov 
Skupaj 

EUR 

Sedem stebrov zdravja  (Don Colbert, dr. med.)  24 €   

Sveto pismo v stripu, Dobra novica o Jezusu  (120 barvnih strani) 14 €   

Sveto pismo v stripu, Apostolska dela  (160 barvnih strani) 15 €   

Sveto pismo v stripu, Odkrivajmo nebeško kraljestvo  (190 barv. strani) 18 €   

Moč razglašanja Besede  (Derek Prince; 90 strani) 9 €   

Možje in očetje  (Derek Prince; 175 strani) 15 €   

Zahvaljevanje, slavljenje in čaščenje  (Derek Prince; 50 strani) 7 €   

Cene vsebujejo 5% DDV. Vsota EUR:  

Popusti: Za naročilo v vrednosti nad 20 € vam na navedene cene priznamo dodatni 10% popust. 

Pripišite, če kaj naročate za dar drugim – na te knjige je popust 20%. Za popust na večje količine 

nas prosim pokličite. Končna cena bo povečana za stroške paketiranja in poštnine, in sicer 6 € za 

plačilo pri prevzemu (odkupnina) ali 3 € v primeru predplačila na naš TR (predračun prejmete po 

e-pošti, v tem primeru počakamo na nakazilo). Paket bomo poslali na vaš naslednji naslov: 

Ime in priimek: ___________________________________________________ 

Ulica, poštna št. in pošta: ____________________________________________________ 

Telefon in/ali elektronski naslov:  _____________________________________  (neobvezno) 

Opomba:  _________________________________________________________________    

Če nam zaupate tudi svoj telefon ali elektronski naslov, bomo lahko hitreje razrešili morebitne nejasnosti in vas 

obveščali o dostavi paketa. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali drugim in jih bomo uporabili le za pošil-

janje naročenih izdelkov in občasnih promocijskih obvestil na vaš naslov. 

Naročene izdelke lahko pričakujete v nekaj dneh od takrat, ko prejmemo vaše naročilo. Če ne boste zadovoljni s 

prejetimi izdelki, vam bomo z nakazilom na vaš bančni račun vrnili že plačano vrednost vseh tistih, ki nam jih boste 

v 15 dneh poslali nazaj nepoškodovane. 

Naročilo lahko pošljete na knjige@ekaris.net ali po pošti na naslov EKARIS, Preserje 33, 1352 Preserje.  

Več informacij in naročila tudi po telefonu (01) 3631 048 ali 041-529-859, vsak delovnik od 9h do 17h. 

 

BREZPLAČNE KNJIGE 

Če imate dostop do spleta, lahko naslednje knjige prenesete in natisnete brezplačno: 

  Kako doživljati Boga v molitvi (poučevanje, Madame Jeanne-Marie Guyon, e-izdaja 2016) 

  Sedem stebrov zdravja (priročnik, Don Colbert, dr. med., skrajšana e-izdaja 2016) 

  Človek z ulice (biografija, John Goodfellow; izšla 1999, tretja izdaja 2013) 

  Božanska zamenjava (svetopisemsko poučevanje, Derek Prince, 2009) 

 

Želimo vam prijetno in koristno branje! 

mailto:knjige@ekaris.net
http://ekaris.net/vec-o-knjigi-kako-dozivljati-boga-v-molitvi/
http://ekaris.eu/.knjigarna/Clovek_z_ulice.(e-knjiga).pdf
http://ekaris.net/vec-o-knjigi-sedem-stebrov-zdravja/
http://ekaris.eu/.knjigarna/Clovek_z_ulice.(e-knjiga).pdf
http://ekaris.net/czu
http://ekaris.net/bza

