
IRENA POTOČAR PAPEŽ

UJEMI RITEM V 2022
CENA: 23,90 EUR

rokovnik

Rokovnik Ujemi ritem v 2022 je primeren
za ženske, ki želijo same pisati poglavja v
zgodbi svojega življenja.

Ustvarili sta ga mama in hči – Irena in
Satin. 

letni pregled,
mesečni pregled,
tedenski pregled (z afirmacijami),
cilji,
urejanje financ,
potovalni načrti,
ideje za darila,
stran za osebnostno rast,
knjižni seznam,
prazne strani za zapiske.

Vsebina rokovnika:

vsebina je avtorska;
rokovnik združuje želje in potrebe
dveh generacij;
primeren je za študentko in poslovno
žensko;
je v slovenščini, od ideje do izvedbe je
narejen v Sloveniji.

Ključne prednosti in značilnosti
rokovnika:

Rokovnik prejmete s sporočilcem v
darilni škatli.

predavateljica in avtorica knjig

Na voljo je na spiralo ali v trdi vezavi.



MOJ RITEM
CENA: 16,90 EUR

motivacijska knjižica

Priplesala je v svojem ritmu. Nežno je
odprla vrata in vstopila v življenje. Moje.
Tvoje. Njeno. Njegovo. Vseh tistih, ki v
svoj dan radi povabimo besede veselja,
optimizma, sreče, prijaznosti, ljubezni in
spodbude. In tako na svojo pisalno mizo
postavimo šopek pozitivne energije.

Knjižica je pakirana v belo darilno škatlo
s posvetilom. Lahko predstavlja tudi
čudovito darilo.

Širina: 140 mm
Višina: 130 mm
Debelina: 60 mm
Št. listov: 155
Sestava: nagovor, 150 motivacijskih
avtorskih misli s krokiji (sličicami) in
kolofon

Podatki o knjižici

Vsaka knjižica je pakirana v darilni škatli
s pentljo.

Stoječa motivacijska knjižica 



UJEMI RITEM ŽIVLJENJA
CENA: 19,90 EUR

knjiga

Življenje nam je vedno pripravljeno
ponuditi vstop v svetišče, kjer je obilje
lepega. V prostor, kjer se vsak dan lahko
udeležujemo lekcij o hvaležnosti,
ljubezni, pogumu, sočutju, zdravi
tekmovalnosti, prijaznosti, spoštovanju,
vztrajnosti, novih priložnostih … Le vrata
je treba odpreti in se podati na to pot, ki
je dolga toliko, kolikor je dolgo naše
življenje. To so namreč vseživljenjske
učne ure, v katerih se menjajo naše
vloge, učimo in se učimo, zavračamo in
sprejemamo, jočemo in se smejemo, se
veselimo in žalostimo, plešemo in se
spotikamo, padamo in se pobiramo.
Padamo in se pobiramo … Znova in
znova.Vsi smo lahko zmagovalci na odru
svojega življenja. Zato pojdi tja, kamor
hočeš. Ujemi ritem svojega življenja.

ste na poti osebne in/ali poslovne
preobrazbe;
želite svoje vrednote okrepiti;
želite svoje vrednote spremeniti;
potrebujete besedno spodbudo;
želite navdih za odriv naprej ali
le sproščujoče branje za miren spanec.

To je knjiga za tiste, ki

Knjiga o osebnem menedžmentu



NASMEHNI SE! SMILE!
CENA: 8,90 EUR

motivacijska knjižica

Knjižica, ki je razdeljena na sklope JAZ,
TI, JAZ in TI ter MI, vsebuje misli, s
katerimi si lahko polepšamo vsakdan.
Lahko so naši »vitamini«.Tudi z mislimi, ki
se udejanjajo v besedah, namreč
spreminjamo in plemenitimo svoje
življenje. S prijaznimi besedami
izboljšujemo svoje razpoloženje in tudi
samopodobo.Znanstveno dokazano moč
pozitivnih besed vpliva na odnose v
zasebnem okolju, med prijatelji in tudi v
službi. Do osebne sreče in zastavljenih
ciljev pa si lahko pomagamo tudi z
notranjim monologom in branjem
pozitivnih vsebin.

dvojezičnost (ob zapisu v slovenščini je
tudi angleški prevod),
velikost 15 krat 17 cm,
obogatitev misli s skicami – krokiji,
zaradi vsebine, velikosti in cene je
primerna za darilo ob različnih
priložnostih.

Značilnosti knjižice:

Zakladnica motivacijskih in pozitivnih
misli



MOJ PRIJATELJ BONTONČEK
CENA: 14,00 EUR

otroška knjiga

Spoštovani odrasli bralec te knjige ali/in
otrokov spremljevalec skozi
življenje,naloga nas, odraslih, je, da
vzgajamo svoje otroke in jih tako danes
pripravljamo za boljši jutri. Za boljši
svet. Za svet sočutja, spoštovanja,
odgovornosti in prijaznosti. Za svet, v
katerem bodo misli, besede in dejanja v
ravnovesju.To je naloga vseh nas,
odraslih – mamic in očkov, babic in
dedkov, tet in stricev, vzgojiteljic in
vzgojiteljev, učiteljic in učiteljev …A
uspešni bomo le, če bomo pravila in
priporočila upoštevali tudi sami. Bodimo
vzor lepega vedenja. Otroci med 2. in 4.
letom namreč posnemajo in vpijajo vse
kot »spužve«. Govorijo tisto, kar slišijo, in
delajo tisto, kar vidijo pri drugih. Učimo
in vzgajajmo jih z zgledom, ta knjiga pa
naj bo pri tem zvezda danica. Svetimo in
kažimo pravo pot. Naj bo to (branje
knjige, pogovarjanje z otrokom, vzgajanje
in izobraževanje o kulturnem vedenju ter
pogovarjanju) majhen prispevek vseh nas
za velika in dragocena dejanja.

Knjiga o bontonu za otroke


