
Jaunās grāmatas
Oktobris

Šajā grāmatā nav apkopoti ieteikumi, kā
audzināt bērnu ar Aspergera sindromu. Tā ir
dienasgrāmata, kuru rakstīju no brīža, kad
Maksims jau divu gadu vecumā sāka izrādīt
interesi par matemātiku. Te apkopoti mani
novērojumi, idejas, plāni, mūsu sarunas, viņa
domas. Tas ir mēģinājums, it kā skatoties no
malas, aprakstīt, kā dzīvo un uztver pasauli
cilvēks, kura smadzenes izveidojušās citādi –
nav tādas kā vairumam.

Gramatā apvienota dažādu valstu
uzkrātā pieredze un aktualitātes
dermatoloģijā, izmantojot vairāk nekā
700 zinātniskās literatūras avotu.
Grāmatā ir 20 nodaļu, aptverot infekciju
rosinātas ādas slimības, īpašu nodaļu
veltot arī ceļotāju ādas slimībām, kā arī
estētiskās un geriatriskās
dermatoloģijas jautājumiem.
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Runas pedagoģe un aktrise Zane Daudziņa
pandēmijas gadu fiksējusi savā
dienasgrāmatā, kurā atklāti stāsta par neziņu
un satraukumu, adaptēšanos situācijai un
prieka meklēšanu ikdienā - apstākļos, kādus
vēl tikai pirms dažiem gadiem neviens no
mums nebūtu spējis prognozēt.

Grāmatā zen meistare un psiholoģe Anna
Gamma parāda, kā mēs šīs kvalitātes ar
iedvesmojošo zen gudrību varam attīstīt
un padziļināt. Prasme nesaspringstot
koncentrēties uz būtisko, ir garants
veiksmīgam un atbildīgam kā privātās, tā
darba dzīves ritumam. 
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Grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar
toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas
pamatiem - toksisko vielu un kaitīgo faktoru
iedarbības pamatprincipiem un veidiem.
Aplūkoti jautājumi: vielu toksiskuma
noteikšanas principi, toksisko vielu
metabolisma īpatnības cilvēku, dzīvnieku un
augu organismos, toksisko vielu
bioakumulācija.

Kas notiek ar ķermeni, kad prāts ir
vesels, kāpēc mēs saslimstam, kad prāts
nav vesels?
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Dzejnieka Jāņa Sudrabkalna personība ir
pretrunu pilna – no pārliecības līdz šaubām,
no patmīlības līdz gļēvumam. Kādus posta
darbus radoša cilvēka personībā spēj
nodarīt sveša vara, kuri cilvēki gatavi
pielāgoties, kuri – pretstāvēt un kurus vara
salauž? Tas ir jautājums, uz kuru vienas
atbildes nav.

"Ingas Žoludes  dzejnieks ne tikai mirkst
asarās un cieš, ne tikai ielaistās ar Ķelnes
ūdeni un pērk jaunas krāgas, jo viņa
vizītkarte nevarēja būt šļaugana šļurpatu
parpala, bet raksta, raksta un raksta, lai
atkal un atkal tiktu iekšā dzīvē, kas
nepavisam nav saudzīga pret radošu
cilvēku. '' /G. Blumberga/
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