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Nov Ve K Kniha Etiky
Kniha ze série «Mist?i Moudrosti» obsahuje Poselství Gautama Buddhy jako ?ást U?ení Nanebevzatých Mistr?, p?edaných v 21. století prost?ednictvím Posla Tat´janu N. Mikušinu. Je v nich uvedeno mnoho U?ení. Zde je n?kolik U?ení: o zm?n? v?domí, o sou?asné situaci na Zemi, o vzájemném spojení mezi kataklyzmy, sociálními konflikty, válkami a úrovní v?domí lidstva, o komunit?, o št?stí, o
p?ekonávání konflikt?, o rozlišování, ? v?domí Buddhy. S t?mito a dalšími U?eními se m?žete seznámit ve Poselství Velikého U?itele, které je p?edáno v tomto období pro pomoc lidem, aby se dostali z kritické situace na naší planet?.
Ve t?etím dílu série, Malé knize etikety pro každý den, se ?tená? dozví, jak je to se spole?enskou nad?azeností, kdo se komu p?edstavuje a kdo komu nabízí ruku, zda lze odmítnout nabídku tykání a mnoho jiných rad pro každodenní situace.
Filosof by m?l mít odvahu setrvat na hranici mezi r?znými obory, stát se jejich mediátorem, ale mluvit svým vlastním jazykem. Studenti a kolegové Miroslava Pet?í?ka vydali u p?íležitosti jeho životního jubilea po?et z vlastního myšlení a bádání, které se po jeho vzoru pouští do této riskantní oblasti. Mimo?ádn? silná sestava autor? n?kolika generací má široký záb?r: od astronomie po animovaný film,
od Prousta po Hrani?á?e. Ve všech t?chto oborech a v mnoha dalších totiž Miroslav Pet?í?ek zanechal svou inspirativní stopu.
teoretický a politický ?asopis Úst?edního výboru Komunistické strany ?eskoslovenska
Krátké R?žence
Etika v ošet?ovatelské praxi
Modlitební kniha 21. století
Malá kniha etikety pro manažery

Manaže?i v?dí, že p?edpokladem profesního úsp?chu jsou nejen znalosti a zkušenosti v daném oboru, ale také um?ní zvládat spole?enské situace. Práv? pro n? je ur?en další díl ?ady "Malá kniha etikety". Nabídne jim podrobná pravidla vhodného oble?ení a chování pro pracovní a spole?enské p?íležitosti, vysv?tlí, jak správn? psát a ?íst pozvánky, ?ím se ?ídíme p?i
oslovování druhých nebo jak správn? p?edávat vizitky. Ur?it? využijí i pravidla etikety pro nové zp?soby komunikace - e-maily nebo mobilní telefony a rady, jak se chovat na jacht?, na dostizích nebo na golfu.
Jeden z nejvýznamn?jších myslitel? sou?asnosti, tibetský duchovní v?dce dalajlama, p?edkládá v této knize výsledek svých celoživotních úvah o ?lov?ku, jeho životní cest? a hodnotách, které mu mohou pomáhat. A?koli ?erpá ze zdroj? vlastní náboženské tradice, jeho pojetí etiky p?ekra?uje hranice náboženství a je univerzáln? srozumitelné a p?ijatelné. Základními
kameny jeho etického systému je soucít?ní, které je vlastní všem lidským bytostem, ale také kritické myšlení a spravedlnost.
Etika je filozofická disciplína reflektující morální hodnoty. Významnou roli má v práci manažera, pomáhá mu v procesu plánování a rozhodování. Akcentuje pozitivní a eliminuje negativní hodnoty v práci manažera. Publikace p?ináší p?ehled princip? a hodnot tvo?ících základ pro profesi manažera v ošet?ovatelské praxi. Obsah bude zajímat sestry v manažerských
pozicích v ošet?ovatelské praxi – úsekové, stani?ní, vrchní a hlavní sestry – a nám?stkyn? pro ošet?ovatelskou pé?i nebo mentory ošet?ovatelské praxe. Kniha obsahuje témata postihující nap?. moc a etiku moci, ?ešení interpersonálních konflikt? v kolektivu, udržení firemní kultury, loajalitu v pracovních vztazích, diskriminaci na pracovišti a principy odm??ování a
motivování v týmu.
Etika v ošet?ovatelství
Gautama Buddha
Nová mysl
Saint-Germain
Poselství 21. století
Nov velk kniha etiketyMal kniha etikety pro mana eryMlad fronta
Kniha p edstavuje ucelen souhrn z kladn ch tematick ch a probl mov ch okruh sou asn l ka sk etiky. Ve sv pr ci autor vych z z mnohalet ho studia filozofick ch v chodisek stoj c ch v z kladu zdravotnick etiky i jejich praktick ch aplikac , v neposledn
ad t
ze sv ch letit ch zku enost l ka e a univerzitn ho u itele.Kniha je len na do
t
tematick ch okruh . V prvn
sti je ten
i zprost edkov no nahl dnut do stalet moudrosti evropsk ho filozofick ho sil . Druh
st shrnuje obecn z klady l ka sk etiky – p edstavuje jej historii, v l ka sk etice u
vanou metodologii a tak v znam a posl n tohoto v l ka sk tradici zakotven ho, ale sou asn m zp sobem
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Mal kniha etikety pro celou rodinu
R
ence Matky Marie
Etika, ekonomika, p
roda
Nov knihy
z kladn ot zky ivota

BUSINESS COMMUNICATION: PROCESS AND PRODUCT, 9E prepares readers for success in today's digital workplace. This book introduces the basics of communicating effectively in the workplace, using social media in a professional environment, working in teams, becoming a good listener, and developing
individual and team presentations. Authors Mary Ellen Guffey and Dana Loewy also offer a wealth of ideas for writing resumes and cover letters, participating in interviews, and completing follow-up activities. Optional grammar coverage in each chapter, including a comprehensive grammar guide
in the end-of-book appendix, helps readers improve critical English language skills. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
Ekologie, etika a změna klimatu. Dalajlama v dialogu se světovými odborníky Z anglického originálu přeložila Anna Vachudová Co se děje s planetou, na které žijeme? Zajímá vás etická stránka odpovědnosti za životní prostředí, včetně naší odpovědnosti vůči budoucím generacím? Jak vypočítat
ekologickou stopu výrobků a služeb? Co dělat s rostoucí konzumací masa, která má negativní dopad na klima a navíc způsobuje utrpení? Jak čelit závratnému konzumerismu, jenž je de facto motorem ekologické krize? Jaká je role médií v této věci? Jak komunikovat ekologickou krizi a získat pro její
řešení veřejnost? A jakou roli mají pozitivní a negativní emoce, respektive zprávy? Na tyto a další palčivé otázky dneška hledal odpovědi Jeho Svatost dalajlama v rámci týdenní konference věnované změně klimatu. Jeho hosty byli přední klimatologové, specialisté na lidské zdraví, ale i
ekologičtí aktivisté a představitelé buddhismu i křesťanství. Kniha má přitažlivou formu dialogu, ve kterém se zasvěcení odborníci navzájem doplňují, dalajlama vstupuje do hovoru a obohacuje jej o vlastní myšlenky. Současný 14. dalajlama Tändzin Gjamccho(* 1935) je duchovním vůdcem Tibetu a
nejvyšším představitelem tibetského buddhismu. Od roku 1959 je nucen žít v exilu v Dharamsale v Indii. Dlouhodobě se angažuje v otázkách lidských práv, nenásilného řešení konfliktů a trvale udržitelného rozvoje společnosti. John D. Dunne(* 1961) působí jako vedoucí katedry asijských jazyků a
kultur v rámci nově zřízeného Centra zdravé mysli na Wisconsinské univerzitě v Madisonu. Studoval sanskrt a tibetská studia a v roce 1999 získal doktorát na Harvardově univerzitě. Kromě Spojených států přednáší také na univerzitách v Indii a Nepálu. Překládá texty tibetských vědců a je zapojen
v různých projektech, které se věnují vědeckému zkoumání buddhistické filozofie a kontemplačních technik. Daniel Goleman (* 1946) je psycholog a žurnalista. Doktorát z psychologie získal na Harvardově univerzitě, kde působil i jako hostující profesor. Jako novinář se věnuje oblasti vědy a
výzkumu, mnoho let psal pro New York Times články o mozku a behaviorální psychologii. Je autorem desítky knih včetně bestselleru Emoční inteligence (česky 2011). Moderoval několik konferencí s dalajlámou a jako editor z nich připravil dva sborníky.
S většinou společenských situací se poprvé setkáváme v rodině - své děti učíme správnému stolování, většinou jdou s námi poprvé na návštěvu, do divadla nebo na koncert a účastí se rodinných oslav narozenin nebo svatby. Mezi lidmi, které známe a kteří nám jsou blízcí, se můžeme učit my i naše
děti společenskému chování bez zbytečné nervozity. V knize Ladislava Špačka najdete všechny důležité události, s nimiž se v rodině můžete setkat.
Vyložená způsobem užívaným v geometrii
Myšlení hranice / hranice myšlení
Etika v podnikání a hodnoty trhu
Přehled etiky
V současné době jediná učebnice etiky, která je svým zaměřením určena pouze studentům ošetřovatelství a zdravotním sestrám. Etika zdravotní sestry má řadu odlišností od etiky lékaře, které vyplývají z jejího poslání, kompetencí a měnícího se postavení ve zdravotnickém týmu. Po prostudování knihy se sestry budou lépe orientovat v problematice ošetřovatelské etiky, budou umět pojmenovat etická dilemata, argumentovat o nich a hledat možná východiska. Kniha jim
poskytne vodítko k rozhodování a správnému jednání v nesnadných situacích. Autorka přednáší etiku pro zdravotní sestry na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF UP v Olomouci, na Ústavu sociálního lékařství, odd. ošetřovatelství, LF UK v Hradci Králové. Na specifická témata etiky v ošetřovatelství vystoupila na řadě konferenci v ČR i v zahraničí.
Ensure you have the job-ready writing and communication skills that today's employers demand with Guffey/Loewy's ESSENTIALS OF BUSINESS COMMUNICATION, 12E. This market-leading text helps you develop the professional and communication skills that employers seek, including writing, speaking, critical thinking and teamwork. Updated employment chapters offer insights into a labor market that is more competitive and dependent on technology than ever
before. The latest trends, technologies and practices, based on interviews with practitioners and the authors' research of thousands of articles and blogs emphasize transferable professional skills. Timely advice guides you through building your brand, searching for a job, writing a winning resume, interviewing effectively and using LinkedIn. Optional editing challenges and grammar reviews and a complete grammar guide at the end of the book help you further improve critical
language skills. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
Poselství Mistra Saint-Germaina předaná v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťány N. Mikušiny. Poselství Mistra Saint-Germaina jsou nabitá optimismem a vírou v rychlý příchod Zlatého Věku. Saint-Germain je v současné době Vzestoupeným Mistrem, Hierarchou Nového Věku. Na konci 18. století hrabě slíbil hraběnce d’Adhémar, že se opět vrátí za 100 let. A skutečně se na konci 19. století Saint-Germain objevil, aby pomáhal Mistrům M. (El Moria) a K. H.
(Kuthumi) a E. P.Blavatské při zakládání Teosofické společnosti. Ve třicátých letech minulého století, už ve vzestoupeném stavu, se Saint-Germain spojil s Guyem a Ednou Ballardovými. V roce 1958 začal pracovat s Markem Prophetem prostřednictvím organizace „Summit Lighthouse“ (Maják na vrcholu) za účelem vydání učení Vzestoupených Mistrů o praktické duchovnosti. Prostřednictvím Marka a Elizabeth Clare Prophetových předal Saint-Germain mnoho modliteb a
meditací na pomoc při řešení problémů naší doby, mezi nimi široce známé použití Fialového 14 plamene. V "Tajné Doktríně" E. P. Blavatská napsala: „V poslední čtvrtině každého století se Učitelé snaží pomoci duchovnímu pokroku Lidstva. Na konci každého století nevyhnutelně zjistíte přítomnost mocné vlny stále narůstající duchovnosti. (...) Jeden nebo více těchto Učitelů se objevují na světě jako průvodci této duchovnosti, kteří zanechávají lidstvu odkaz do určité míry
okultního poznání nebo učení.“ Tato slova v plné míře platí pro velkého člověka a Učitele – Saint-Germaina. "Musíte pochopit, že tato Poselství jsou pro vás průvodcem při přechodu do nového věku – Věku Vodnáře. Můžete je považovat za bibli pro nový věk nebo jen jako doporučení pro dobu přechodu." Saint-Germain, 26. června 2012.
Malá kniha etikety pro firmu a úřad
Malá kniha etikety u stolu
Nové Čechy
Essentials of Business Communication
Prolomený kód života
„Jen temná a politováníhodná pov?r?ivost zakazuje, abychom se radovali. Pro? by m?lo být ukájení hladu a hašení žízn? slušn?jší než zahán?ní melancholie? To je m?j názor na v?c a mé p?esv?d?ení. Žádné božstvo ani nikdo jiný, leda závistivec, by se nemohl t?šit z mé nemohoucnosti a z mých nep?íjemností a považovat
naše slzy, vzlyky, strach a jiné takové v?ci za naši ctnost. Naopak ?ím v?tší radost poci?ujeme, tím p?echázíme k v?tší dokonalosti a tím více se nutn? ú?astníme na božské p?irozenosti. Je vlastností moudrého ?lov?ka užívat v?ci a t?šit se z nich, jak je to jen možné (nikoli však až k p?esycení, protože zde už o
žádné pot?šení nejde).“
Pátým dílem, zam??eným na pravidla etikety na pracovišti, se uzavírá ?ada praktických rádc? spole?enského chování. Malá kniha etikety, tentokrát pro firmu a ú?ad, nabídne rady, jak se chovat na pracovišti od prvního dne do odchodu do d?chodu, jak má správn? probíhat pracovní ob?d ?i návšt?va významného hosta. V
záv?ru autor ?tená?e seznámí se zvyky v jiných ?ástech sv?ta.
P?ehled všech témat, o nichž pojednává obor etika (p?edpoklady morálky, základní p?ístupy jednotlivých škol, u?ení velkých filozof? a sou?asný stav v?dy). Na ?ad? p?íklad? z praktického života autor vede ?tená?e nejen k pochopení morálních otázek a jednotlivých názor?, ale u?í je i ?ešit krok za krokem r?zné morální
problémy.
Manažerská etika ve zdravotnické praxi
Malá kniha etikety pro každý den
Jennifer Doudnaová, genetické inženýrství a budoucnost lidstva
Etika
Etické ?ízení ve firm?

Malá kniha etikety u stolu je druhým dílem série malých a praktických rádců z pera Ladislava Špačka. Tu by si měli přečíst všichni bez ohledu na věk a společenské postavení, protože právě při stolování se projeví, jak je kdo zběhlý ve společenském životě. Seznámíme se s pravidly zasedacího pořádku, se správným chováním u stolu, dozvíme se, jak správně prostřít, jak nakládat s ubrouskem, jak
držet příbor, jak jíst polévku, krevety, mušle, těstoviny, co s párátkem. V závěru se dozvíme více o různých typech stolování - banketu, rautu, nebo u nás méně známý revéllion.
S předmluvou českého biologa Martina Jínka, který byl v týmu Jennifer Doudnaové oceněném Nobelovou cenou „Letošní cena je za přepsání kódu života.“ - Nobelova cena za chemii za rok 2020 Autor bestsellerů Leonardo da Vinci a Steve Jobs se vrací se strhujícím příběhem o tom, jak nobelistka Jennifer Doudnaová a její kolegové rozpoutali revoluci, která nám umožní léčit nemoci, bojovat s viry a
mít zdravější děti. Když se Jennifer Doudnaová v šesté třídě jednou vrátila ze školy, našla na posteli ohmatanou paperbackovou knížku s názvem Dvoušroubovice, kterou jí tam táta nechal. Odložila ji stranou v domnění, že je to nějaká detektivka. Když se k ní pak jedno deštivé sobotní odpoledne konečně dostala, zjistila, že se vlastně nemýlila. Hltala stránku za stránkou a zcela ji uhranulo intenzivně
osobní detektivní drama plné barvitě líčených postav, ctižádosti, soupeření a snahy rozluštit hluboké přírodní zákonitosti. A přestože jí středoškolský poradce tvrdil, že se dívky na kariéru ve vědě nehodí, rozhodla se, že se stane vědkyní. Kupředu ji hnala touha poznávat, jak fungují přírodní zákonitosti, a přetvářet teoretické objevy v praktické vynálezy. A nakonec dokázala něco, co autor té staré
napínavé knížky James Watson označil nejdůležitějším biologickým objevem od doby, kdy se on sám podílel na odhalení struktury DNA. Doudnaová se svými spolupracovníky vynalezli něco, co zcela změní lidstvo: jednoduchý nástroj na modifikování DNA. Je známý pod zkratkou CRISPR a otevírá cestu do nového světa lékařských zázraků a morálních dilemat. Po objevu genetických nůžek CRISPR
se Doudnaová stala jednou z vůdčích postav světa, který zápasí s těmito etickými otázkami, a s kolegyní Emmanuelle Charpentierovou získala v roce 2020 Nobelovu cenu. Její příběh je napínavou detektivkou, v níž hrají velkou roli zázraky přírody od počátků života po budoucnost našeho druhu. Walter Isaacson je profesorem historie na Tulaneově univerzitě, byl generálním ředitelem Aspenského
institutu humanitních studií. Byl rovněž předsedou představenstva a generálním ředitelem televize CNN a šéfredaktorem časopisu Time. Je (mimo jiné) autorem životopisů Steva Jobse, Leonarda da Vinci, Henryho Kissingera, Benjamina Franklina a Alberta Einsteina.
Tato kniha je mimořádnou modlitební knihou 21. století. Byla vytvořena na základě Učení Nanebevzatých Mistrů, předaného prostřednictvím Posla Taťjany N. Mikušiny – spisovatelky, veřejné činitelky, filozofky. Jde o velmi starověké Učení, interpretované moderním jazykem. Jeho základem jsou nejvyšší znalosti, které přinášeli lidstvu ve všech dobách poslové Boží, proroci a mesiášové. Mnozí z nich
se v současné době nacházejí ve Vzestoupeném stavu na jemnějších rovinách Bytí. Nazýváme je Vzestoupenými Mistry nebo Mistry Moudrosti. Mistři Moudrosti – Velcí Učitelé lidstva. Růžence jsou určeny pro duchovní práci. Současný Růženec je věnec nebo kruh z modliteb, do něhož jsou vpletena zamyšlení o duchovních tématech uvedených v Poselstvích Mistrů Moudrosti. Pro zaneprázdněné lidi
je to velká pomoc při provádění každodenních duchovních praktik. Obsahem knihy je 14 krátkých Růženců, jejichž součástí jsou křesťanské modlitby a mantra «Om». Stoupenci jiných náboženství mohou používat jiné modlitby, například katolické, nebo modlitby z Koránu. V roce 2005 začala Taťjana N. Mikušina s inspirací a požehnáním Sanat Kumary sestavovat Růžence. Vznikaly na základě
Poselství Mistrů Moudrosti s využitím principů střídání modliteb, které již v křesťanské praxi existují.
Knihkupec a nakladatel
nástroje a metody : etický a sociální audit
Business Communication: Process & Product
časopis Svazu českých knihkupců a nakladatelů
Etika pro zdravotně sociální pracovníky
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