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POPIS KNIHY (V)HODNÉ TĚLO
V této knize se autorka slavných Monologů vaginy zamýšlí, co znamená „mít (v)hodné
tělo“. Enslerová se svěřuje jak s nechutí ke svému „více než čtyřicetiletému“ břichu, tak k
nejrůznějším trenažerům, dietám a fašistickým osobním trenérům. Individuální výpovědi
zachycují stárnoucí editorku ženského magazínu, která je dodnes pronásledována
kritickými poznámkami své matky a zoufale se honí za dávno ztraceným mládím, zatímco
neúnavně provádí sedy lehy, mladou Afroameričanku trpící hladem v táboře na hubnutí,
portorikánskou ženu z Brooklynu, jež se nebojí velkého zadku: jejím největším děsem je
povislost pozadí (tzv. druhý pár stehen), pětatřicetiletou modelku - manželku plastického
chirurga, kterou její perfekcionistický manžel centimetr po centimetru mění k dokonalosti,
mladou lesbičku pracující v piercingovém studiu s bradavkami propíchnutými kovovými
tyčinkami, Židovku, čtyřicátnici, která si nechá kvůli staršímu manželovi zúžit vaginu,
Italku, kterou v dětství zneužil matčin partner, a ona svou nejistotu obrací v nenávist k
vlastnímu tělu. Nakonec nám Enslerová představuje i několik žen, které se svým tělem
dokázaly najít smír: Slavná herečka Isabella Rossellinyová hovoří o tom, jak ji propustila
významná kosmetická firma, protože měla čtyřicet a byla silná a nesmlouvavá;
čtyřiasedmdesátiletá masajská žena oslavuje každé tělo jako znak božské rozmanitosti;
Indka, jež si sice oblíbila šlapací pás v posilovně, ale zároveň má ráda své ženské tvary,
které jediné dokážou správným způsobem udržet sárí; v Afgánistánu se Enslerová setkává
se zahalenou ženou, která je kvůli sladké a zakázané chuti zmrzliny ochotna riskovat
uvěznění... Kniha je působivou, hluboce dojemnou i nesmírně vtipnou výpovědí o životě
dnešních žen, které mají nejrůznější schopnosti, často i velké možnosti, ale jen s velkými
obtížemi jsou schopny přijímat sebe samé - svá (tak různá) těla...
(V)HODNÉ TĚLO - EVE ENSLER | KOSMAS.CZ - VAŠE INTERNETOVÉ
V této knize se autorka slavných Monologů vaginy zamýšlí, co znamená „mít (v)hodné
tělo". Enslerová se svěřuje jak s nechutí ke svému „více než čtyřicetiletému" břichu, tak k
nejrůznějším trenažerům, dietám a fašistickým osobním trenérům. V této knize se autorka
slavných Monologů vaginy zamýšlí, co znamená „mít (v)hodné tělo". Enslerová se svěřuje
jak s nechutí ke svému „více než čtyři... Kniha: (V)hodné tělo - Ensler, Eve ; V této knize
se autorka slavných Monologů vaginy zamýšlí, co znamená "mít (v)hodné tělo". Enslerová
se svěřuje jak s nechutí ke svému "více než čtyřicetiletému" břichu, tak k nejrůznějším
trenažerům,. V sekci péče o tělo naleznete deodoranty, krémy, přípravky na vlasy, rty,
tělovou kosmetiku i opalovací krémy. Výhodné ceny. Rychlé dodání! V katalogu nemáme
podrobnější informace o V hodné tělo.Níže naleznete zboží v internetových obchodech,
které odpovídá vašemu dotazu. Tlačítkem "Do obchodu" navštívíte přímo internetový
obchod. Hledáte (V)hodné tělo od Eve Enslerová? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a
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můžete začít číst. 31 prodejen po celé ČR Kniha: (V)hodné tělo (Eve Ensler). Nakupujte
knihy online ve vašem oblíbeném knihkupectví Martinus.cz! Kniha (V)Hodné tělo, se
zamýšli, co znamená mít vhodné tělo. Hodnocení: 5.0 hvězdičky z 5. 162 recenzí obchodu.
89 Kč. Zadržování vody v těle má za následek otoky nohou, pocení, i pocity, že jste
nafouklí a přibrali jste. Co to znamená? „Váš organismus je nadměrně zatížen tekutinou,
která samozřejmě v těle být musí a je důležitá, ale v nadměrném množství vám může
škodit," uvádí výživová expertka Lada Nosková. V plavkách jí to neskutečně sluší a je
evidentní, že udělala kus pořádné práce. Není tak vůbec vyloučené, a sama bývalá modelka
to eXtra.cz i potvrdila, že když přijde dobrá nabídka, v plavkách se na módním molu moc
ráda projde . Markéta Stehlíková (34) je většině z vás známá především jako Karla v
seriálu Ulice. Jako policistka si tam zatím moc akce neužila, ale to se tuhle sezonu změní.
Markéta nám poodhalila, co Karlu čeká, a vyprávěla, jak si užila léto se svou dcerou. „Byl
jsem trenérem v posilovně, nebo spíše cvičitelem exkluzivních celebrit, které buzeruju,
honím a nemazlím se s nimi, protože mi jde jako trenérovi, kterého hraju - jak jinak -, jen
o prachy a na ostatní věci z vysoka kašlu. Tělo si je ale neumí samo vytvořit, a proto je
nutné je dodávat v potravě nebo formou potravních doplňků. V rybím oleji se nachází tzv.
omega 3 mastné kyseliny, konkrétně kyselina dokosahexaenová a eikosapetaenová.. Sdílení
článku Dejte tělu (v)hodné tuky. Kniha je působivou, hluboce dojemnou i nesmírně
vtipnou výpovědí o životě dnešních žen, které mají nejrůznější Internetové a kamenné
knihkupectví. Seženeme i málo známé knihy.
(V)HODNÉ TĚLO - EVE ENSLER | DATABÁZE KNIH
(V)hodné tělo, Obchodní podmínky; Reklamační řád; Kontakt Literární pokračování
tématu otevřeného v proslulých &Monolozích vaginy& - násilí páchané na ženském těle zde však jde spíše o násilí páchané především na ženské duši. Obsah: (V)hodné tělo V této
knize se autorka slavných Monologů vaginy zamýšlí, co znamená „mít (v)hodné tělo".
Enslerová se svěřuje jak s nechutí ke svému „více než čtyřicetiletému" břichu, tak k
nejrůznějším trenažerům, dietám a fašistickým osobním trenérům. Cítíte se oteklí a otoky i
vidíte na rukou, chodidlech i v obličeji? Možná vaše tělo zadržuje vodu! Kvůli tomu se pak
cítíte často unaveni či se vám nedaří zhubnout. Co za to může a jak se toho zbavit? Víme a
poradíme! V této knize se autorka slavných Monologů vaginy zamýšlí, co znamená „mít
(v)hodné tělo". Enslerová se svěřuje jak s nechutí ke svému „více než čtyřicetiletému"
břichu, tak k nejrůznějším trenažerům, dietám a fašistickým osobním trenérům. Testy
prokázaly, že pohled na živý oheň vyvolává v člověku pocit tepla o dva až tři stupně vyšší,
než bývá skutečnost. Ovšem asi nepodstatnější důvod, proč si taková kamna pořídit, je
ekonomický. Další možností, jak léčit nadměrnou koncentraci železa v krvi, je použití
chalátů, jak bylo zmíněno výše, jsou to sloučeniny, které mají schopnost volné železo
„vychytávat", pevně na sebe navázat a vyloučit ho mimo tělo buď močí, nebo stolicí.
Dominika moc dobře pochopila, že když si chce žena udržet dobrou postavu nejen v
osmnácti, ale i po třicítce, musí poměrně brzy začít pro své tělo něco dělat. pátek 11.
března 2016 Světelný objektiv, kovové tělo s vyklápěcím LCD, dlouhá výdrž akumulátoru,
nabíjení přes USB, zabudovaný intervalometr…ano, slušel by mu větší snímač a pár dalších
drobností, ale to už by se až limitně blížil k dokonalosti. A v případě hormonů mnoho
fyziologických pochodů v těle," konstatuje MUDr. Alexandra Moravcová, podle níž je
hormonální nerovnováha hlavní příčinou tzv. sekundární obezity, tj. obezity vyvolané
onemocněním, nikoli nepoměrem příjmu a výdeje energie. Při sportování se v těle vytváří
nadbytečné teplo, a aby nedošlo k přehřátí organismu, tělo se ochlazuje pocením. Spolu s
potem ale z těla odchází velké množství důležitých minerálů, například hořčík, sodík,
draslík, vápník, a stopových prvků, které je nutné průběžně doplňovat. Světelný objektiv,

(V)hodné tělo.pdf /// Eve Ensler /// 80-7217-444-4

kovové tělo s vyklápěcím LCD, dlouhá výdrž akumulátoru, nabíjení přes USB, zabudovaný
intervalometr…ano, slušel by mu větší snímač a pár dalších drobností, ale to už by se až
limitně blížil k dokonalosti.
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