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Spannende roman over liefde, macht en de glasblaaskunst in het onweerstaanbare Veneti r>De Britse kunsthistorica Elinor verblijft via een uitwisselingsprogramma van de universiteit een aantal maanden in
Veneti m schilderijen uit de renaissance te bestuderen. Ze wordt verliefd op een gondolier en raakt zwanger van hem. Hun werelden verschillen echter te sterk en Elinor keert als alleenstaande moeder terug
naar Londen. Dertig jaar later vertrekt haar dochter Nora na een stukgelopen huwelijk naar Veneti de geboortestad van haar vader. In Engeland heeft zij op de kunstacademie leren glasblazen en zij hoopt
zich op het beroemde eiland Murano verder te kunnen bekwamen. Nora wordt als leerling aangenomen bij een prestigieuze glasblazerij, maar haar collega's confronteren haar met de mysterieuze verdwijning
van haar voorvader in de zeventiende eeuw, een meester in het glasblazen. Wil zij een nieuw bestaan opbouwen in deze betoverende stad, dan zal zij dit drie eeuwen oude familiegeheim moeten ontrafelen.
De glasblazer is een adembenemende roman waarin je wordt meegevoerd naar het rijke Veneti it de zeventiende eeuw met zijn schitterende paleizen, machtige doges en hun genadeloze heerschappij.
Marina Fiorato studeerde geschiedenis in Oxford en Veneti n volgde een opleiding aan de kunstacademie. Zij is naast schrijfster ook actrice en filmrecensent. De glasblazer is haar debuutroman.
Dit boek over revalidatiepsychologie belicht de talrijke psychologische processen die inherent zijn aan de revalidatie van mensen met een lichamelijke en/of neurocognitieve aandoening. Een aantal aspecten
daarvan behoren tot het werkdomein van de klinisch psycholoog of de neuropsycholoog. Dit boek is vooral bedoeld voor alle andere hulpverleners in de revalidatiesetting zoals artsen, verpleegkundigen,
ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten en maatschappelijk werkers. Als hulpverlener moet je immers de nodige kennis en vaardigheden bezitten om te kunnen omgaan met de psychologische
fenomenen die het verloop en de uitkomst van de revalidatie sterk kunnen beïnvloeden. Het boek omvat zes delen die thematisch samenhangende hoofdstukken groeperen, gaande van revalidatie in
biopsychosociaal perspectief, de revalidant als mens, de revalidant en zijn familie, de werkrelatie tussen hulpverlener en revalidant, het revalidatieproces en ten slotte de hulpverlener zelf. De hoofdstukken in
deze delen worden telkens samengevat met als afsluiting praktische take home messages en een literatuurlijst.

"Stel dat ik je zou vragen: 'Bestaat een leven zonder lijden?' Zou je dan nieuwsgierig worden of zou je denken 'Wat een onzinnige vraag'? Waarschijnlijk zul je zeggen dat zo'n
leven niet kan bestaan, omdat jij er van uitgaat dat lijden nu eenmaal onlosmakelijk met het menselijke bestaan verbonden is. Maar stel je de volgende situatie eens voor. Je
droomt en in die droom wordt je achterna gezeten door een grote enge wolf. Je rent en zoekt vergeefs naar een plek waar je je kunt verstoppen. Maar het dier komt steeds
dichterbij en nu raak je echt in paniek. En dan passeer je plotseling iemand die langs de kant van de weg zit, en die tegen je roept: 'Je hoeft niet bang te zijn, er kan je niets
gebeuren, want dit is maar een droom.' Zul je hem geloven? Nee natuurlijk niet, want je ziet toch die bloeddorstige kop van het dier en je voelt de paniek in je lijf, en dus blijf je
rennen. En net als het dier zijn scherpe tanden in je been wilt zetten, schrik je wakker. Op dat moment realiseer je je dat je toch droomde. En hoewel de schrik nog in je lijf zit,
slaak je een zucht van verlichting. Ondanks het feit dat het in de droom allemaal heel levensecht voelde, besef je nu dat de persoon die jij in de droom meende te zijn, niet echt
bestaat en dat dus ook die enge ervaring niet echt kan zijn. Of misschien is het juister om te zeggen, dat zowel de droompersoon als de droomervaringen alleen echt waren
binnen die beperkte droomwereld en geen realiteitswaarde meer hebben, nu je op een hogere bewustzijnstrede bent ontwaakt. Deze betrekkelijkheid van de droom wordt dus
alleen gezien vanuit deze bewustzijnstrede hoger, dus vanuit de waaktoestand, niet als je nog in de droom zit.Zou niet hetzelfde kunnen opgaan voor je wakkere leven? Dus dat
je ook uit deze waaktoestand kunt wakker worden op een nog hogere bewustzijnstrede. En dat je dan tot de ontdekking zult komen dat ook dit waakleven een soort droom is.
Wie zit er aan het stuur in onze hersenpan? Wat bepaalt dat we doen wat we doen? Welke stukken brein geven de doorslag als het gaat om de keuzes van alledag of om de
grote beslissingen in ons leven? En welke rol spelen onze gedachten en ons bewustzijn bij dit alles? De vrije wil bestaat niet voert u in een bizarre tocht langs slaapwandelende
moordenaars, blinde zombies die toch zien, out of body-ervaringen, patiënten die hun eigen handen niet meer vertrouwen en andere neurologische fenomenen, om erachter te
komen wie toch dat mannetje in ons hoofd is dat de beslissingen voor ons neemt. Onderweg proberen we te begrijpen waarom Winston Churchill besloot de Franse vloot te laten
zinken, Rosemary Kennedy een hersenoperatie onderging en Maurice Ravel de Bolero schreef. Uitein¬delijk belanden we bij het ik, die constante maal¬stroom van gedachten
die denkt de hersenen in ons hoofd onder controle te hebben. En bij de vrije wil, waarvan heel weinig _ en toch ook weer heel veel _ overblijft in het onthutsende beeld dat wordt
geschetst van wie er echt de baas is in ons brein. Victor Lamme (1959) is hoogleraar cognitieve neurowetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publi¬ceerde circa
negentig internationale artikelen en hoofdstukken over de werking van het brein, visuele waarneming en vooral het bewustzijn, onder meer in gezaghebbende tijdschriften als
Nature en Science. Zijn ideeën over bewustzijn worden als baanbrekend gezien, en hij ontving voor zijn werk de meest prestigieuze subsidie van de Europese Unie.
'De Trident Deceptie is een thriller die aankomt als een vuistslag. Een meesterwerk.' - Dalton Fury, ex-Delta Force en auteur van The New York Times-bestseller Kill Bin Laden Tijdens een
routinepatrouille, krijgt de USS Kentucky - uitgerust met lange afstandsraketten met kernkoppen - een bevel om te vuren. Wat de bemanning niet weet, is dat het bevel niet uit het Witte Huis
komt, maar van een schimmige groep die de westerse inlichtingendiensten heeft geïnfiltreerd en van plan is om de Kentucky voor hun eigen duistere agenda te gebruiken. Iran heeft zojuist
zijn eerste kernwapen geproduceerd. Tien dagen later moet die neerkomen op het doelwit: Israël. De geheime groep infiltranten wilde dit voorkomen met een vervalste lanceringscode om juist
Iran aan te vallen. Als de echte inlichtingendienst dit plan ontdekt en het bevel probeert in te trekken, blijkt tot hun ontzetting dat de Kentucky nergens meer op reageert...
Ken jij Pippi Langkous?So wirds gemacht. AUDI A3 ab 5/03Mit StromlaufplänenMelvin wil zijn muts terugDe glasblazerAmbo|Anthos
Copyright: dcf8c313979c7dbeb78c2b03bddea120

Page 1/1

Copyright : matula.hu

