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Dit vuistdikke boek is een compleet gereviseerde herdruk van Handboek meditatief ontspannen. Mindfulness is voor iedereen die
zijn beperkingen wil overstijgen en naar een hoger niveau van gezondheid en welbevinden wil groeien. Dit boek laat zien hoe je op
meditatie en yoga gebaseerde oefeningen kunt gebruiken om met meer aandacht in het nu te leven. Hierdoor kun je beter omgaan
met de stress van alledag. Ontspanning, wijsheid en beheersing worden het uitgangspunt van je leven. `Gezond leven met
mindfulness is een lezenswaardig en praktisch boek dat overtuigend laat zien hoe belangrijk meditatie is in ons dagelijks leven.
Thich Nhat Hanh
Historisch overzicht van de verschillende visies op waanzin in de psychiatrie en de wijze waarop psychiatrische patiënten in de
loop der tijden zijn behandeld.
Contains data on the AOA organization, a list of osteopathic physicians in the U.S., Canada, and some foreign countries, a list of
AOA certified physicians, AOA divisional (state) societies, practice and nonpractice affiliates, colleges of osteopathic medicine,
osteopathic hospitals, and data on training and education programs.
In De leesclub voor het einde van het leven beschrijft Will Schwalbe de laatste maanden van het leven van zijn moeder, die kort
daarvoor te horen heeft gekregen dat ze kanker heeft. Beiden hebben al van jongs af aan een grote liefde voor boeken. Ze vinden
elkaar in gesprekken over boeken, die een aangename afleiding betekenen van de ziekte die het leven van Wills moeder steeds
meer in beslag neemt. En zo vormt zich een bijzondere leesclub met slechts twee leden een moeder en een zoon. Moeder en
zoon bespreken de meest uiteenlopende boeken: van De Hobbit van J.R.R. Tolkien tot Het jaar van magisch denken van Joan
Didion, van de Bijbel tot Ian Mc-Ewans Aan Chesil Beach, van Stieg Larsson tot Thomas Mann. Zowel door het lezen van boeken
als door het delen van hun leeservaringen vinden ze een manier om beter te kunnen omgaan met de naderende dood.

Zelfhulpgids op basis van cognitieve gedragstherapie.
Wat zou jij doen als je nog honderd dagen te leven had? Lucio zwiert door het leven. Hij heeft vrienden en vrouwen bij de
vleet. Zijn vrouw Paola heeft er genoeg van en zet hem buiten de deur. Voorgoed. Een dag later krijgt Lucio vreselijk
nieuws: hij heeft in het gunstigste geval nog honderd dagen te leven. Wat nu? Lucio besluit om ondanks alles gelukkig te
zijn. Om zijn kinderen mooie herinneringen te kunnen geven, en de goede kanten van het leven te vieren. Maar kan hij
wel betekenis geven aan het laatste stuk van zijn leven zonder zijn echte liefde, Paola? 100 gelukkige dagen is lachen
door je tranen heen en genieten van het ware Italiaanse dolce vita. Een ode aan het leven! Fausto Brizzi is een Italiaanse
tv-producer en maakte diverse bittersweet romantische comedy’s. Zijn werk is vooral geliefd vanwege het onbetwistbaar
Italiaanse levensgevoel en de sterke psychologische diepgang. Zijn debuutroman 100 gelukkige dagen - een grappig,
wijs en ontroerend verhaal – zal de basis vormen van een grote publieksfilm. ‘In de stijl van Nick Hornby, met veel
anekdotes en plezierige uitweidingen.’ La Repubblica ‘Superboek. Dit zou zomaar eens de zomerhit van 2015 kunnen
worden!’ Wim Krings, Boekhandel Krings, ex-boekenpanellid DWDD
De psychoanalytica (1895-1932), dochter van Sigmund Freud, analyseert hoe de persoonlijkheid met driftimpulsen
omgaat.
Kritische opstellen over de verleiding en misleiding van het utopisch denken.
'Ik heb van mensen gehouden en zij hebben van mij gehouden, ik heb veel gekregen en ik heb iets teruggegeven, ik heb gelezen, gereisd,
nagedacht en geschreven. Ik heb in contact gestaan met de wereld en de bijzondere uitwisselingen ervaren tussen een schrijver en zijn
lezers. Maar in de eerste plaats ben ik op deze prachtige planeet een bewust denkend wezen geweest, een denkend dier, en dat alleen al
was een enorm voorrecht en avontuur.' In februari 2015 maakte Oliver Sacks, in een aangrijpend stuk in The New York Times, bekend dat hij
ongeneeslijk ziek was. Eind augustus overleed hij in New York, 82 jaar oud. Sinds het bericht van zijn ziekte werkte hij met grote
gedrevenheid verder aan de boeken die hij nog wilde afmaken. Intussen publiceerde hij een reeks essays waarin hij probeerde grip te krijgen
op het verloop van zijn ziekte en de betekenis van zijn naderende dood. In Dankbaarheid zijn deze stukken bijeengebracht. Het is een boek
dat getuigt van een grote veerkracht en menselijkheid: het laat zien hoe iemand die geconfronteerd wordt met het naderende einde toch het
leven kan vieren en dankbaar kan zijn.
In Als de rook om je hoofd is verdwenen vertelt Caitlin Doughty hoe ze op achtjarige leeftijd een leeftijdgenootje dood ziet neervallen. Dit
moment raakt haar diep, maar haar ouders, die ook getuige zijn van het ongeluk, weigeren erover te praten. Ze hekelt de manier waarop
haar ouders, en vele anderen in het Westen, met de dood en dode mensen omgaan en besluit daarom op twintigjarige leeftijd in een
crematorium te gaan werken. Over haar jaren in het crematorium schrijft ze zonder iets te verbloemen over het dode lichaam, het ophalen
van lijken, de preparatie in het crematorium, de verbranding, de verwerking van botten en het verzamelen van de as. Op liefdevolle wijze en
met de nodige (zwarte) humor maakt ze de dood bespreekbaar.
Based on research and made personal through anecdotes and real-life examples, this introduction to human development offers a
combination of topical/chronological approach, an eclectic theoretical perspective, and a focus on contemporary issues and concerns.
Klassieke teksten van de Amerikaanse pragmatistische filosoof William James (1842-1910) over religieus geloof.
Hoofdwerk van de Franse filosoof (1908-1961), die als een van de grondleggers van het existentialisme geldt.
In zijn bestseller 'De vergissing van Descartes' zet Antonio Damasio zich af tegen Descartes’ opvatting dat lichaam en geest twee
verschillende, van elkaar gescheiden aspecten van de mens zouden zijn. Lichaam en geest zijn juist onlosmakelijk verbonden. Damasio put
uit zijn ervaringen met patiënten met hersenschade om te laten zien welke rol de emoties spelen bij de vorming van ons wereldbeeld. Een
herdruk ter gelegenheid van Antonio Damasio's nieuwe boek, 'De vreemde orde der dingen', waarin hij laat zien hoe emotie en gevoel
bepalend zijn voor de menselijke cultuur.
Deze spannende titel van Mitch Albom vertelt het verhaal van het stadje Coldwater in Michigan. Ex-gedetineerde Sully, die terugkeert naar
zijn geboorteplaats, merkt dat er iets heel vreemds gaande is. De bewoners in het stadje ontvangen namelijk telefoontjes van overledenen!
Zelfs zijn zoontje loopt met een speelgoedtelefoon op zak in de hoop te horen van zijn overleden moeder. Al snel begint een toestroom van
mensen naar Coldwater, van mensen die hopen ook iets te horen vanuit de hemel en van de overledenen die zij missen. Sully heeft moeite
om het te geloven - hij is overtuigd dat er geen leven na de dood is. Hij moet en zal achter de waarheid komen... New York Timesbestsellerauteur Mitch Albom neemt ons in Telefoon vanuit de hemel mee in een verhaal over geloof, twijfel en hoop. Mitch Albom (1958) is
de Amerikaanse schrijver van de New York Times-bestseller ‘Mijn dinsdagen met Morrie’, dat wereldwijd meer dan veertien miljoen keer
verkocht werd. Onder leiding van niemand minder dan Oprah Winfrey werd de roman verfilmd en ontving het vier Emmy Awards. In zijn
romans schrijft Albom op inspirerende en waardige wijze over de dood en over de zin van het bestaan, waar zijn debuut ‘Vijf ontmoetingen in
de hemel’, met meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd, een prachtig voorbeeld van is. Ook werd de verfilmde versie een
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echte kijkcijferhit op de Amerikaanse televisie met bijna 19 miljoen kijkers. In totaal zijn er meer dan 39 miljoen van zijn boeken verkocht in 42
verschillende talen.
Veel mensen denken dat meditatie een manier is om je terug te trekken uit de wereld. Maar het tegenovergestelde is waar. Het is juist een
levenskunst, een methode die het mogelijk maakt te genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet, waar dan ook, iedere dag weer.
Dit boek laat zien hoe meditatie een deel van je dagelijks leven kan zijn. De auteur leert de beginner én de geoefende zich open te stellen
voor de rijkdom van ieder moment.
Fully revised and updated, the second edition of the International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, first published in 2001,
offers a source of social and behavioral sciences reference material that is broader and deeper than any other. Available in both print and
online editions, it comprises over 3,900 articles, commissioned by 71 Section Editors, and includes 90,000 bibliographic references as well as
comprehensive name and subject indexes. Provides authoritative, foundational, interdisciplinary knowledge across the wide range of
behavioral and social sciences fields Discusses history, current trends and future directions Topics are cross-referenced with related topics
and each article highlights further reading
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