Download Free Enciclopedia Plantelor Medicinale

Enciclopedia Plantelor Medicinale
Dic?ionarul define?te cuvântul po?iune (licoare) ca: „o doz? sau b?utur?, în special de lichid medicamentos sau otr?vitor“. Provine din
termenul latinesc potare, care înseamn? „a bea“. Me?te?ugul po?iunilor (prepararea ?i întrebuin?area licorilor magice) a reprezentat un talent
al celor mai multe vr?jitoare, înc? din cele mai vechi timpuri. A fost transpus în mari opere ale literaturii ?i artei universale (celebr? fiind scena
Vr?jitoarelor din „Macbeth“ de Shakespeare), este men?ionat în Sfânta Biblie ?i, f?r? nici o îndoial?, e un înainta? al lumii medicinii moderne,
cam în acelea?i sensuri în care astrologia prefigureaz? astronomia, iar alchimia a precedat ?tiin?a.
Er is enorme herrie in de jungle. Alle dieren slaan massaal op hol van het vreemde gebrul. Alleen Elmer is dapper genoeg om op onderzoek
uit te gaan. Natuurlijk eindigt het avontuur met een lach. • Herkenbare thema’s zoals familiebanden en bang zijn • Vriendelijk avonturen voor
peuters en kleuters • Elmer, de kleurtjesolifant is al 25 jaar een internationaal succes
‘Kun je er een paar dagen op passen?’ Met deze vraag begon de relatie tussen de wat stugge veearts Massimo en een gevonden egeltje.
Misschien had het honger, was het koud of eenzaam; wat het ook was, het hulpeloze huilen opende het hart van Massimo. Met de kracht van
haar persoonlijkheid zet Ninna – het egeltje blijkt een vrouwtje – zijn leven compleet op zijn kop. In 25 gram geluk vertelt Massimo over deze
buitengewone vriendschap die hem door een moeilijke tijd in zijn leven hielp en hem onverwacht een nieuw doel in het leven gaf: het
opzetten van een speciale egelopvang. Nu wijdt hij zich fulltime aan de zorg voor deze beestjes – gewond, uitgeput, weerloos, maar met een
wil om te leven die even sterk als aanstekelijk is.
Waarheid is de nauwkeurige en volledige weergave van de werkelijkheid. We nemen de realiteit niet waar. We nemen slDe Bijbel geeft ons
geen definitie van gebed. Het geeft ons echter veel voorbeelden van gebed. Uit deze voorbeelden kunnen we inzicht krijgen in wat gebed is,
de soorten resultaten waarvoor we moeten bidden en hoe we kunnen bidden. Naast deze voorbeelden bevat de Bijbel ook een aantal
verklaringen die ons vertellen wat er van ons nodig is om effectief te bidden. Hoewel er veel verschillende soorten gebeden zijn, vinden we
een aantal gemeenschappelijke elementen. Elk gebed houdt een verbale communicatie met God en de kracht van God in (Woord van God
en geloof). Alle gebeden werken ook om een ??resultaat te bereiken. De toepassing van het Woord van God door geloof en de
geproduceerde resultaten worden beperkt door de eisen die in de Schrift worden gesteld. De toepassing van fysieke kracht wordt beheerst
door de fysieke wet. Het mag niet verbazen dat de toepassing van spirituele kracht wordt beheerst door de spirituele wet en dat de eisen die
in de Schrift worden gesteld, overeenkomen met de spirituele wetten die het gebed beheersen. Effectief Gebed kijkt naar wat de Bijbel ons
vertelt over gebed en deelt inzicht in waarom we bidden, wat gebed is, het proces van gebed, hoe we groeien en geloof versterken, de
spirituele wet in gebed naleven, de weg van het gebed vinden, toepassen de kracht van God in gebed, het meten van vooruitgang en
resultaten in gebed, en het ontvangen en houden van de resultaten van ons gebed.
Beschouwing over de achtergronden van het Zen-boeddhisme in relatie tot het boogschieten en andere Japanse kunsten.
Liefde en lichaamstaal Hoe maak je een verpletterende indruk op de man of vrouw van je dromen? Hoe sla je iemand aan de haak? Welke
signalen geven aan dat iemand interesse in je heeft? Wat zijn de regels van het daten? Hoe belangrijk is oogcontact? Wat is het verschil in
lichaamstaal tussen mannen en vrouwen? Waarom schrijven de vrouwen regels en lezen de mannen ze niet? Van een eerste indruk tot een
langdurige relatie. In dit boek leer je alles wat je nodig hebt om op te vallen bij de andere sekse. Dit helpt je tijdens een feestje, bij internetdating, op straat of na tien jaar huwelijk. Het succesvolle auteursduo Allan en Barbara Pease laat je zien hoe belangrijk lichaamstaal in de
liefde is.
MIE 96 is the main medical informatics and telematics event in 1996. MIE 96 is the place where users meet industry, where decision makers
are presented with the available informatics and telematics solutions to major challenges in modern medicine and its delivery. An awareness
is raising within the healthcare sector of the huge potential in applying IT-based solutions as means for quality assurance and costcontainment.
Ulrich E. Duprée legt in Ho'oponopono, het Hawaïaanse vergevingsritueel op een eenvoudige manier uit hoe dit sjamanistische ritueel werkt.
De basis: iedereen is met elkaar verbonden, ondanks gevoelens van onthechting of eenzaamheid. En er zijn maar vier zinnen nodig om tot
jezelf en tot elkaar te komen: het spijt me, vergeef me, ik hou van je, dank je. Met behulp van Ho'oponopono leer je moeilijke relaties en
gebeurtenissen uit het verleden, maar óók onvoorwaardelijke liefde te accepteren. Zo kun je nare situaties ombuigen in leerzame ervaringen.
Ho'oponopono is in opmars in de westerse wereld. Steeds meer mensen maken er kennis mee, en gebruiken het voor hun persoonlijke
ontwikkeling, net als bijvoorbeeld Ayahuasca.

In Geneeskrachtige planten neemt Renate Hudak de lezer mee op een ontdekkingstocht in de tuin, in de vrije natuur, maar ook
gewoon langs de kant van de weg. Want geneeskrachtige planten en kruiden groeien overal en bieden een ongekend arsenaal
aan mogelijkheden om kleine en grotere kwalen te genezen. Met praktische tips en interessante achtergrondinformatie. Of het nu
het driekleurig viooltje, ereprijs, salie of longkruid is: met dit boek ontrafel je binnen no-time alle geheimen van de
natuurgeneeskunde. Ontdek de kracht van de natuur!
Egel en Konijn weten niet wanneer ze jarig zijn. Daarom besluiten ze hun verjaardag de volgende dag te vieren en elkaar een
cadeautje te geven. Prentenboek met zachtgekleurde, wat zoetige tekeningen. Vanaf ca. 3 jaar.
Medical Informatics Europe '96Human Facets in Information TechnologiesIOS Press
Dé manier om te herstellen van stress zonder dat het ten koste gaat van je ambities Is er een manier waarop je kan herstellen van
alle stress en drukte zonder dat het ten koste gaat van jouw ambities? Henrik Fexeus en Catharina Enblad ontwikkelden de
baanbrekende methode reload. Hun boek presenteert een reeks technieken gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek
naar stress, herstel, mindfulness, time management en cognitieve psychologie. Ben jij toe aan een shotje reload?
Elena Gilberts liefde, de vampier Stefan Salvatore, is gevangengenomen door de demonische geesten die in Fells Church een ravage
aanrichten. Om haar geliefde te vinden, moet Elena vertrouwen op Stefans broer Damon, de knappe maar uiterst dodelijke vampier die het
feit dat hij Elena voor zichzelf wil niet onder stoelen of banken steekt. En ook Elena kan niet ontkennen dat de spanning tussen haar en
Damon met de dag groter wordt. Voor welke broer zal ze uiteindelijk kiezen? Ondertussen onderzoeken Bonnie en Meredith het kwaad dat
bezit heeft genomen van Fells Church. Hun onderzoek leidt tot een aantal verschrikkelijke ontdekkingen, en al snel maken ze deel uit van
een van de gevaarlijkste avonturen van Elena tot nu toe
Mooji is een internationaal befaamde Wijze die op de meest mooie, liefdevolle en levendige manieren rechtstreeks wijst naar de
onvergankelijke Waarheid. Zijn uitspraken doen deze tijdloze wijsheid in ons hart ontwaken en ze wassen alles weg wat onecht is, zodat
alleen de vreugde en de stilte van puur zijn overblijven. Wit Vuur is een verzameling van Mooji's wezenlijke spirituele leringen gecomprimeerd
tot de grootte van een pil. Eenmaal doorgeslikt zijn deze aanwijzingen als goddelijke granaten die lijden en begoochelingen wegvagen en
aldus je ware aard onthullen als perfect en tijdloos wezen. Duik in zijn liefdevolle wijsheid en begeleiding die je in dit waardevolle boek vindt laat het datgene verbranden wat niet waar is in jou en laat het je weer tot leven wekken als datgene wat niet kan sterven.
Het waargebeurde verhaal over de ondergang van de beroemdste Hebreeuwse bijbel Een verhaal met echte detective-allures over het lot
van de Aleppo Codex en de geheimen die hij met zich meedraagt De Aleppo Codex is de 10de-eeuwse, unieke kopie van de Hebreeuwse
Bijbel. 'De kroon', zoals dit boek ook wordt genoemd, wordt beschouwd als een van de belangrijkste joodse manuscripten. Journalist Matti
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Friedman voerde jarenlang onderzoek uit naar de lotgevallen van dit boek. Hij laat zijn licht schijnen op twee pijnlijke geheimen: hoe de
Aleppo Codex van Syrië terug naar Israël werd gebracht en waarom, op mysterieuze wijze, ruim 200 pagina's uit het boek verdwenen. Een
boek dat op een originele manier inzicht verschaft in de geschiedenis en complexiteit van de joodse gemeenschap en dat iedereen een
spiegel voorhoudt: mensen blijven mensen die, vaak tegen beter weten in, toch gebreken vertonen. Vertaald door J.F.Braks.
Een jonge vrouw verdwijnt in de nacht. Drie vrienden verbonden door een tragisch geheim. Ze zien elkaar na jaren weer terug bij de reünie
van hun school... De Franse Riviera, winter 1992 In een ijskoude nacht, wanneer de campus van een elitaire kostschool geteisterd wordt
door een sneeuwstorm, verdwijnen de negentienjarige modelleerling Vinca Rockwell en de filosofieleraar met wie zij een geheime relatie had.
Voor Vinca is de liefde ‘alles of niets’. Niemand zou haar ooit nog terugzien. De Franse Riviera, voorjaar 2017 De ooit onafscheidelijke
Manon, Thomas en Maxime – Vinca’s beste vrienden – hebben elkaar niet meer gesproken sinds hun afstuderen. Ze zien elkaar voor het
eerst weer terug bij de reünie van hun school. Vijfentwintig jaar geleden pleegden de drie onder vreselijke omstandigheden een moord,
waarna ze het lichaam verborgen in de muur van hun gymzaal. Dezelfde muur die nu gesloopt gaat worden om plaats te maken voor een
ultramodern gebouw. Wat is er werkelijk gebeurd in die koude nacht, zo lang geleden?

Anya heeft nooit willen vertellen wat er tijdens de oorlog is gebeurd. Maar haar geheim is het enige wat haar dochters
weer bij elkaar kan brengen Een hartverscheurende oorlogsroman van de auteur van De nachtegaal ‘Een ontroerende
roman over vriendschap en familie, verlies en troost.’ Algemeen Dagblad De zussen Meredith en Nina zijn erg
verschillend van aard. De een bleef thuis om haar kinderen op te voeden en het familiebedrijf te runnen, de ander volgde
haar droom om fotojournalist te worden en reisde de hele wereld over. Wanneer hun vader ziek wordt beseffen ze dat ze
hun krachten moeten bundelen. Hun afkeurende moeder Anya is zelfs nu niet in staat troost te bieden. Op zijn sterfbed
vraagt hun vader Meredith en Nina nog één keer te luisteren naar het Russische sprookje dat hun moeder altijd vertelde,
maar waarvan ze nooit het einde hebben gehoord. Zo komt eindelijk Anya’s tragische verleden in het door oorlog
verscheurde Leningrad aan het licht. En haar dochters luisteren, helemaal tot het einde... In de pers ‘Hannah is
steengoed in diepgravende karakterschetsen en het weergeven van genuanceerde gevoelens.’ The Washington Post
‘Een grootse, bitterzoete pil waarin je wilt blijven lezen.’ Zin ‘Prachtig ontroerend verhaal. De karakters worden subliem
getekend.’ NBD Biblion ‘Alles zit erin: spanning, ontroering, verdriet. Het pakt je beet en laat je niet meer los.’
Boekenbijlage.nl ‘Een mooi geschreven roman met een prachtige verhaallijn.’ Leesfanaten.nl
In ‘De Dolfijn’ van Mark Haddon is een pasgeboren baby de enige overlevende van een verschrikkelijk vliegtuigongeluk.
Ze wordt in welvarend isolement opgevoed door een overbezorgde vader. Als een huwelijkskandidaat langskomt, heeft
hij snel door dat er iets niet in de haak is. Hij moet halsoverkop vluchten en ontsnapt aan boord van De Dolfijn, met een
huurmoordenaar op zijn hielen... Zo begint een wild avontuur. Een stoere roman die van de moderne tijd naar de
Klassieke Oudheid springt; waarin piraten tekeergaan, een prinses de hand van een gladiator wint, en vrouwelijke
geesten met een lampreienmond een man naar de hel sleuren. En waarin de leden van een gebroken gezin over de
aardbol zwerven, op zoek naar een nieuw thuis. Mark Haddon is auteur van de internationale bestseller ‘Het
wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht’, dat werd bekroond met 17 literaire prijzen.
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