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Discover the healing powers of magnesium for everyday wellness Oh Mg! Is there
anything magnesium can’t do? Often called the miracle macro- mineral, magnesium
has been credited with healing everything from headaches and insomnia to depression
and heart disease. Magnesium plays a crucial part in the synthesis of serotonin and
dopamine, which are the important feel- good chemicals we all want in our brains.
Almost everyone can benefit from more magnesium in their life, not only for their health,
but also for relaxation, anti- anxiety, and quality sleep. Thirty appealing recipes offer
ideas to bring magnesium into your self- care routine, from foot rubs to indulgent
Epsom salt baths to smoothies, for improved mood, better sleep and digestion, and
optimized health. Recipes include: • Detoxifying Epsom Salt and Aztec Clay Bath • Mg
Morning Smoothie with Leafy Greens, Pumpkin Seeds, and Liquid Magnesium •
Magnesium Oil Morning Fog
Je hebt maar één leven en één lichaam. Onderzoeker Wendy Walrabenstein heeft met
Food Body Mind een missie: ze wil mensen helpen aan een nieuwe, gezonde leefstijl.
Om langer te leven, en om fysiek en mentaal gezond te zijn is een
ontstekingsremmende leefstijl van belang. Weg van alle hypes. Wendy baseert zich op
wetenschappelijke onderzoeken en geeft praktische handvatten om zelf mee aan de
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slag te gaan. Ze legt uit waarom inflammatie je lichaam sneller veroudert en hoe je dit
kunt tegengaan. De prettige bijwerking is dat je direct energieker, slanker en mentaal
sterker wordt. In Food Body Mind leer je welke basisingrediënten je in de kast moet
hebben staan, krijg je concreet advies over supplementen, wordt helder uitgelegd hoe
je precies kan vasten en welke voeding goed voor je is. Je krijgt beweegadvies van
iemand die net als jij niet altijd zin heeft, waardoor alles haalbaar blijft. En waar het
vooral om draait: de balans. Geen gezweef over mindfulness, maar to-the-point uitleg
over waarom het werkt en praktische adviezen om vandaag nog te beginnen met
mediteren. Met daarnaast de heerlijke (plantaardige) recepten en een 21 dagen
inspiratieprogramma om een goede start te maken voor een leven in balans. 'Dankzij
Wendy Walrabenstein ben ik een gezonde, sportieve en alcoholvrije man – in plaats
van een lui weekdier met een vetschort en een plofkop, dat lijdzaam zit te wachten op
een dodelijke welvaartsziekte. Haar geheim: ze weet alles van Food, Body & Mind en is
niet bang je de keiharde waarheid te zeggen. Maar altijd uit de goedheid van haar hart.
Daarom pik je wat ze doet en doe je wat ze zegt. En daar ben je de rest van je leven blij
mee.' ? Jan Heemskerk, auteur van Als Jan het kan…, Gezond en slank voor gewone
mannen Wendy Walrabensteins directiefunctie bij een internationale bank was boeiend,
maar onderzoek over voeding en leefstijl vond ze nog veel interessanter. Ze zette
resoluut een punt achter haar carrière van vijftien jaar, begon met een opleiding
Voeding & Diëtetiek en ging in de leer bij de wereldberoemde specialisten Campbell en
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Esselstyn. De passie voor een plantaardig voedingspatroon was hiermee geboren. Op
dit moment promoveert ze aan het Amsterdam UMC en werkt zij als onderzoeker bij
Reade, centrum voor reumatologie en revalidatie. Haar promotor prof. dr. Dirkjan van
Schaardenburg schreef het voorwoord voor dit boek.
A manual for relating to the brain in a revolutionary new way, Super Brain shows you
how to use your brain as a gateway for achieving health, happiness, and spiritual
growth. The authors are two pioneers: bestselling author and physician Deepak Chopra
and Harvard Medical School professor Rudolph E. Tanzi, one of the world's foremost
experts on the causes of Alzheimer’s. They have merged their wisdom and expertise
for a bold new understanding of the “three-pound universe” and its untapped potential.
In contrast to the “baseline brain” that fulfills the tasks of everyday life, Chopra and
Tanzi propose that, through a person’s increased self-awareness and conscious
intention, the brain can be taught to reach far beyond its present limitations. “We are
living in a golden age for brain research, but is this a golden age for your brain?” they
ask. Super Brain explains how it can be, by combining cutting-edge research and
spiritual insights, demolishing the five most widespread myths about the brain that limit
your potential, and then showing you methods to: -Use your brain instead of letting it
use you -Create the ideal lifestyle for a healthy brain -Reduce the risks of aging
-Promote happiness and well-being through the mind-body connection -Access the
enlightened brain, the gateway to freedom and bliss -Overcome the most common
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challenges, such as memory loss, depression, anxiety, and obesity Your brain is
capable of incredible healing and constant reshaping. Through a new relationship with
your brain you can transform your life. In Super Brain, Chopra and Tanzi guide you on a
fascinating journey that envisions a leap in human evolution. The brain is not just the
greatest gift that Nature has given us. It’s the gateway to an unlimited future that you
can begin to live today.
Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the
modern world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital
technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM
is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
It's sometimes called a hidden epidemic: One in ten Americans--more than twenty
million people, most of them women--has a thyroid disorder. At any given time, millions
of people have an undiagnosed thyroid disorder and experience a chronic mental
anguish that almost certainly arises from the very same source. Yet many primary-care
doctors still don't recognize the importance of the thyroid in mind-body health--and its
especially crucial role in women's well-being. The Thyroid Solution is a must-read for
anyone who suffers from a thyroid condition. It's the first mind-body approach to
identifying and curing thyroid imbalances. Written by a medical pioneer and leading
authority in the field of thyroid research, this groundbreaking book offers Dr. Ridha
Arem's practical program for maintaining thyroid health through diet, exercise, and
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stress control--and through his revolutionary medical plan, which combines two types of
hormone treatments with astounding results. Inside you'll discover - The thyroid
basics--what it is, where it is, what it does - How thyroid hormones affect the brain and
alter mood, emotions, and behavior leading to brain fog, weight gain, loss of libido,
infertility, anxiety, and depression - What tests to ask your doctor to give you--and what
they mean - The vital connection between stress and thyroid imbalance - The benefits
of antioxidants and essential fatty-acid foods and supplements - How to recognize and
cure the deep and lingering effects of a thyroid imbalance Filled with remarkable patient
histories and interviews that document the dramatic results of Dr. Arem's bold new
treatments, The Thyroid Solution now gives you and your doctor the tools you need to
live a life with peace of mind . . . and body.
De wereld knoeit met onze geest. De mate van stress en angst neemt toe. Een snelle,
gejaagde planeet zorgt voor een snel en gejaagd leven. We zijn meer verbonden, maar
voelen ons steeds eenzamer. En we worden aangemoedigd om ons zorgen te maken
over alles, van de wereldpolitiek tot onze BMI. Na jaren van depressie en
paniekaanvallen, werd het voor Matt Haig tijd om stil te staan. Hij ging op zoek naar de
link tussen wat hij voelde en de wereld om hem heen.
Hart- en vaatziekten komen veel voor in de westerse wereld. Een hartinfarct, hartfalen
of aderverkalking zijn voorbeelden van deze ziekten. In Het gezonde hartboek, hoe
zorg je zo goed mogelijk voor je belangrijkste orgaan? van Joel K. Kahn legt deze
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gerenommeerde cardioloog uit hoe je hart- en vaatziekten kunt voorkomen. Want wie
goed voor zijn belangrijkste orgaan zorgt, kan veel ellende voor zijn! Joel K. Kahn
beschrijft in Het gezonde hartboek zijn holistische visie op (hart)gezondheid. Hij wijst
reguliere behandelingen zoals deze door het ziekenhuis worden voorgeschreven niet
af, maar vult ze juist aan met heldere en toepasbare adviezen op het gebied van
emoties, ontspanning, voeding, leefomgeving, sport, beweging en supplementen. Een
must-read voor iedereen die helaas al met hart- en vaatziekten in aanraking is
gekomen, maar zeker ook voor mensen die het willen voorkomen!
Het geheim van productiviteit thuis en op het werk Voor iedereen die slimmer wil
werken Iedereen zou meer willen doen in minder tijd. Maar met simpelweg harder
werken en meer to do-lijstjes alleen gaat dat niet lukken. Essentieel is een verandering
in hóé we denken, doelen formuleren, teams samenstellen en beslissingen nemen. Dat
is de prikkelende stelling van Charles Duhigg, auteur van de bestseller ‘De macht der
gewoonte’. In ‘Slimmer sneller beter’ volgen we in acht casestudies het pad van
enkele beroemde instellingen, die elk een belangrijke verandering in hun werkproces
implementeren. Zo leren we hoe Disney het team van Frozen wist te prikkelen om
sneller creativiteit tot stand te brengen door de juiste spanning te creëren, hoe het U.S.
Marine Corps haar basistraining omgooit met beter gemotiveerde rekruten als gevolg,
en hoe zowel Toyota als de FBI de betrokkenheid en innovatiekracht van hun
werknemers vergroten door de belangrijke beslissingen aan hen over te laten. In
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‘Slimmer sneller beter’ worden de key learnings van grote organisaties gepresenteerd
in verrassende verhalen. De nieuwsgierigheid van de auteur en het rijke onderzoek
waar hij uit put leveren een boek vol verrassende inzichten op. Hárder werken maakt
organisaties en werknemers niet per se sneller en beter. Het geheim van productiviteit
zit hem in slímmer werken.
In this "enlightening" (Jane Brody, New York Times) book, Harvard Medical School physician
Angelo E. Volandes offers a solution to traumatic end-of-life care: talking, medicine's oldest
tool. There is an unspoken dark side of American medicine--keeping patients alive at any price.
Two thirds of Americans die in healthcare institutions, tethered to machines and tubes at
bankrupting costs, even though research shows that most prefer to die at home in comfort,
surrounded by loved ones. Dr. Angelo E. Volandes believes that a life well lived deserves a
good ending. Through the stories of seven patients and seven very different end-of-life
experiences, he demonstrates that what people with a serious illness, who are approaching the
end of their lives, need most is not new technologies but one simple thing: The Conversation.
He argues for a radical re-envisioning of the patient-doctor relationship and offers ways for
patients and their families to talk about this difficult issue to ensure that patients will be at the
center and in charge of their medical care. It might be the most important conversation you
ever have.
In `Spreken met liefde, luisteren met compassie laat Thich Nhat Hanh zien dat mindful
communiceren bijdraagt aan een betere wereld. Aandachtig communiceren houdt in dat je vol
begrip naar jezelf en anderen luistert, en met inzicht spreekt. Daarvoor is het nodig dat je
Page 7/26

Read Free The Alzheimers Solution A Revolutionary Guide To How You Can
Prevent And Reverse Memory Loss
opmerkzaam bent en bewust ademt. Mindful communiceren verzacht pijn en lijden; liefde en
compassie nemen toe. Dat levert momenten van vreugde en geluk op. Aandachtige
communicatie werkt helend in relaties, op de werkvloer en in de samenleving. Kortom: zo
communiceren draagt bij aan een betere wereld.
Combining six decades of clinical experience with cutting-edge research, two acclaimed
leaders in the field of psychology have developed a revolutionary approach to happiness—one
that’s accessible and practical enough to apply at home, yet powerful enough to create a
profoundly positive transformation in our lives. Doctors George Pratt and Peter Lambrou have
been delivering successful results to professional athletes, top executitves, celebrities, and
nearly 45,000 other patients with their four-step process. Now, their revolutionary solution will
help readers identify and diffuse the negative “blocking beliefs” that are standing between
them and the happiness they want to achieve.
Iedereen herkent de Innerlijke Criticus. Hij fluistert, jammert, scheldt en houdt ons eronder. Hij
beïnvloedt onze gedachten en ons gedrag, en weerhoudt ons ervan om actie te ondernemen.
Hij denkt dat hij ons beschermt tegen afkeuring, pijn of eenzaamheid, maar deze kritische,
innerlijke stem is een bron van schaamte, zorgen, depressiviteit, uitputting en gebrek aan
eigenwaarde. Dit heeft een destructief effect op ons functioneren in relaties en op ons werk.
De psychologen Hal & Sidra Stone zijn de bedenkers van 'Voice Dialogue'. Deze methode
verandert de Innerlijke Criticus van een meedogenloze tegenstander in een bondgenoot met
wie je vruchtbaar kunt samenwerken. De Innerlijke Criticus ontmaskerd is een praktisch boek,
want d.m.v. levendige voorbeelden laten de Stones ons zien hoe we de Innerlijke Criticus
kunnen herkennen en begrijpen, hoe we een 'Criticusaanval' kunnen hanteren en wat zeer
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belangrijk is: hoe de Innerlijke Criticus een intelligente, alerte en ondersteunende
levenspartner kan worden.
Gezond en gelukkig over de 100 worden. Dat kan met De blue zones-methode van Dan
Buettner. Er zijn 5 plekken op aarde waar de mensen significant ouder worden: Okinawa,
Californië, Nicoya, Icaria en Sardinië. Hun geheim? Een stressvrij leven, ook op oudere leeftijd
een doel in het leven, gezonde voeding, lichte beweging en een heel hechte gemeenschap.
The Blue Zones is een fenomeen dat Ivo Niehe, Jamie Oliver en Amerikaanse gemeenten
inspireerden. Dan Buettner laat in De blue zones-methode zien hoe we zelf een blue zone
kunnen creëren. Een makkelijk te volgen methode met maaltijdplanners en tips voor een meer
ontspannen leven.
The Alzheimer's SolutionA revolutionary guide to how you can prevent and reverse memory
lossSimon and Schuster
Clear, concise, prescriptive steps for improving memory loss and keeping the brain
young—from one of the world's top memory experts. Everybody forgets things sometimes—from
your keys to your lunch date to the name of an acquaintance. According to Dr. Gary Small, the
director of the UCLA Center on Aging, much of this forgetfulness can be eliminated easily
through his innovative memory exercises and brain fitness program—now available for the first
time in a book. Using Small's recent scientific discoveries, The Memory Bible can immediately
improve your mental performance. One of the ten commandments that Dr. Small has
pioneered to improve your memory immediately is LOOK, SNAP, CONNECT: 1: LOOK:
actively observe what you want to learn 2: SNAP: create a vivid snapshot and memorable
image 3: CONNECT: visualize a link to associate images In addition, Dr. Small's
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comprehensive program includes a "brain diet" of memory-enhancing foods and a list of the
most effective drugs, as well as a workbook with a weekly and daily calendar. Remember, as
Dr. Small says, "Great memories are not born, they are made."
Sinds het verschijnen van de Richtlijn diagnostiek en farmacologische behandeling van
dementie in 2005 zijn er veel ontwikkelingen gaande op het gebied van onderzoek, diagnostiek
en behandeling van dementie. Het accent is meer komen te liggen op een benadering vanuit
de pathologie en minder op de syndroomdiagnose.Oordelen over zogenoemde antialzheimermiddelen worden voortaan wetenschappelijk onderbouwd, er worden steeds meer
niet-farmacologische interventies ontwikkeld en er is meer aandacht voor de behandeling en
zorg van patiënten.Deze en andere ontwikkelingen hebben geleid tot dit Handboek dementie.
Het is een compleet boek, dat uitgebreid aandacht besteedt aan het interdisciplinaire karakter
van de zorg rondom dementie. Dit handboek bestaat uit vier delen: algemene aspecten,
diagnostiek, behandeling en beleid en ziektebeelden. Mede door deze overzichtelijke indeling
komen alle onderwerpen goed tot hun recht en worden ze in het juiste perspectief geplaatst.
Daarnaast is alle informatie zodanig gepresenteerd, dat de informatie goed bruikbaar in de
praktijk is.Handboek dementie is een aanrader voor alle professionals die in hun dagelijks werk
met dementie in aanraking komen: huisartsen, medisch specialisten, klinisch geriaters,
internisten-ouderengeneeskunde, ouderenpsychiaters en specialisten ouderengeneeskunde,
klinisch (neuro)psychologen, (psycho)gerontologen en verpleegkundigen.Daarnaast is het
boek uitermate geschikt voor studenten geneeskunde en psychologie, alsmede voor studenten
van een van bovengenoemde specialismen.

Alice is bijna vijftig en leidt een druk leven als wetenschapper wanneer ze de
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diagnose vroege alzheimer krijgt. Haar leven verandert drastisch: ze verliest haar
carrière en de regie over haar eigen wereld. Haar plan om haar man en kinderen
niet tot last te worden en op tijd afscheid te nemen, verdwijnt uit haar geheugen.
En Alice blijft achter, zonder haar herinneringen aan het verleden, zonder hoop
voor de toekomst. Ze leeft in een heden dat soms even mooi maar meestal
verwarrend en zelfs angstaanjagend is. Ik mis mezelf beschrijft op
indrukwekkende wijze hoe Alice¿ wereld uit elkaar valt, en hoe ze in het puin
terugvindt wat echt belangrijk is. Lisa Genova woont en werkt in Boston. Ze
studeerde Neurowetenschappen aan Harvard. Haar debuutroman Ik mis mezelf
werd een internationale bestseller. Het boek werd verkocht aan meer dan vijftien
landen en won diverse prijzen, waaronder de 2008 Bronte Prize.
‘De existentialisten’ van Sarah Bakewell vertelt het bewogen verhaal van een
invloedrijke generatie denkers, waaronder Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre
en Raymond Aron. Zij speelden een cruciale rol in het verzet tijdens WO II en in
emancipatiebewegingen van onder anderen feministen, antikolonialisten en
studenten. Schijnbaar moeiteloos schakelt Sarah Bakewell tussen hun
gepassioneerde levens en geëngageerde ideeën. Bakewell gaat op zoek naar
wat de existentialisten ons te bieden hebben in een tijd waarin vrijheid en
mensenrechten weer onder druk staan. Deze pageturner brengt perfecte mix van
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biografieën en ideeën. ‘Bakewells boek is een mengsel van filosofie en biografie
van de hoofdrolspelers van het existentialisme, van anekdoten en inzichten, van
persoonlijke herinneringen en cultuurgeschiedenis.’ – Vrij Nederland
THE HIGHLY SUCCESSFUL, PROVEN PROGRAMME FOR REVERSING THE
SYMPTOMS OF ALZHEIMER'S DISEASE Alzheimer's Disease affects over 47
million people worldwide but 90 per cent of cases can be prevented. Based on
the largest clinical study to date, The Alzheimer's Solution, by leading
neurologists and Alzheimer's specialists Drs Dean and Ayesha Sherzai, provides
the essential practical tools you and your family need to reverse the symptoms
and prevent cognitive decline. Alzheimer's disease isn't a genetic inevitability and
a diagnosis doesn’t need to spell the end. Ninety per cent of us can avoid getting
it and for the 10 per cent with strong genetic risk, the disease can be delayed by
10 to 15 years. This is based on the remarkable results Dr Dean Sherzai and Dr
Ayesha Sherzai have seen in their own clinic. This much-needed revolutionary
book provides: *The groundbreaking and successful programme for the treatment
of Alzheimer's *A practical 5-part plan for reversing and preventing Alzheimer's,
covering food, sleep, exercise, stress-management and activities that keep your
brain healthy *A questionnaire for assessing your risk level and daily guides for
optimising your brain's health *Delicious and simple brain-healthy recipes for you
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and the family to enjoy Praise for The Alzheimer's Solution: 'The Sherzais'
research is changing the landscape of neurodegenerative diseases as well as the
outcomes for thousands of patients.' Dr Keith Black, Chairman of the
Neurosurgery Department and Director of the Maxine Dunitz Neurological
Institute, Cedars-Sinai Medical Center 'A very important book.' Dr Dilip Jeste,
Distinguished Professor of Psychiatry and Neurosciences, University of
California, San Diego School of Medicine 'The Alzheimer’s Solution supplies
everything you need to know about the prevention of this disease' Dr Joel
Fuhrman, New York Times best-selling author of Super Immunity, Eat to Live and
The End of Diabetes, President, Nutritional Research Foundation 'This [is a]
thorough, thoughtful, empowering, and timely book…Every family should own, and
apply, The Alzheimer’s Solution.' Dr David Katz, founding director of Yale
University's Yale-Griffin Prevention Research Center, founder and president of
the True Health Initiative, and author of Disease-Proof
De geest beheerst de hersenen, en niet andersom. Een mens kan zijn hersenen
trainen en veranderen. Twee pioniers op gezondheidsgebied delen hun
afwijkende visie op de werking van hersenen, gebaseerd op zowel wetenschap
als spiritualiteit. Zij beweren dat de geest de hersenen beheerst, en niet
andersom. Een mens kan nieuwe neurale wegen ontwikkelen door mindfulness
Page 13/26

Read Free The Alzheimers Solution A Revolutionary Guide To How You Can
Prevent And Reverse Memory Loss
en meditatie te beoefenen. Het is niet voor niets dat de hersenen van
mediterende monniken er anders uitzien dan die van de meeste mensen.
Conclusie: de hersenen zijn ons krachtigste instrument om gezondheid en geluk
te bereiken.
'De jongen, de mol, de vos en het paard' van Charlie Mackesy is een prachtig
verhaal over vriendschap, liefde en jezelf zijn, poëtisch vertaald door Arthur
Japin. ‘Wat wil jij worden als je groot bent?’ vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen.
‘De jongen, de mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy is een moderne
fabel voor jong en oud. De 100 illustraties en de poëtische teksten vertellen het
verhaal van een bijzondere vriendschap, tussen de jongen en de drie dieren. De
universele lessen die ze samen leren zijn stuk voor stuk levenswijsheden. De
Nederlandse editie van ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’ is prachtig
vertaald door Arthur Japin, waardoor de teksten nog dichterbij komen. Een
moderne klassieker, die je kijk op het leven verandert.
Op welke manieren bepalen gedachten je leven? Bruce Lipton deelt in De
biologie van de overtuiging de ontdekking dat gedachten en emoties ons
welbevinden kunnen beïnvloeden. In 'De biologie van de overtuiging' maakt
Bruce Lipton ons deelgenoot van zijn verpletterende ontdekking dat we geen
slachtoffer zijn van onze genen, maar dat we ons welbevinden kunnen
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beïnvloeden door onze gedachten, emoties en overtuigingen. Dr. Bruce Lipton
komt tot deze conclusie na uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen
waarmee cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat het niet de genen zijn
die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet door
externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen en onze
gedachten en overtuigingen. Professor Lipton toont aan dat overtuigingen, of ze
nu waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteit op genetisch niveau
beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen. Dr. Liptons
uiterst hoopvolle bevindingen worden beschouwd als een van de grote
doorbraken in de nieuwe wetenschap. Het lijkt erop dat we ons bewustzijn
zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen.
Daarmee hebben we de sleutel in handen tot een gezonder en gelukkiger leven.
In deze nieuwe editie is 10 jaar nieuw onderzoek opgenomen, wat dit belangrijke
boek nog meer gewicht geeft. Tien jaar na dato zet 'De biologie van de
overtuiging' van Bruce Lipton je nog steeds op scherp!
In Gezonde huid van binnenuit laat Dr. Whitney Bowe zien dat een gezonde huid
niet iets oppervlakkigs is. Ze legt op verhelderende en toegankelijke wijze uit dat
het spectrum van huidaandoeningen - van hardnekkige acne en rosacea tot
psoriasis, eczeem en vroegtijdige veroudering - uitingen zijn van
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onregelmatigheden die hun oorsprong vinden in de darmen. Lasers, scalpels,
crèmes en behandelplannen kunnen niet de gezonde, stralende huid garanderen
die we allemaal willen hebben. Dr. Whitney Bowe richt zich daarom op het
microbioom - de complete verzameling van micro organismen die op en in ons
lichaam wonen en via de hersenen met de huid 'spreken' - en benadrukt het
verband tussen slaap, stress, eetpatroon, de maag-darmgezondheid en de
gezondheid van je huid. Gezonde huid van binnenuit bevat een eenvoudige
uitleg van de wetenschap, praktische doe-het-zelf-huidverzorgingstips en een
21-daags programma dat je leven zal veranderen.
NEW 2016 EDITION INCLUDES NEW RESEARCH ON HBOT AS A GENE
THERAPY TO TREAT TRAUMATIC BRAIN INJURY (TBI) AND OTHER
DISORDERS. Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) is based on a simple idea—that
oxygen can be used therapeutically for a wide range of conditions where tissues
have been damaged by oxygen deprivation. Inspiring and informative, The
Oxygen Revolution, Third Edition is the comprehensive, definitive guide to the
miracle of hyperbaric oxygen therapy. HBOT directly affects the body at the
genetic level, affecting over 8,000 individual genes—those responsible for healing,
growth, and anti-inflammation. Dr. Paul G. Harch’s research and clinical practice
has shown that this noninvasive and painless treatment can help those suffering
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from brain injury or such diseases as: - Stroke - Autism and other learning
disabilities - Cerebral palsy and other birth injuries - Alzheimer’s, Parkinson’s,
multiple sclerosis, and other degenerative neurological diseases - Emergency
situations requiring resuscitation, such as cardiac arrest, carbon monoxide
poisoning, or near drowning For those affected by these seemingly “hopeless”
diseases, there is finally hope in a proven solution: HBOT. From the Trade
Paperback edition.
How Low Level Light Therapy (LLLT) healed my Traumatic Brain Injury (TBI), and the
struggle to deliver this remedy to those with Alzheimer's
Je ogen heb je van je vader. Je lach van je moeder. Maar waarom verschillen jullie zo
in lengte? En is intelligentie ook erfelijk?Sinds het menselijk genoom in kaart is
gebracht, weten we: de mens is opgebouwd uit een mozaïek van DNA dat we van onze
voorouders hebben meegekregen. Wie we zijn, wordt voor een groot deel door deze
kleine stukjes bepaald. Maar we erven niet alleen onze bouwstenen, maar ook
microben, gedrag en technologieën.Dat we weten hoe we onze genen moeten lezen,
betekent ook dat we ze kunnen manipuleren. We zetten niet alleen de wereld naar
onze hand, maar ook onszelf. Ook onze toekomst, zowel voor de mens als soort als
voor onszelf, staat in ons DNA geschreven. Wij zijn onze genen.Carl Zimmer neemt
ons mee op een reis door onze genen. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Hoe
zijn we geworden wie we nu zijn? En hoe ziet onze toekomst eruit? Ze heeft haar
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moeders lach is het alomvattende verhaal over wat we krijgen van onze voorouders,
wat we doorgeven aan onze kinderen en over mens zijn.Over Ze heeft haar moeders
lach'Een briljante publicatie' - NBD Biblion
De enorme invloed van je darmbacteriën op je gezondheid De bacteriën in je
ingewanden bepalen mede hoe je oud wordt, hoe je hormoonhuishouding eraan toe is,
hoe je huid eruit ziet en wat je gewicht is. Hoe vatbaar ben je voor allergieën, hoe
gevoelig is je weerstand? In je buik wordt dus veel bepaald! De minuscule organismen
die in de darmen leven, zijn altijd een onderbelicht deel van ons lichaam geweest. Maar
recente studies tonen aan dat het uiterst belangrijk is om zorgvuldig om te gaan met
deze bacteriën. Onze westerse leefstijl brengt onze darmbacteriën, en daarmee onze
gezondheid, in gevaar. Door de juiste voeding en levensstijl breng je echter balans in je
lichaam en ingewanden, zul je je energieker voelen en gezonder blijven. De auteurs
Justin Sonnenburg en Erica Sonnenburg brengen deze wetenschappelijke informatie
op een uiterst toegankelijke manier, gelardeerd met praktische tips. Justin behaalde zijn
PhD in biomedische wetenschappen aan de universiteit van Californië. Na zijn studie
specialiseerde hij zich in de werking van microben in de ingewanden. Hij heeft vele
publicaties en bekroningen op zijn naam staan. Erica behaalde eveneens haar PhD in
biomedische wetenschappen aan de universiteit van Californië. Vooraanstaande
medische tijdschriften publiceerden haar artikelen. Tegenwoordig werkt zij als senior
onderzoeker in de microbiologie en immunologie aan Stanford, waar zij zich vooral
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bezig houdt met de rol van voeding op de spijsverteringmicroben.
‘Een openhartig boek. Verplichte kost voor iedereen in de zorg maar ook voor ons
allemaal.’ DWDD-Boekenpanel In dit persoonlijke boek onderzoekt Nicci Gerrard alle
aspecten van dementie. Wat is het? Hoe gaat de maatschappij ermee om en wat zegt
de wetenschap erover? Ze put uit kunst, literatuur en filosofie, neemt je mee in de
belevingswereld van de buitenstaander en in de ervaringen van mensen die zelf deze
ziekte hebben. Want wat betekent het om mens te zijn, om een identiteit te hebben, om
jezelf te zijn en jezelf vervolgens kwijt te raken? ‘Dementie is een ontmanteling, een
uitdoving – een verdwijnen van betekenis. Sinds ik mijn vader in slow motion heb zien
sterven, tot zijn werkelijke dood in november 2014, ben ik veel bezig geweest met
dementie: met degenen die het hebben en degenen die voor hen zorgen. Dit is een
boek vol verhalen van mensen, zowel verdrietig als optimistisch. Het is een reis door de
schemering en dan de duisternis – en dan verder naar de andere kant.’ De pers over
Woorden schieten tekort ‘Een boek vol liefde en hartstocht, en met een boodschap:
mensen met dementie moeten met veel meer respect en waardigheid worden
behandeld dan nu gebeurt.’ NRC Handelsblad ‘Gerrard schrijft op een prettige,
bewogen manier. Ze is scherp en nietsontziend tegenover alle ellende die het
alzheimerdomein kenmerkt, maar ze blijft steeds zoeken naar de mogelijkheid om liefde
te ontdekken tussen de slachtoffers en de omgeving.’ Bert Keizer, Trouw ‘Aangrijpend
en tot-op-het-beenmerg openhartig verhaal over het lot van mensen met dementie.
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Prachtige, bedremmelde zinnen.’ De Correspondent
Christiane Northrup laat in 'De overgang als bron van kracht' zien welke veranderingen
vrouwen tijdens de menopauze kunnen verwachten en hoe de overgang een nieuwe
fase van innerlijke ontwikkeling kan inluiden. Northrup onderzocht het verband tussen
de overgang en het emotionele en spirituele leven van vrouwen. De overgang is een
natuurlijk moment om keuzes te maken. Het maken van de juiste keuzes, bijvoorbeeld
op het gebied van relaties, werk of voeding, is allesbepalend voor het vinden van geluk
en het behouden van de gezondheid. 'De overgang als bron van kracht' bevat veel
praktische informatie: • alles wat je zou moeten weten over het begin van de overgang
• je geheugen, stemming en slaappatroon tijdens de overgang • hormoontherapie en
andere mogelijkheden • overgang en seksualiteit: de mythes en de feiten.
In 28 dagen vol energie met een plantaardig voedingspatroon Dat je darmflora
belangrijk is voor je gezondheid wisten we al. En dat vezels noodzakelijk zijn, ook.
Maar dat juist plantaardige vezels - groente en fruit, volle granen, noten en zaden,
peulvruchten - zoveel invloed kunnen hebben op je gezondheid is niet bij iedereen
bekend. In Vol energie met vezels legt de expert Dr. Will Bulsiewicz - voormalig
liefhebber van junkfood - uit hoe ieder van ons een heel eigen, unieke darmflora heeft,
waardoor er geen enkel dieet geschikt is voor iedereen. Het boek is dan ook geen
modedieet, maar een degelijk wetenschappelijk onderbouwd 28-dagenplan met
plantaardige menu's, handige boodschappenlijstjes, meer dan 65 recepten, belangrijke
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adviezen op het gebied van voedselintolerantie en handvatten om je levensstijl aan te
passen. Daarnaast kun je met een makkelijk te volgen plan stap-voor-stap ontdekken
voor welke voedingsmiddelen je gevoelig bent. Dr. Bulsiewicz laat zien hoe je dat weer
in kunt passsen in je menu, zodat je onbezorgd kunt genieten. De kern van zijn filosofie
is wat hij 'leefstijlgeneeskunde' noemt, waarbij voeding, lichaamsbeweging en andere
leefstijlfactoren worden gebruikt om de werking van je darmen te optimaliseren en je
opnieuw controle over je gezondheid te geven. 'Het is tijd om wakker te worden en de
kracht van 39 biljoen microben in je onderbuik te benutten: duik in Vol energie met
vezels en ontdek hoe.' William W. Li, auteur van emEet om ziekte te verlaan/em?
pstrongWill Bulsiewicz/strong is gastro-enteroloog en de expert op het gebied van
darmgezondheid. Dagelijks helpt hij patiënten en leden van zijn #plantfedgemeenschap om te stoppen met overmatig gehypete diëten en ze naar een geheel
nieuwe manier van leven te brengen.
Een Amerikaanse legerbasis in Kandahar wordt geconfronteerd met Nizam, die het
lichaam van haar broer opeist om hem een islamitische begrafenis te geven. De
soldaten zijn in de war: is ze een spion, een zelfmoordterroriste of toch een rouwende
zus? Zelf hebben ze ondertussen hun eigen problemen – ze verliezen collega’s en
vrienden aan de oorlog. Geloven ze Nizam en lukt het haar om haar broer te begraven?
An authoritative and in-depth look at a breakthrough natural antidepressant, this book is
by a recognized authority on natural healing and the author of "Natural Medicine for
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Diabetes" and "Natural Healing for Back Pain."
‘Katherine Center weet als geen ander hoe ze de lezer moet boeien en vasthouden.’ Graeme
Simsion, auteur van Het Rosie project Voor de lezers van Rosie Walsh, Nicholas Sparks en
Jojo Moyes Het leven lacht Margaret Jacobsen toe. Ze is net afgestudeerd, heeft nu al een
geweldige baan, en haar vriend Chip is alles wat ze maar kan wensen. Maar op de dag dat al
Maggies dromen uit lijken te komen, begint een nachtmerrie: Chip, een jonge piloot, neemt
haar mee in een vliegtuig om haar hoog in de lucht een aanzoek te doen. Maar het vliegtuig
crasht. Chip heeft geen schrammetje, Maggie een dwarslaesie... Als Maggie bijkomt in het
ziekenhuis, hoort ze dat ze misschien nooit meer zal kunnen lopen, en dat is het begin van een
lange weg, vol tegenslagen, maar ook vol hoop. Ze leert dat de nieuwe Maggie misschien
anders is dan ze zich had voorgesteld, maar dat ze sterker is dan ze ooit had kunnen denken,
en dat je steun en liefde op de meest onverwachte plekken kan tegenkomen. De pers over
Katherine Center ‘Sympathieke personages die het gevecht aangaan met de problemen die
het leven op hun pad gooit. Een wijs boek dat alle tekenen van een bestseller vertoont.’
Booklist ‘Dit is niet alleen een verhaal over een familietragedie, het is vooral een les om
zoveel mogelijk uit het leven te halen.’ Publishers Weekly
Heal yourself from the inside out Our immune systems can no longer be taken for granted.
Current trends in public healthcare are disturbing: our increased air travel allows newly
mutated bacteria and viruses to spread across the globe, antibiotic-resistant strains of bacteria
outstrip the new drugs that are meant to fight them, deaths due to hospital-acquired infections
are increasing, and the childhood vaccinations of our aging population are losing their
effectiveness. Now more than ever, our well-being is at a dangerous crossroad. But there is
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hope, and the solution lies within ourselves. The Healing Self is the new breakthrough book in
self-care by bestselling author and leader in integrative medicine Deepak Chopra and Harvard
neuroscientist Rudolph E Tanzi. They argue that the brain possesses its own lymphatic
system, meaning it is also tied into the body’s general immune system. Based on this brand
new discovery, they offer new ways of increasing the body’s immune system by stimulating
the brain and our genes, and through this they help us fight off illness and disease. Combined
with new facts about the gut microbiome and lifestyle changes, diet and stress reduction, there
is no doubt that this ground-breaking work will have an important effect on your immune
system.
An evidence-based, practical resource that explores the many benefits of a plant-based diet
and provides parents with the tools they need to feed their families for health and with joy.
While nearly all parents agree that a nutritious diet is important for children to thrive, most feel
that their children are not eating a healthy diet. This is not surprising, given the demands of
busy families and confusing, conflicting research about what diet is really best for health.
Nourish offers the solution parents have been waiting for when it comes to deciding what and
how to feed their families. Authors Reshma Shah, MD, a plant-based pediatrician and affiliate
clinical instructor at Stanford University School of Medicine, and Brenda Davis, RD, a worldrenowned expert and pioneer in plant-based nutrition, will empower parents to become the
experts of nourishing their families. Parents will learn: How a diet centered around plants can
optimize health, prevent chronic disease, care for our planet, and be an act of radical
compassion. Nutrition specifics for all the stages of childhood—from pregnancy and
breastfeeding all the way through adolescence. Tips, strategies, and mouthwatering recipes to
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bring all of this information to their dinner tables as they transition to plant-based eating.
***Genomineerd voor de Hebban Awards 2017 in de categorie Beste Non-fictie.***De Dalai
Lama en Desmond Tutu hebben beiden veel tegenslagen moeten overwinnen. Ondanks hun
ontberingen - of zoals ze zelf zeggen dankzij hun ontberingen - behoren ze tot de vrolijkste
mensen ter wereld.Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de Dalai Lama reisde
Desmond Tutu naar Dharamsala om samen HET BOEK VAN VREUGDE te maken als cadeau
voor iedereen. Tijdens deze bijzondere week toonden ze met hun eigen uitbundigheid,
compassie en humor hoe vreugde kan groeien van een voorbijgaande emotie tot een
blijvende, solide levenshouding.Douglas Abrams was bij de gesprekken aanwezig en
verwerkte ze tot dit boek. Een boek waar je blij van wordt, alleen al vanwege de liefdevolle
manier waarop deze oude wijze mannen met elkaar omgaan, de levensvreugde en speelsheid
die ze delen en de respectvolle manier waarop ze hun verschil van inzicht bespreken, want de
boeddhistische en de christelijke traditie hebben naast veel overeenkomsten ook duidelijke
verschillen. Het is mooi om te lezen hoe onbelangrijk die verschillen worden, want hun
kernboodschap is dezelfde: vreugdevol leven bereik je door anderen vreugde te brengen.
De mindfulnesscursus Search Inside Yourself van Chade-Meng Tan draagt bij aan succes en
geluk. Het programma verhoogt je emotionele intelligentie en verbetert de productiviteit. Meng
toont hoe je beter kunt omgaan met deadlines en stress, en aandacht aan anderen en jezelf
kunt geven. Een praktisch boek voor thuis en voor op je werk. Meng ontwikkelde zijn cursus
voor zijn collega’s bij Google. Medewerkers mogen twintig procent van hun tijd besteden aan
projecten buiten hun functie, om creativiteit en innovatie te stimuleren. Ontdek nu zelf hoe je
succes en geluk kunt bereiken. Als één van de eerste werknemers van Google groeide hij uit
Page 24/26

Read Free The Alzheimers Solution A Revolutionary Guide To How You Can
Prevent And Reverse Memory Loss
tot 'Jolly Good Fellow', de hoogst haalbare functie. Hij is met zijn team genomineerd voor de
Nobelprijs voor de Vrede 2015. Meng inspireerde onder anderen Barack Obama, Lady Gaga,
de Dalai Lama en Hillary Clinton.
Burnout is a state of chronic stress that leads to physical and emotional exhaustion, cynicism,
detachment, feelings of ineffectiveness and lack of accomplishment – many of the same
symptoms as depression. Burnout is on the increase as we struggle to juggle the pressures of
work and family life with a constant feeling of always being on. Through her own experience of
burnout and her work as a psychotherapist, Siobhán Murray has developed a 12-week plan for
overcoming this condition. The Burnout Solution offers a step-by-step path through feelings of
stress and anxiety towards renewed clarity of mind and an ability to prioritise the important
things in life. Learn the beauty of saying no, rethink your boundaries, find your ‘nonnegotiables’ and regain your power, passion and sense of purpose.
Tot enkele jaren geleden was Jonathan Safran Foer afwisselend vegetariër en vleeseter.Toen
hij echtgenoot en vader werd, stelde hij zichzelf de vraag: waarom eten we dieren? En zouden
we ze ook eten als we wisten hoe ze op ons bord terechtkomen? In een briljante synthese van
filosofie, literatuur, wetenschap en undercoverjournalistiek onderzoekt Foer in Dieren eten de
verschillende verhalen die we onszelf vertellen om ons eetgedrag te rechtvaardigen van
folklore tot populaire cultuur, van familietradities tot westerse mythen en laat hij zien hoe die
verhalen onze onwetendheid in stand houden. Dieren eten getuigt van sterke morele
gedrevenheid en grote ruimhartigheid, voor mensen en voor dieren. Het is geschreven met de
stilistische brille en creativiteit die Foers twee vorige boeken tot bestsellers maakten. Het
resultaat is een prikkelend en uitdagend boek over de verhalen die ons verteld worden en de
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verhalen die ons verteld moeten worden.
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