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In questa nostra epoca frenetica e dominata dalla velocità sembrano quasi un controsenso, o
forse una sfida: sono i luoghi del raccoglimento, del silenzio, della meditazione. Luoghi dove si
ritrova se stessi, ci si ricarica di energia, si recupera l’armonia interiore messa a dura prova
dalla convulsa e stressante vita quotidiana. In Italia di questi luoghi di raccoglimento e di
meditazione ce ne sono tanti: nelle città, nelle campagne, sulle colline, in montagna, in riva al
mare, improntati alle tradizioni più diverse: cristiana, induista, buddhista, islamica e altro
ancora, passando per una grande varietà di origini, tradizioni e fondatori. Questo libro traccia,
per quanto possibile, una mappa di questi luoghi, suddivisi per tradizione e orientamento:
templi, monasteri, santuari che custodiscono antiche memorie, e istituzioni moderne, create
appositamente ai giorni nostri per ospitare iniziative religiose e laiche più recenti, o da poco
approdate in Italia. Scopo comune: insegnare a meditare – secondo regole, rituali e discipline
diverse, antiche e moderne, ma tutte tese a mettere il praticante in condizione di ritrovare il
proprio centro – calmare la mente, far pace con se stesso, con il prossimo e con il mondo, dare
un senso alla propria vita, intraprendere il cammino che conduce al divino, al Dio che vive nel
profondo di ognuno di noi.
In questo libro Annamaria Bona propone la sintesi degli insegnamenti ricevuti dalle Entità
Arcangeliche negli ultimi anni, in un percorso guidato che ci permetterà di conoscere
moltissime soluzioni e tecniche quantistiche indispensabili per armonizzare noi stessi e
l’ambiente che ci circonda. Gli arcangeli ci offrono formule e supporti per esercitarci a
compiere «miracoli» e realizzare una vita appagante e serena. Occorre trasmutare il dolore in
saggezza e tornare alle origini, quando ancora avevamo la percezione di essere Uno con il
nostro Creatore. Questo ci consentirà di costruire un mondo nuovo, finalmente padroni e
responsabili delle facoltà che torneranno a far parte di noi, per il bene di tutti. Gli arcangeli ci
rivelano che nel nostro DNA sono immagazzinate grandi informazioni e che oggi finalmente
possiamo accedere alle memorie cellulari che vedono incarnato l’Amore divino in forma fisica.
La Dimensione della Gioia è insomma un vademecum esperienziale ricco di istruzioni,
informazioni, consigli degli arcangeli Uriel e Metatron, per sostenerci in questi importanti tempi
di rinnovamento.
Sei stanca di collezionare delusioni d’amore? Ricadi sempre in relazioni vampirizzanti o con
uomini che ti seducono e poi ti abbandonano? Stai ancora aspettando il principe azzurro? Il
bisogno d’amore e di amare è una necessità umana imprescindibile per la nostra salute
mentale. Quando le relazioni funzionano, infatti, le persone ne traggono un benessere
psicofisico che migliora la qualità della loro vita. Un rapporto durevole – la fedeltà vissuta non
in opposizione alla libertà, ma come la sua massima realizzazione – offre alla vita una
possibilità di gioia e di apertura rare, perché giorno dopo giorno scopriamo il volto di chi
amiamo. Anna Coda spiega che l’amore non è, come si crede, un evento della vita che
dipende dalla fortuna di trovare l’anima gemella, ma è determinato dalla capacità di legarsi
all’altro, che si apprende e si affina per tutta la vita. Se è vero che al giorno d’oggi le relazioni
sono “a consumo” perché, al pari degli oggetti inanimati, vengono usate e quando non vanno
più bene vengono gettate, è anche vero che possiamo reimparare a formare coppie solide e
sane, uscendo da questo narcisismo in cui la società moderna ci spinge.
Nel corso dei suoi 42 anni di insegnamento nella scuola dell’infanzia, Annamaria Saterini ha
riscontrato l’enorme valore formativo di frasi psicoeducative da ripetere ai bambini e che si
sono rivelate molto utili nel complesso compito di essere genitori. Queste frasi vengono
definite mantra, perché sono “parole che aiutano chi le ripete”. Ogni “mantra” viene spiegato
ed esemplificato, accompagnandolo con un approfondimento teorico-pratico grazie alla
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collaborazione di una psicoterapeuta professionista. Con competenza e chiarezza le autrici
coinvolgono i genitori nella valutazione dei bambini: da quelli introversi a quelli estroversi, a
quelli dotati di percezioni diverse (visiva, uditiva o cinestesica). Vengono anche presi in
considerazione i vari tipi di genitori (affettivo/normativo, autoritario, permissivo, trascurante,
ansioso/iperprotettivo, critico/perfezionista). I primi sei anni di vita sono cruciali per lo sviluppo
emotivo del bambino e la costruzione della personalità. Tuttavia, nella società attuale sempre
più genitori sono in difficoltà e chiedono consigli per affrontare il complesso compito di
crescere figli sereni. I mantra della maestra Annamaria dà la possibilità di chiarire,
approfondire e riflettere sul ruolo genitoriale e sulle migliori scelte educative da compiere. È un
vero e proprio manuale pratico di grande valore psicopedagogico che ha già suscitato
interesse e approvazione da parte di moltissimi genitori.
Emerson Montgomery, een bekend politiek verslaggever, vertelt over zijn persoonlijke
opvattingen over Martin Wagner, de 45e president van de Verenigde Staten. Hij vergelijkt
Wagner met andere wereldleiders en constateert de overeenkomsten met hen. Emerson voegt
persoonlijke anekdotes toe uit ervaring met de president en die van zijn familie en collega's.
Moira verscheen aan de buitenwereld als een sterke maar medelevende vrouw die vrijuit van
zichzelf gaf zonder aan haar vriendelijkheid te denken. De mensen om haar heen geloofden
dat niets haar verbaasde en hoewel ze omging met mensen in crisis, leek het haar nooit een
negatief effect te hebben. Maar toen ze haar beste vriendin en vertrouwelinge verloor, dacht ze
dat haar wereld weer uit elkaar zou vallen. Het was op dat moment dat Chance in haar leven
kwam en haar meenam op een emotionele reis die ze niet snel zou vergeten. Chance was een
knappe en charmante oudere man die haar de broodnodige aandacht schonk waar ze zo lang
naar had verlangd. Maar toen er geheimen boven water kwamen over de man op wie ze
verliefd was geworden, merkte Moira dat ze wenste dat hij nooit in haar leven was gekomen.
Mijn overlevingsinstinct leidt me altijd naar musea, zoals mensen in de oorlog schuilkelders in
vluchten. In Oogzenuw verweeft de Argentijnse María Gainza fictie en bespiegelingen over
kunst op virtuoze wijze. Vol ontroerende melancholie, indringende beelden en verrassende
humor werd het een underground-sensatie in Argentinië. 'Volstrekt uniek, de manier waarop
Gainza kunst in haar boek integreert.' Cees Nooteboom 'Volstrekt origineel, schitterend, nu
eens gevoelig en dan weer brutaal.' Mariana Enríquez María Gainza (1975) woont en werkt in
Buenos Aires. Ze schrijft voor verschillende kunsttijdschriften en was correspondent van The
New York Times. Oogzenuw is haar debuut.
Kali, al secolo Annamaria Gabelli,nata a Roma il 15 marzo del 1933. Con la famiglia passa i
primi dieci anni della sua vita in Africa,in Etiopia nella citta di Addis Abeba e in Eritrea nella
citta di Asmara. Alla fine del 1945 rientra in Italia, si laurea poi in pedagogia, iniziando la sua
carriera professionale come Assistente Sociale in Romagna.Successivamente inizia un
ventennio di insegnamento di Storia e Italiano nei licei. Agli inizi degli anni settanta diventa
presso L'Universita' di Salerno docente di Storia della Fiolosofia Medievale. Nel 1981 incontra
in India per la prima volta, il Maestro Spirituale Babaji di Herakhan che la iniziera' al cammino
Spirituale dandole il nome di Kali. Nel 1988 si trasferisce in Puglia, a Cisternino nella Valle
d'Itria, dove e' sorto il primo Asharam in Occidente dedicato agli insegnamenti di Babaji. Negli
anni a seguire si dedichera' completamente in un lavoro di ricerca interiore, conoscendo poi
altri Maestri, in particolar modo Sai Baba, trascorrendo lunghi periodi in India nel suo Asharam
ampliando cosi' la sua ricerca ed esperienza Spirituale. Coltivera' , in oltre, grande interesse
per la medicina naturale e le scienze olistiche,utilizzando la conoscenza delle energie del
corpo sottile a fini terapeutici.Pratichera' e insegnera' il Mantra Yoga e Meditazione,
conducendo innumerevoli conferenze e seminari sui Valori Umani in varie citta' d'Italia.Il 12
febbraio del 2009 a Cisternino, lascia il corpo.
Atros, Freya e Asir incontrano lo Spirito del Fuoco e diventano Suoi Sacerdoti. Michele scopre
chi è Francesca e la lascia. Accompagnato dalla sorella è aiutato da tutti a tagliare il legame
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che lo lega da anni a Gabriele. Tramite Ori, Amaru vede il suo popolo tra le stelle. Cacode
cerca alleati per uccidere Amaru e prendere il potere. Filippo riesce a contattare Carena che
scoperta viene rinchiusa. Gli herpos rinunciano al loro sogno per difendere Ierpo dal traditore.
Negen mannen. Allen in een verschillende levensfase, allen weg van huis, en allen proberen
ze – in de buitenwijken van Praag, naast een Belgische snelweg, in een goedkoop Cypriotisch
hotel – te begrijpen wat het betekent om te leven, in het hier en nu. Szalay trekt een lijn van de
lente van de jeugd tot de winter van de oude dag, en brengt in Wat een man is deze
verschillende levens samen om mannen te laten zien zoals ze zijn: lachwekkend en niet in
staat zich goed uit te drukken, shockerend en verachtelijk, levenslustig, meelijwekkend,
hilarisch en vol oprecht verlangen. Terwijl de jaren deze mannen achtervolgen, wordt de inzet
verbijsterend hoog in dit doordringende portret van eenentwintigste-eeuwse mannelijkheid.
Vlak voor Henry Asters geboorte keert zijn vader tegen wil en dank terug naar de kleine stad in
de Appalachen waar hij zelf is opgegroeid, en installeert zijn jonge gezin hoog op een berg in
een immens huis van staal en glas. Daar groeit Henry op onder de schrijftafel van deze
briljante en overambitieuze man. Als een sterfgeval in de familie zijn vader op
angstaanjagende wijze de weg doet kwijtraken, verandert ontzag in afkeer en vlucht Henry, om
pas vele jaren later terug te keren als ook hij gedwongen wordt thuis te komen. Een andere
stilte is een pageturner over vaders en zonen, gefnuikte ambities en het verlangen naar een
thuis. Om met The New York Times Book Review te spreken: ‘Deze roman schenkt de lezer
hetzelfde plezier als klassieke familieromans, door de stilzwijgende overtuiging die eruit
spreekt dat je familie je lot is. Een andere stilte is het werk van een zeer groot talent.’
Da sempre la montagna ha rappresentato nell’immaginario dell’umanità un mondo “altro”:
sede della divinità, punto di contatto tra cielo e terra, covo di spiriti e creature misteriose. Tutte
le culture hanno sacralizzato le cime. E non a caso anche l’antropologia, l’arte, la letteratura,
la filosofia hanno provato a spiegare l’irresistibile anelito umano nei confronti delle vette. La
montagna è metafora di una dimensione ostica rispetto alla pianura, così legata al vivere
quotidiano, alle occupazioni e alle comodità. Eppure, questo luogo elevato – in cui si
nascondono asprezze, insidie e crepacci – permette sovente a chi decide di “ascendere” di
staccarsi dal contesto per guardare dall’alto la pro-pria condizione abituale. In questa scelta
antologica, le più belle pagine della letteratura mondiale accompagnano il lettore in un
sorprendente tour narrativo in alta quota su picchi, cordigliere e massicci inespugnabili. Brani
narrativi indimenticabili, in cui il fascino della montagna diventa soggetto poetico, mostrando
come l’ascesa verso le “terre alte” sia paradigma di una ricerca interiore che accomuna le
donne e gli uomini di ogni tempo e latitudine. A cura di Anna Maria Foli
Mijn leven is niet wat je normaal zou noemen. Vanaf mijn geboorte heb ik veel uitdagingen
meegemaakt en overwonnen om de persoon te worden die ik nu ben. Het leven is zelden
gemakkelijk, zelfs als het voor anderen zo lijkt. Iedereen heeft op zijn eigen manier met zijn
eigen tegenslagen te maken. De meesten zwijgen over hun worstelingen in de overtuiging dat
ze een last zullen zijn voor hun dierbaren. Na het lezen van mijn verhaal, hoop ik de
boodschap over te brengen, You Are Not Alone. Je bent sterk dan je denkt en ik geloof dat je
een overlever bent.
De Mexicaan Lobo is een arme straatmuzikant. Hij kan nauwelijks lezen en schrijven maar
heeft het talent om ontroerende liederen te maken over grote gebeurtenissen. Dankzij deze
gave wordt hij opgenomen in de entourage van de Koning, de leider van een drugskartel. Lobo
vertelt het verhaal van het hof van huurmoordenaars, corrupte politieagenten, hoeren en
profiteurs waarin hij terecht is gekomen, en van de Koning die altijd onder druk staat van zijn
eigen handlangers, die in een verbeten onderlinge machtsstrijd zijn verwikkeld. Als hij de jonge
vrouw ziet die is voorbestemd om met de bendeleider te trouwen, trekt Lobo zijn conclusies.

Una donna, Angela, ritorna dopo vent’anni nella casa che abitava da bambina.
Nel tentativo di parlare ai misteriosi vicini, che comunicano con gli altri solo
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attraverso un vecchio armadietto, si imbatte in una bizzarra anziana che la invita
a entrare nella propria abitazione. Le offre un tè aromatizzato allo zenzero e,
ignorando la reticenza di Angela, comincia a leggerle il futuro. Inizia per la
protagonista un viaggio sospeso tra sogno e realtà. Tata Lia, così viene chiamata
l’anziana, evoca in lei mondi arcani, volti sconosciuti ma intimamente legati al
suo essere donna, oscure presenze che la trascinano nel sangue, nella
disperazione, nella voglia di uccidere e di rinascere. Attraverso una sequenza di
storie nella storia, scandita da quattro tempi superiori (quelli dell’Acqua, della
Terra, dell’Aria e del Fuoco) si delinea così un vero e proprio percorso di
iniziazione a una verità arcana, in grado di infonderle nuova forza per trovare il
proprio posto nel mondo, nonostante le difficoltà e i sogni persi nel cammino.
Incarnandosi in altre figure femminili, Angela vive ogni possibile bivio che la vita
le impone, rafforzandosi a ogni scelta grazie al coraggio di elfi, streghe, vampiri e
‘semplici’ donne: ognuna capace di imporre al destino il proprio volere, forte
della spada che col tempo ha saputo forgiarsi. Annamaria Pezzimenti si è
formata a Siena come antropologa, collaborando con testate giornalistiche e
radiofoniche dalla Toscana al Trentino. Si occupa di comunicazione e marketing
web con una forte passione per grafica e design. Il viaggio, la scrittura e la
scoperta, attraverso immagini, suoni o parole, sono i suoi principali nutrimenti. Ha
pubblicato diversi racconti vincitori di concorsi nazionali, in raccolte di narrativa
fantasy o noir.
Ninella e don Mimì si sono sempre amati, anche se le loro vite hanno preso da
molto tempo strade diverse. Da giovani le loro famiglie si erano opposte al
matrimonio, a sposarsi invece sono stati i rispettivi figli Chiara e Damiano. Gli
anni passano e davanti a don Mimì Ninella resta sempre una ragazzina. L'arrivo
di una nipotina, anziché avvicinarli, sembra averli allontanati ancora di più, anche
perché Matilde, l'acida moglie di don Mimì, fa di tutto per essere la nonna
preferita, viziando a dismisura quella che tutti chiamano semplicemente "la
bambina". La situazione cambia all'improvviso quando Matilde perde la testa per
Pasqualino, il tuttofare di famiglia. Mimì decide così di andare a vivere da solo nel
centro storico di Polignano: è la sua grande occasione per ritrovare Ninella, che
però da qualche tempo ha accettato la corte di un architetto milanese. Con più di
cento anni in due, Ninella e Mimì riprendono una schermaglia amorosa dall'esito
incerto, tra dubbi, zucchine alla poverella e fughe al supermercato. Intorno a loro,
irresistibili personaggi in cerca di guai: Chiara e Damiano e la loro figlia che li
comanda a bacchetta; Orlando e la sua "finta" fidanzata Daniela; Nancy e il
sogno di diventare la prima influencer polignanese; la zia Dora, che corre dal
"suo" Veneto per riscattare l'eredità contesa di un trullo. Dopo Io che amo solo te
e La cena di Natale, Luca Bianchini torna a raccontare la "storia infinita" tanto
amata dai suoi lettori. Tra panzerotti e lacrime, viaggi a Mykonos e tuffi all'alba, i
suoi protagonisti pugliesi continuano a sbagliare senza imparare mai niente - ma
questo è il bello dell'amore - sotto il cielo di una Polignano che ha sempre una
luce unica e inimitabile.
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Gekleed in een safaripak en voorzien van een muskietennet reist Casey
Michaels af naar A'Qaban voor een sollicitatiegesprek met sjeik Rafik al Rafar.
Ze verwacht een barre kamelenrit door de woestijn, gevolgd door een ontmoeting
met een man in een lang gewaad. Maar de sjeik blijkt strak in het pak te zitten,
en hij leidt haar rechtstreeks naar zijn moderne kantoor. Daar staat ze dan met
een onflatteuze flaphoed op haar hoofd! En ze krijgt het bijzonder warm van de
zwoele blik waarmee de knappe woestijnprins haar opneemt. Had ze haar rugzak
nu maar volgestouwd met sexy lingerie, in plaats van die veel te grote
zandwerende onderbroeken...
Als kind groeit Deborah Feldman op in de gesloten wereld van de
Satmargemeenschap in Brooklyn. Ze moet gehoorzamen aan de regels en
structuren van deze strengchassidische joden, waarin de rol van de vrouw enkel
dienend is. Op haar zeventiende wordt ze uitgehuwelijkt en twee jaar later krijgt
ze een zoon, maar dan is haar vrijheidsdrang niet meer te stuiten. Ze wil koste
wat het kost een vrij leven leiden. In haar aangrijpende memoires beschrijft
Feldman haar jeugd en uiteindelijke vlucht uit de religieuze sekte, waarbij het
soms moeilijk voor te stellen is dat deze gebeurtenissen slechts enkele jaren
geleden plaatsvonden, en wel midden in New York.
La poesia di Annamaria Ghirardello, sfruttando un linguaggio particolare, un ritmo
e una metrica particolari e una musicalità particolare delle parole, riesce a
trasmettere emozioni che un normale discorso, anche molto complesso, farebbe
fatica a creare e a trasmettere. La poesia “dice e non dice”: fa immaginare, ma
ogni lettore interpreta il messaggio in modo diverso, aggiungendo o togliendo
qualcosa, il che permette alla poesia , per esempio, di essere interpretata da
qualcuno come un messaggio d’amore a una persona amata ma, nello stesso
tempo, di essere interpretata da altri solo come un pudico grido di sofferenza per
un amore non corrisposto. Certo, la poesia ha un limite, perché la poesia è un
po’ come la musica. L’autore di un brano musicale compone il suo brano
vivendo un particolare stato d’animo e cercando di trasmettere agli ascoltatori
tutto ciò che egli sente in quel momento, ma non è detto che l’ascoltatore
capisca tutto quello che l’autore voleva dire, perché l’ascoltatore, a seconda
della propria sensibilità, della propria intelligenza, del proprio vissuto umano,
della propria esperienza e della propria emotività, capirà in percentuale diversa
(da persona a persona) quello che il compositore voleva dire. L'autrice stupisce
con il muoversi nelle sue parole, nel ricordarci la bellezza dei territori veneti che
lei conosce e che ama moltissimo. Leggiamola dunque, questa bellissima e
affascinante opera letteraria. (tratto dalla prefazione di Enrico Hüllweck)
WINNAAR VAN DE NATIONAL BOOK AWARD VOOR NON-FICTIE 2015
'Tussen de wereld en mij' is een lange brief van Ta-Nehisi Coates aan zijn
vijftienjarige zoon, waarin hij beschrijft hoe het is om als zwarte jongen op te
groeien in Amerika. Een Amerika dat zichzelf voorhoudt dat raciale
tegenstellingen tot het verleden behoren, maar waar aanhoudende gewelddadige
incidenten tegen de zwarte bevolkingsgroep een andere werkelijkheid laten zien.
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Coates maakt pijnlijk duidelijk hoezeer racisme in de Amerikaanse cultuur zit
verankerd en dat gewelddadige uitspattingen geen toevallige incidenten zijn,
maar voortkomen uit scheve machtsverhoudingen en diepgewortelde
maatschappelijke noties. Hij kijkt vanuit een historisch perspectief en beschrijft
hoe raciale gedachten door de eeuwen heen zijn geëvolueerd. Volgens Coates is
racisme vooral een fysieke ervaring, waarbij de lijfelijke dreiging tegen ‘black
bodies’ telkens een andere vorm aanneemt: van slavernij en opsluiting tot
buitensporig politiegeweld. Hij neemt de lezer aan de hand mee door zijn leven.
Daarbij probeert hij één vraag te beantwoorden: is het in Amerika mogelijk om
geweldloos in een zwart lichaam te leven?
Heeft u of een dierbare een psychische aandoening? Heb je je ooit afgevraagd
wat je kunt doen om te helpen? Dit boek is uw antwoord! Om depressie volledig
te begrijpen, moet u aandachtig en aandachtig luisteren naar degenen onder ons
die lijden. Het is belangrijk dat iedereen met een psychische aandoening wordt
behandeld met vriendelijkheid, respect en waardigheid, niet met stigmatisering,
vooringenomenheid en minachting, want we voeren een strijd die iemands visie
en begrip te boven gaat. Alleen omdat we er niet ziek uitzien, wil dat nog niet
zeggen dat we dat niet zijn. Het doel van dit boek is om psychische
aandoeningen van binnenuit te bekijken vanuit het standpunt van een
overlevende.
Grazie a un’esperienza pluridecennale, Annamaria Saterini ci offre numerosi consigli e spunti
di riflessione per aiutare i bambini a sviluppare e potenziare le abilità numeriche fin dalla
nascita, prevenendo o risolvendo eventuali difficoltà di apprendimento matematico. I divertenti
esercizi proposti ci aiuteranno ad accompagnare i nostri bambini in questo cammino di
scoperta, divertendoci tutti assieme! Nella scuola primaria 5 bambini per classe hanno difficoltà
di calcolo e altrettanti hanno difficoltà di soluzione dei problemi matematici. Eppure, gli studi
dicono che l’intelligenza numerica, cioè la predisposizione a pensare la realtà in termini di
numeri e quantità, è una capacità innata. Vale a dire che fin dalla nascita il bambino è in grado
di discriminare quantità visive. Occorre però stimolare questa capacità nel modo giusto e
insegnargli a verbalizzarla. L’intelligenza numerica: che cos’è e come si potenzia Il pensare
matematico: sfruttare tutte le situazioni per giocare con i numeri L’importanza dello sviluppo
motorio: per attivare i propri circuiti nervosi, il cervello ha bisogno che il corpo si muova Il
conteggio: giocare con le dita
Revolutionair boek over de rol van God in moderne religie. Veel mensen geloven tegenwoordig
in `iets maar is dat echt wat anders dan geloven in God? Dit boek is een pleidooi voor
godsdienstvrijheid op rationele gronden. Veel mensen geloven tegenwoordig in `iets, maar
noemen zichzelf niet religieus. Het een sluit het ander gelukkig niet uit, legt Dworkin uit in
'Religie zonder God'. Geloven in God betekent het erkennen van waarden die vaak ook onder
atheïsten bestaan. Op dat punt verschillen gelovigen en ongelovigen dus niet zo veel van
elkaar. Alleen al daarom zouden ze elkaar de ruimte moeten geven op hun eigen manier te
geloven, zegt Dworkin. "Het standpunt dat Dworkin in Religie zonder God inneemt reflecteert
de toewijding aan het vinden van objectieve waarden die zo kenmerkend is voor Dworkins
werk" Jeremy Waldron, The Guardian -Ronald Dworkin was emeritus hoogleraar
rechtsgeleerdheid en filosofie aan de Universiteit van New York. Hij gaf les aan Yale en de
Universiteit van Oxford. In 2007 ontving hij de Ludvig Holberg International Memorial Prize
voor zijn onderzoek. Hij overleed in februari 2013. 'Religie zonder God' werd postuum
uitgebracht. Dworkin is een van de grootste rechtsfilosofen en denkers over de democratische
Page 6/9

Where To Download I Mantra Della Maestra Annamaria Pensieri Da
Ricordare Per Crescere Un Bambino Felice
rechtsstaat uit de recente geschiedenis.
‘De polyglotte geliefden’ van Lina Wolff (1973) verhaalt over drie mensen en drie soorten
onvervulde verlangens. Ellinor, 36 jaar oud, afkomstig uit een klein dorp in het zuiden van
Zweden, plaatst een contactadvertentie, op zoek naar een ‘tedere, maar niet al te tedere
man’. De ongelukkige schrijver Max wil een minnares die hem in alle talen kan toespreken die
hij beheerst. Zijn zoektocht voert hem van Stockholm naar Italië, waar hij Lucrezia ontmoet, de
kleindochter van een rijke markiezin. Ellinor, Max en Lucrezia hebben meer gemeen dan zij
zelf beseffen, onder andere een verloren gewaand manuscript. ‘De polyglotte geliefden’ is
een buitengewoon originele, prikkelende verkenning van machtsverhoudingen, van de ‘male
gaze’, en van de manipulatieve eigenschappen van de literatuur. Voor ‘De polyglotte
geliefden’ ontving Lina Wolff in 2016 de Augustprijs, de belangrijkste literatuurprijs in Zweden.
In de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw waren op de Veluwe, naast beroepsarcheologen uit
Leiden en Groningen, ook meerdere amateurarcheologen aktief, waaronder een aantal
beroepsmilitairen. Twee daarvan, kapitein H.J. Bellen uit Ede en sergeant H. Westendorp uit
Nieuw-Milligen, krijgen hier meer aandacht. Dat is deels vanwege hun vondsten, deels
vanwege de documentatie bij die vondsten. Bellen maakte aantekeningen in zakboekjes,
Westendorp corrigeerde fouten in de beschrijving van zijn collectie in de dissertatie van
Bursch. Bellen en Westendorp groeven zes grafvondsten met koperen tongdolkjes op. Die zijn
al eerder beschreven, maar worden hier opnieuw behandeld met gebruikmaking van alle
beschikbare documentatie, en in twee gevallen met gegevens van aanvullend
bodemonderzoek. Daarnaast worden twee toevalsvondsten uit zand/grintgroeves behandeld,
de een met een gouden haarsieraad, de ander met een versierde aardewerken schaal op vier
zuilvormige voetjes. Aangetoond wordt dat dergelijke oude amateuropgravingen en
toevalsvondsten een nieuwe bestudering waard zijn. In het tweede deel van dit boek worden
de acht vondsten in een bredere context geplaatst. Mede op basis van 14C-dateringen en een
paar recentere vondsten van gouden haarsieraden in Beers-Gassel (N. Br.) en Eelde (Dr.)
wordt aangetoond dat voorwerpen als tongdolken van koper, gouden / zilveren Lockenringe en
voetjesschalen, die als kenmerkend voor de Klokkebekercultuur te boek staan, ontleend zijn
aan de saalische Schnurkeramik, deels rechtstreeks, deels via de Enkelgrafcultuur.
De elfjarige Latha is al sinds haar vijfde dienstmeid bij de familie Vithanage in Colombo en
koestert haar band met Thara, de dochter des huizes, die even oud is als zij. Ze kent geen
ander leven, maar van binnen weet Latha dat ze, net als Thara, recht heeft op verfijnde dingen
als limoenlimonade en rozenzeep die ze dan ook steelt als niemand kijkt. Latha droomt van
nieuwe sandalen, helemaal van haarzelf, in plaats van de afdankertjes van Thara, die ze al zo
vaak heeft laten repareren. De vernederende manier waarop mevrouw Vithanage Latha op
haar plaats zet als ze deze wens uit, doet iets in haar knappen. Ze beseft dat ze bovenal
dienstmeid is en blijft, dat haar vriendschap met Thara een illusie is, dat ze onzichtbaar is, dat
haar positie niet anders is dan die van alle andere dienstmeiden in de Sri Lankaanse
standenmaatschappij. Haar roekeloze reactie blijkt verstrekkende gevolgen te hebben, niet
alleen voor haarzelf, maar ook voor Thara en de andere mensen om haar heen.
L'Autore, grande esperto di scienze di confine, illustrandoci un incredibile e vasto panorama
dell'Aldilà, esplora modi antichi (medium, sciamani, guaritori) e nuovi (channeling, sms, internet
ecc.) per contattare gli spiriti e guida il lettore sulla strada del cambiamento e della
comprensione profonda del proprio Sé. Attraverso il racconto di esperienze e incontri con le
Entità elevate di questo luogo e la condivisione di messaggi ricevuti da angeli e Maestri,
l'Autore desidera portarci al risveglio della consapevolezza e aiutarci ad affrontare con serenità
i pericoli della vita e l'incontro con l'illusione della morte. Questo testo è per tutti coloro che
sentono Dio nel proprio cuore e che sono aperti al Suo ascolto, in qualunque modo Egli si
manifesti.
Sublieme avonturenroman In de e-readerfabriek van meneer Wang worden de arbeiders
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dagelijks voorgelezen, zoals vroeger de sigarenmakers in het Caraïbisch gebied. Het
avonturenverhaal dat ze te horen krijgen wordt ’s avonds voorbereid door voorlezer Arnaud,
die een parallelle wereld schept. Elementen en personages uit de boeken van Jules Verne,
Arthur Conan Doyle, H.P. Lovecraft en vele andere schrijvers worden door hem nieuw leven
ingeblazen. Een groep onvergetelijke figuren gaat op zoek naar een gestolen diamant. De
wilde tocht leidt hen uiteindelijk naar de Pool van ontoegankelijkheid, Point Nemo, het punt dat
het verst verwijderd ligt van enige kustlijn. Daar treffen ze een eiland vol verrassingen aan.
Onwaarschijnlijk origineel met een snufje Jules Verne en een vleugje Conan Doyle Net als in
Waar de tijgers thuis zijn trakteert Blas de Roblès ons op verschillende, onderling verbonden
verhalen, die geestig, vernuftig, prachtig van stijl en erudiet zijn. Voor sommigen een feest der
herkenning, voor iedereen een feest om te lezen!

Miezerige bureaucratie en grote gevoelens: een grote Europese roman Brussel vormt
het knooppunt van allerlei draden – en een varken loopt door de straten. EU-beambte
Fenia Xenopoulou staat voor een lastige opgave. Ze moet het imago van de Europese
Commissie opvijzelen via een groot jubileumevenement. Maar hoe? Haar collega
Martin Susman ontwikkelt een idee dat een spook uit het verleden wakker maakt.
Ondertussen staat commissaris Brunfaut eveneens voor een moeilijke opgave. Hij moet
om politieke redenen een moordzaak laten rusten. En Alois Erhart, professor
staathuishoudkunde, moet in een denktank voor de toekomst van Europa woorden
uitspreken die zijn laatste zouden kunnen zijn. En wat doet Brussel? Het zoekt een
naam – voor het varken dat door de straten rent. De hoofdstad is Menasses
langverwachte, grote roman over de Europese Unie. Hij verbleef jarenlang in Brussel
om ter plaatse onderzoek te doen. Het boek was reeds bij verschijning een groot
succes en werd bekroond met de Deutscher Buchpreis.
(1) ZOET ALS KARAMEL - Op een of andere manier moet alleenstaand moeder Lily
Tanner aan karamel denken, telkens als ze haar nieuwe buurman Nick Malone ziet. Hij
is net zo onweerstaanbaar als haar favoriete zoetigheid, maar helaas heeft ze mannen
afgezworen. Die zijn immers onbetrouwbaar, weet ze sinds haar trouweloze exechtgenoot. En zo'n knappe man wil toch vast een vriendin zonder kinderen, en niet
een met twee kleine meisjes, zoals zij? Dan staat Nick opeens op haar stoep, op de
vlucht voor de opdringerige buurvrouwen die hem belagen... Dit verhaal is eerder
verschenen als Intiem 1766 (2) PLAYBOY WORDT PAPA - Rachel Harper kan het nog
steeds niet geloven! Zij, een brave kleuterjuf, heeft iets gedaan wat ze nog nooit eerder
heeft gedaan. Ze heeft zomaar een wilde nacht gehad met iemand die ze nog maar net
kende. Haar onbekende minnaar moet wel een doorgewinterde vrouwenversierder zijn,
denkt ze. Anders was dit toch nooit gebeurd? Het gekke is dat ze intuïtief voelt dat hij
meer is dan dat. En dat is maar goed ook, want na hun nacht vol passie heeft ze een
verrassing voor hem... Deze verhalen zijn ook los verkrijgbaar.
Questo libro nasce dal desiderio di divulgare un innovativo metodo per prendersi cura
di sé, attraverso la geometria sacra di ultima generazione contenuta nei cerchi del
grano. Il procedimento si basa su codici d’informazione contenuti nei simboli e che
possono essere trasferiti al DNA seguendo alcune semplici istruzioni. Nel testo
vengono presentate le tavole con i pittogrammi da osservare, abbinati alle formule
provenienti dal Maestro Saint Germain, utili per svariati disagi fisici e per riarmonizzare
diverse situazioni, innescando processi di elevazione della Coscienza. L’autrice
analizza in particolare i fattori che ostacolano i processi volti alla realizzazione del Sé e
offre efficaci soluzioni, coniugando spiritualità e tecniche quantistiche. Queste pagine
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sono un concentrato di saggezza che aiuta a sviluppare il potenziale umano e divino di
ciascuno di noi, liberandoci dai condizionamenti e trasmutando le memorie cristallizzate
e le credenze nocive per riprogrammare una nuova realtà. L’energia degli Arcangeli
accompagna la lettura, essendo Loro gli ispiratori.
Bundel oefeningen en meditaties om aandachtig te leven.
Het is wel erg late roem die de oude Eduard Saxberger krijgt voor de dichtbundel die hij
vroeger heeft gepubliceerd. Maar de jonge man die bij hem aanbelt is zo enthousiast
en vleiend dat Saxberger wel met hem mee móét gaan naar diens wekelijkse
schrijverskring. Daar slepen de stellige aanbidding en de grote bevlogenheid van de
nieuwe generatie hem mee. De vlam wakkert op, hij voelt zich jong en gewaardeerd,
totdat hem op een voordrachtavond iets pijnlijk duidelijk wordt. Heeft hij zich in het ootje
laten nemen?
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