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'Je moet je gevoel volgen', is een advies dat je met regelmaat hoort. Het is goedbedoeld en het klinkt aantrekkelijk, maar
de grote vraag is: hoe dan? En wat is je gevoel precies? Laat je raken helpt je om je gevoel en lichaam te gebruiken als
gids in het leven. Allereerst leer je je gevoel te herkennen. Daarna ontdek je hoe je niet gelijk vanuit je gevoel en je
emoties handelt, maar een laag dieper voelt naar de boodschap achter deze emotie. Met ervaringen uit de praktijk,
vragen aan de lezer en meditatieve oefeningen neemt Karin Steffens je aan de hand op weg naar een leven waarbij je op
je gevoel durft te vertrouwen. Susan Smit (5 uur Live): 'Volg je hart en wat zegt je gevoel' dat zeggen mensen vaak als je
om advies vraagt. Alleen kan dat best lastig zijn om bij je gevoel te komen. Bijvoorbeeld omdat allerlei tegenstrijdige
gevoelens over elkaar heen lijken te buitelen. Coach en trainer Karin Steffens worstelde er ook mee en in haar boek Laat
je raken bracht ze deze gevoelens in kaart. Een aanrader voor iedereen die zich hierin herkent.'
Anny Applebaum woont in San Francisco en is al jaren gescheiden. Om haar eigen leven weer wat kleur te geven besluit ze
onderzoek te doen naar het seks- en liefdesleven van de babyboomgeneratie, de eerste generatie die heeft kunnen profiteren van
viagra. Maar heeft die viagra wel zon positieve invloed? Anny betwijfelt het. Om daarachter te komen plaatst ze advertenties op
datingsites en interviewt ze mannen en vrouwen van haar eigen leeftijd. Haar bevindingen verwerkt ze in haar wekelijkse column
voor de plaatselijke krant. Net als Carrie Bradshaw dus, maar dan wat ouder. En wijzer. Wat Anny tijdens haar onderzoek ontdekt
is hilarisch, maar ook schrijnend en schokkend. Wanneer ze iets begint te voelen voor een van haar researchdates raakt het
onderzoek meer en meer vervlochten met Annys gewone leven. In De viagra-dagboeken betreedt Barbara Rose Brooker een
wereld die nog maar weinig schrijvers durfden te betreden. Het is een heerlijke, maar ook gevoelige roman. Het gaat nu eens niet
over vrouwen met een prangende kinderwens, maar juist over vrouwen die in hun liefdesleven belemmerd worden door hun eigen
kinderen. Barbara Rose Brooker is schrijfster en comédienne. Ze schreef en speelde de onewomanshow The Viagra Diaries en
het gelijknamige boek werd al snel een succes. Sex and the City-schrijver Darren Star zag er zelfs onmiddellijk een geweldige
televisieserie in.
Het Presence-proces is een programma om niet-verwerkte trauma’s uit het verleden en angstige projecties met betrekking tot de toekomst
op te lossen, om te ervaren wat ons allen bindt: pure aanwezigheid (Engels: presence) ofwel de diepe ervaring van bewust leven in het
huidige moment. Dit werkboek leert hoe we ons in een bestek van tien weken (het proces) volledig kunnen verbinden met aanwezigheid. Dit
proces is veilig, liefdevol en eenvoudig te volgen. Michael Brown is een ervaren gids op deze geleide reis, waarbij hij de lezer praktische
technieken en hulpmiddelen aanreikt om de valkuilen te ontlopen die een leven in het hier en nu in de weg staan. Het Presence-proces
maakt de weg voor ons vrij om zonder kunstmatige hulpmiddelen of externe activiteiten terug te kunnen keren naar onze authentieke staat
van zijn: geen ingewikkelde ceremoniën, rituelen, dogma’s of overtuigingen. Het bewust en gedisciplineerd aanwenden van aandacht en
intentie zijn de hoofdpijlers van het proces. Michael Brown (Zuid-Afrika, 1962) heeft zichzelf genezen van een ernstige neurologische
aandoening, waartegen geen geneesmiddel bestaat. Brown ervoer het ‘gewaarzijn van het huidige moment’ na een indiaanse
zweethutceremonie. Hij realiseerde zich dat het lichaam enkel een medium is waardoor aanwezigheid zich kan manifesteren. Later leerde hij
hoe je jezelf op een hoger energetisch trillingsniveau kunt afstemmen en wat de heilzame effecten zijn van een techniek van bewust
verbonden ademen. Om iedereen te laten delen in zijn ervaringen en inzichten ontwikkelde hij een stappenplan van tien weken: het Presenceproces, dat wereldwijd in praktijk wordt gebracht.

Een gewezen medewerker van de Israëlische geheime dienst doet onthullingen over de wereld van de internationale
spionage.
Breng het beste in je creativiteit naar boven! Dit boek zal je inspireren. Dit boek bundelt volumes 1 & 2 en bevat 80 kleurplaten met artistieke,
gedetailleerde en prachtige Venetiaanse maskers en gemaskerd bal maskers. Je gaat gegarandeerd meer willen! Levendige kleuren,
geweldige illustraties en verbeelding zijn alles wat je nodig hebt om je te ontspannen! Elke kleurplaat is gedrukt op een afzonderlijke 21,6 x
27,9 cm pagina, zodat je je geen zorgen moet maken over vlekken.
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