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Wat heb jij gedaan met dat kopje of bordje dat je uit je handen liet vallen en in kleine
stukjes uiteen zag spatten? Schoorvoetend weggegooid? Doe dat niet! Lijm de stukken
aan elkaar met gouden lijm volgens de Japanse kintsukuroimethode. De scheuren
maken de vaas juist uniek, net als bij mensen. In Kintsukuroi maakt Tomas Navarro je
wegwijsin het principe van kintsukuroi, de kunst van het lijmen met goud. Of het nu gaat
om een gebroken schaal of een teleurgestelde ziel, het principe is hetzelfde. Leer de
schoonheid van het onvolmaakte te omarmen en je te verzoenen met imperfecties. Aan
de hand van tal van voorbeelden maakt de schrijver je wegwijs in zowel theorie als
praktijk. Waar is de Japanse methode op gebaseerd en hoe is deze ontstaan? Hoe kan
je kintsukuroi in je dagelijks leven toepassen? Lees, leer en lijmtegenslagen met een
gouden randje!
Anoressia, narcisismo, dipendenze. La rimozione del corpo e delle emozioni. La
negazione della morte simbolica. L'iper-realtà virtuale. Viviamo in un mondo sempre più
globalizzato e mercificato, nel quale assistiamo a un perpetuo sgretolamento
psicologico, culturale ed esistenziale. Un mondo in cui la differenza tra realtà e
allucinazione collettiva si fa sempre più sottile. Omar Montecchiani, a partire da questo
volume comprendente una serie di scritti su questi temi, cerca di fare il punto della
situazione mettendo in evidenza alcuni dei fenomeni (patologici e non) legati alla
cosiddetta "società liquida". Laddove una "umanità fragile" sembra essere sotto scacco,
ma al medesimo tempo può ritrovare radici nuove dalle quali risorgere.
Eten biedt troost, althans tijdelijk. Maar achteraf hebben we vaak spijt van de reep
chocola of de zak chips. Susan Albers beschrijft vijftig mindfulnessvaardigheden en
technieken die je helpen om jezelf te troosten zonder eten.
Il mondo delle arti marziali e sempre stato avvolto da un alone di mistero, alimentato
dalle leggende e dai miti che sono giunti fino a noi. Si sa, pero, che in ogni storia c'e un
fondo di verita, ma come distinguerla? Nel libro analizzero vari aspetti di queste
discipline, da quelli piA' pratici come le tecniche di combattimento a quelli piA' misteriosi
come l'utilizzo dell'energia interiore, tutto visto con occhio razionale e analitico. In oltre
una sezione dedicata a come le arti orientali abbiano influenzato la nostra cultura
attraverso film e fumetti. Una guida per chi vuole avere una visione piA' ampia sulle arti
marziali, un viaggio tra leggende e verita.
Diepgaande studie van de Franse socioloog (1858-1917)
Met De kracht van het Nu in de praktijk, gebaseerd op de bestseller De kracht van het
Nu, kun je heel gemakkelijk Tolles advies in de praktijk brengen. In zijn bestseller De
Kracht van het Nu laat Eckhart Tolle zien hoe je bewuster en gelukkiger kunt leven door
je over te geven aan het Nu. De kracht van het boek schuilt in de eenvoud: alles is er al
in het Nu. Als je je hiervan bewust wordt, zul je ook in staat zijn je te bevrijden van je
denken en je ego los te laten. Met dit inspirerende boekje, gebaseerd op De Kracht van
het Nu, wordt het makkelijker om Tolles advies in de praktijk te brengen. Het boekje
biedt praktische aanwijzingen en oefeningen waarmee je steeds beter zult leren om in
het Nu te leven. Er valt niets te bereiken. Alles is er al, in het Nu. Eckhart Tolle is een
van de meest geliefde spirituele auteurs van dit moment. Met zijn boeken en lezingen
inspireert hij miljoenen mensen over de hele wereld.
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Perché correre? Per quale motivo milioni di persone dedicano le loro energie a questa
passione? Cosa possiamo imparare dai chilometri che ogni giorno percorriamo sotto la
pioggia o alle prime luci del mattino? Rispondere a queste domande significa dare
forma a una vera e propria filosofia del running, delineata per la prima volta in questo
libro di Luca Grion. Per ascoltare le lezioni che la corsa di resistenza può insegnarci è
necessario mettere a riposo le gambe e passare il testimone alla ragione, per rimetterci
poi in moto con una nuova consapevolezza. Perché correre, oltre a essere una filosofia
di vita, è anche metafora stessa del vivere.
Di colpo tutto è cambiato. Una pandemia globale. Panico. Distanziamento sociale.
Lavoro da remoto. L'emergenza causata dal Coronavirus ha cambiato il mondo in cui
viviamo innescando processi di trasformazione irreversibili. Improvvisamente, gran
parte delle nostre attività quotidiane ha dovuto migrare nell'ambiente digitale, comprese
quelle di vendita. La vendita virtuale è diventata una realtà con la quale tutte le aziende
devono fare i conti, anche quelle che fino a ieri non avevano fatto nulla per prepararsi a
questo passaggio. Jeb Blount, speaker e autore esperto di accelerazione delle vendite,
è stato il primo a indagare in maniera accurata come sono cambiate le strategie di
vendita e quale sia il migliore approccio alle vendite virtuali. Con questo libro offre a tutti
i venditori utili consigli su come gestire al meglio gli aspetti tecnici della vendita a
distanza, come gestire e sfruttare la componente emotiva per arrivare al risultato
desiderato e come padroneggiare la comunicazione in video (live e registrata), il mezzo
più vicino a un colloquio di vendita di persona.
In het heden weet Sacha dat de wereld in de problemen zit. Haar broertje Robert is een
en al problemen. Hun vader en moeder hebben problemen. Ondertussen is de wereld
in meltdown - en de echte meltdown is nog niet eens begonnen. In het verleden, een
heerlijke zomer. Een andere broer en zus weten dat ze in geleende tijd leven. Dit is een
verhaal over mensen op de rand van verandering. Ze zijn familie, maar ze denken dat
ze vreemden zijn. Dus: waar begint familie? En wat hebben mensen die denken dat ze
niets gemeen hebben gemeen? Zomer. Zomer is de schitterende bekroning van Ali
Smiths internationaal bejubelde seizoenencyclus. Ali Smith werd in 1962 geboren in
Inverness, Schotland. Vier van haar romans, waaronder Herfst, werden genomineerd
voor de Booker Prize. Ze woont in Cambridge. Over Herfst: 'In vaak wervelend mooi en
speels proza schrijft Smith over kunst en liefde, over de betekenis van tijd en
geschiedenis.' DE VOLKSKRANT ***** Over Winter: 'Een gedurfde roman met
evenveel liefde als gerechtvaardigde woede en zo openhartig dat zelfs Charles Dickens
zijn hoed ervoor af zou doen.' THE GUARDIAN Over Lente: 'Geen maand zo grillig als
april, en wat dat betreft past het voorjaar Smith het best van alle seizoenen. Ze
bespeelt alle registers met verve.' NRC HANDELSBLAD ????
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit
lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen
gemakkelijker wordt. Katniss Everdeen overleefde tot twee keer toe de Hongerspelen.
Ze maakt zich klaar voor haar rol als leider van de revolutie. Ze is zelfs bereid te
sterven voor vrijheid. Maar dan geeft president Snow Katniss te kennen dat hij iedereen
van wie ze houdt kapot zal maken als de rebellen hun plannen doorzetten. De prijs van
vrijheid lijkt hoger dan ooit... Spotgaai is het bloedstollende slot van de reeks die begon
met De Hongerspelen en Vlammen.
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Deze laatste zomer is een indringende roman over een ernstig zieke vrouw die,
al dromend, afwisselend bewust en onbewust, terugkijkt op haar leven en zich
zowel de goede als de slechte dingen herinnert. De hoofdpersoon, Z., is een nonconformistische vrouw, barstend van intellectuele nieuwsgierigheid, die haar
dromen en aspiraties door haar gevoeligheid echter niet in vervulling heeft
kunnen laten gaan. Haar behoefte zich uit te drukken door middel van schrijven
wordt uiteindelijk haar redding. Het helpt haar om haar in wezen pessimistische
karakter te overwinnen. Met een cynische en vaak geamuseerde kijk op de
gebeurtenissen herleeft Z. haar verleden: Het leven is een tragedie als je het van
dichtbij bekijkt, maar een komedie vanaf een afstand. De openhartigheid van
deze dramatisch late debuutroman, maar ook de fijngevoelige, treffende woorden
waarmee de schrijfster bepaalde taboeonderwerpen als lijden, ouderdom en
dood aanpakt, zijn bijzonder verrassend. Deze laatste zomer is een unieke
literaire roman, die door de Italiaanse pers werd bestempeld als een glorieuze
ode aan het leven.
In vijf onvergetelijke verhalen, gebundeld onder de titel Binnen de muren,
beschrijft Giorgio Bassani voor het eerst de inwoners van Ferrara. Met een fijn
oog voor detail en in een prachtige poëtische stijl komt de stad tot leven - een
jonge vrouw wordt door haar minnaar verlaten, een overlevende van de
Holocaust keert terug, een socialistische activist omzeilt zijn huisarrest, en een
getuige van een oorlogsmisdaad spreekt zich uit. De verhalen en romans van
Giorgio Bassani zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een
overweldigend portret van het Italië van na de oorlog. Ze spelen zich allemaal af
in Ferrara, een stad in Noord-Italië die eeuwenlang het centrum van de joodse
cultuur was, en waar Bassani zelf opgroeide. Voor Bassani is Ferrara een
voedingsbodem voor de herinnering; ieder verhaal vormt een tegenwicht voor het
wegvallen van het verleden.
In handboek chakrapsychologie verklaart Anodea Judith het oude oosterse
chakrasysteem vanuit de westerse psychologie. Ze gebruikt de structuur van het
chakrasysteem als een plattegrond waarop westerse begrippen van persoonlijke
ontwikkeling ingevuld kunnen worden. De spirituele natuur van iedere
persoonlijkheid brengt Judith in verband met de structurele logica van het
lichaam. Anodea Judith (1952) is een Amerikaanse auteur, therapeut en trainer
op het gebied van chakra's, bodymind-integratie en yoga. Ze heeft een master in
klinische psychologie en studeerde mind-body health in Californië. Dit handboek
is geschikt als aanvullend studiemateriaal voor psychologen, maar zeker ook
voor de geïnteresseerde leek.
Boek van het Jaar (The Daily Telegraph, The Observer, Evening Standard, The
Times, The New York Times) Winter is het tweede boek uit Ali Smiths
schitterende seizoencyclus, na de Man Booker Prize-favoriet Herfst. Wat de plot
en de meeste personages betreft is het geen vervolg, maar de romans hebben
wel vergelijkbare thema's, en ook in Winter keert de liefde voor kunst terug. Vier
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vieren samen kerst in een kast van een huis in Cornwall, ook al zijn ze eigenlijk
vreemden voor elkaar. Wordt het vrede op aarde voor hen? De winter maakt
dingen scherper zichtbaar. Ali Smiths Winter werpt een warme, wijze, vrolijke en
compromisloze blik over ons post truth-tijdperk in een tijdloos verhaal over
herinneringen, kunst en liefde. Ali Smith werd in 1962 geboren in Inverness,
Schotland. Vier van haar romans, waaronder Herfst, werden genomineerd voor
de Man Booker Prize. Ze woont in Cambridge. 'Er zijn weinig schrijvers op het
wereldtoneel die zulke onconventionele en verleidelijke fictie produceren. Ali
Smith wil een rilling over je rug laten lopen en slaagt daarin met verve. Haar
schrijfstijl is een reeks dennenappels, afgevuurd op roze wangetjes.' THE NEW
YORK TIMES
Het enorme Franse succes - meer dan 600.000 exemplaren verkocht! Camille
leidt een plezierig leven. Ze heeft een leuke man, een fantastische zoon en een
interessante baan. Maar toch mist er iets. De artistieke carrière die ze altijd wilde
is er nooit van gekomen en ze is de huiselijke ruzietjes meer dan zat. Wanneer
ze dan ook bij toeval de 'routinoloog' Claude ontmoet, besluit ze haar lot in zijn
handen te leggen. Camille krijgt verschillende opdrachten van Claude die
bedoeld zijn om haar routine te doorbreken. Ze probeert allerlei nieuwe dingen,
waardoor de relaties met haar man, zoon, moeder en collega's zichtbaar
verbeteren. Camille merkt dat ze zelf ook verandert. Eindelijk staat ze zichzelf toe
haar eigen droomleven te leiden: ze wakkert haar artistieke aspiraties aan en
begint een eigen bedrijf, dat een daverend succes wordt. Dankzij Claudes
begeleiding krijgt ze het zelfvertrouwen en de vastberadenheid om tegenslagen
en teleurstellingen te overwinnen én krijgt ze haar ticket naar een nieuw leven. Je
tweede leven begint als je begrijpt dat je er maar één hebt is een
enthousiasmerend boek over het omgooien van je levensfilosofie en het herzien
van de dingen die je leven de moeite waard maken. Een inspirerende roman die
bewijst dat iedereen zijn droomleven kan leiden, zolang je het maar toelaat.
Raphaëlle Giordano (1974) is coach, schrijfster en beeldend kunstenares. Je
tweede leven begint als je begrijpt dat je er maar één hebt is haar debuutroman.
'Raphaëlle Giordano leert ons hoe we op adem kunnen komen en van het leven
kunnen leren houden.'MADAME FIGARO 'Een heerlijke feelgoodroman!' MARIE
FRANCE
Nog drie jaar lang heb ik alles geprobeerd om weer fit te worden. Werkelijk alles. Ver
voorbij de pijngrens. Maar het was voorbij. Sterker nog, ik was uiteindelijk al blij als ik
weer zonder al te veel pijn naar de bakker kon lopen. Dat heeft erin gehakt. Alles waar
ik van droomde was weg. Drievoudig Europees voetballer van het jaar. Eenmaal
Wereldvoetballer van het jaar. Drie Europa Cups, twee wereldbekers, twee UEFA
Super Cups, Europees Kampioen met het Nederlands Elftal in 1988 en talloze
landskampioenschappen met zowel Ajax als AC Milan. Marco van Basten is een van de
grootste voetballers aller tijden, maar is voor velen altijd enigszins een mysterie
gebleven, een enigma, iemand die ogenschijnlijk nooit het achterste van zijn tong liet
zien. Intelligent, analytisch sterk, welbespraakt, maar uiterlijk onbewogen, wellicht zelfs
emotieloos. Misschien is het rijping, is het de rust, omdat ik gestopt ben in de
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voetballerij. Ik weet het niet. Maar ik voel dat dit een goed moment is om mijn verhaal te
vertellen. Vanuit mijn perspectief. Mijn waarheid. Het verhaal dat ik nog nooit verteld
heb. Waarin ik dingen recht kan zetten. Ik zal niemand sparen. Mezelf al helemaal niet.
De tijd is rijp. BASTA is de rauwe, eerlijke, maar vooral ook zeer onthullende
autobiografie van Marco van Basten. Het complete verhaal over zijn jeugd, de
ingewikkelde relatie met zijn ouders, zijn carrière - de gekte in Italië, het ek '88, het
mislukte wk '90 - zijn relatie met Johan Cruijff, het pijnlijke verhaal van de enkel,
financiële tegenslagen, talloze successen en evenzovele dieptepunten.
In un periodo di grandi cambiamenti, uno dei primi aspetti che dobbiamo modificare è il
Mindset, cioè la nostra mentalità e il nostro modo di affrontare le situazioni. Mindset per
cambiare presenta un esclusivo metodo che permette di creare una mentalità
realmente pronta al cambiamento; per non limitarsi solo a “conviverci”, ma per gestirlo
in maniera consapevole ed efficace, uscendone rafforzati. Scoprite gli ostacoli che il
cervello cerca di creare al cambiamento e adottate gli straordinari strumenti pratici e le
ricerche scientifiche che il testo propone, per capire come passare da una mentalità
fissa a una mentalità di crescita. Il volume presenta una serie di importanti “case
history” incentrate sul cambiamento: interviste e interventi di top manager di aziende
nazionali e multinazionali che raccontano il cambiamento vissuto e attuato dalle loro
realtà aziendali. L’autore Stefano Santori è Coach, formatore, consulente e Bio
Hacker. È Professore Universitario nei Master LUISS ed è Professore e Direttore
Scientifico dei Master Universitari Unimercatorum (Coaching e Formazione Formatori).
Bij de zoektocht naar het verleden van zijn joods-Servische familie stuit een leraar uit
Belgrado op de namen van twee mannen die betrokken waren bij de liquidatie van
joden in de Tweede Wereldoorlog.
Eckhart Tolle, bekend van ‘De kracht van het Nu’, geeft in 'Een nieuwe aarde' de
blauwdruk voor een nieuwe op spirituele waarden gebaseerde samenleving, waarin we
werkelijk geluk zullen kennen. Eckhart Tolle heeft in 'Een nieuwe aarde' een duidelijke
boodschap voor ons: het is vijf voor twaalf voor de mensheid en voor onze aarde. Tolle
wijt dit aan ons ego-denken: het ego heeft een natuurlijke behoefte aan macht,
tegenstand en vijanden. Dit heeft ons gebracht waar we nu zijn: aan de rand van de
totale catastrofe gebracht. Maar Tolle heeft ook goed nieuws: als we ons ego durven
loslaten en collectief de sprong wagen naar een ander en zuiver bewustzijn, dan
transformeren we naar een nieuwe samenleving waarin geluk de boventoon voert. Het
is hoog tijd voor een collectieve bewustzijnstransformatie, waardoor we onze zwaarte
en dichtheid verliezen, zodat we transparant worden voor het licht van bewustzijn. Wat
kunnen we doen om deze verschuiving in onszelf te versnellen? En hoe kunnen we het
nieuwe, ontwakende bewustzijn herkennen? Op deze en andere wezenlijke vragen
gaat 'Een nieuwe aarde' in. Al lezende ervaren we dan de bewustzijnsverschuiving die
in ons plaatsvindt. Gebaseerd op de inzichten uit zijn wereldwijde bestsellers 'De kracht
van het nu', wijst Eckhart Tolle ons de weg naar het nieuwe spirituele tijdperk.
Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land dat om
middernacht is gesticht. Toen ik de dood in de ogen keek, was het middaguur net
aangebroken.’ Wie is Malala? Malala Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij in het
gezicht geschoten door een talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud. Al snel werd
dit wereldnieuws. Malala is het slachtoffer van een gruwelijke aanslag op haar leven.
Dit omdat ze als meisje in Pakistan naar school gaat. Ze overleeft de aanslag en haar
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verhaal gaat de hele wereld over. Sindsdien is Malala het symbool van de strijd voor
onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van Malala zelf! Hoe zij opgroeide in
Pakistan, hoe haar familie omgaat met alle problematiek en hoe haar leven er nu
uitziet.
Vóór 1871 was Italië een samenraapsel van kleine stadstaatjes en gebieden die bezet waren
door Frankrijk, Spanje of Oostenrijk. Zo kon het gebeuren dat Carlino Altoviti zijn Belijdenissen
opent met de woorden: `Ik werd geboren als Venetiaan, maar zal [...] sterven als Italiaan.
Tegen de achtergrond van de roerige jaren van de Italiaanse eenwording, het Risorgimento,
blikt Carlino openhartig terug op de hindernissen die een jongeman moet overwinnen om
volwassen te worden en op zijn worsteling met de liefde en politieke idealen. Carlino groeit op
in kasteel Fratta, in de provincie van Veneto. Gegrepen door nationalistische gevoelens trekt
hij al jong naar alle Italiaanse centra van de macht: Venetië, Genua, Rome, Milaan en Napels.
Ook de liefde kruist zijn pad: Pisana, met haar temperamentvolle karakter, trekt hem
voortdurend aan, maar stoot hem ook af. In Belijdenissen van een Italiaan schetst Nievo een
weergaloos en gepassioneerd portret van het verval van het eeuwenoude feodale regime dat
in Italië zo lang de scepter zwaaide. Bovenal is het een boek over hartstocht, moed, vergeving,
opoffering en deugd een boek vol vitaliteit.
Quando pensiamo ai grandi atleti le prime cose che balzano all'attenzione della nostra mente
sono il loro fisico e la grande preparazione atletica. Eppure c'è un aspetto, immateriale e forse
per questo molto spesso sottovalutato, altrettanto importante, se non di più: la preparazione
mentale. Senza di essa le doti, le abilità, apprese con sacrificio e duro allenamento, e i talenti
non avrebbero modo di esprimersi e di tradursi in prestazioni formidabili. Alex Bellini,
esploratore, sportivo ed esperto di ottimizzazione mentale, ci guida nell'affascinante mondo
della mente umana, esplorando tutti gli aspetti che rendono possibile andare oltre i propri limiti
(nello sport ma non solo) e condividendo i segreti appresi durante le sue incredibili imprese.
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