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Anoressie Patologie Del Se Corporeo
Drie zussen bewonen ieder een van de drie overgebleven appartementen van een statig palazzo in Cagliari, dat ooit in zijn geheel eigendom was van hun adellijke familie. Noemi, de oudste zus, droomt ervan het verloren bezit terug te kopen en te restaureren. Maddalena, de middelste, droomt van een zoon maar raakt niet zwanger, terwijl de jongste alleen van de liefde
droomt.
L’anoressia pone una questione etica, nella misura in cui espone il soggetto a dilemmi fra pulsioni di crescita e desiderio di perfezione, tra difesa della vita e ricerca d’emancipazione, tra un insaziabile bisogno di relazioni e la cura di un’autonomia narcisistica. Il rifiuto del cibo esprime l’incerta reazione adolescenziale alle sorprendenti esperienze della pubertà, in cui
emergono possibilità promettenti e sviluppi minacciosi. Imbrigliato in una situazione-limite e assediato da rischiosi conflitti di senso, chi soffre di disturbi alimentari elabora una propria visione del mondo e insegue un ideale normativo, giustifica le proprie valutazioni morali e difende una certa immagine di bene e di salute. Il volume delinea l’organizzazione valoriale che
ruota attorno alla paura di aumentare di peso, svolgendo una serie d’indagini preliminari: l’analisi delle opzioni morali veicolate indirettamente dalla psicoterapia e dalla psichiatria, le narrazioni mitiche che influiscono sulle cornici simboliche personali, l’esame di alcuni testi cinematografici sull’ambiguità semantica del pasto, le alternative concettuali ben note alla
filosofia e alla teologia (i dualismi mente/corpo, norma/desiderio, ragione/passioni, sesso/genere). Attraverso e nonostante i sintomi, il soggetto tenta, in forme pericolose e aggressive, di prendersi cura di una sofferenza profonda, facendo di sé un’opera degna, in cui la dolente verità del corpo emaciato possa comunicare una nuova figura di bellezza. Il disturbo alimentare
svela così la componente estetica dell’esperienza morale.
Manuale per la cura e la prevenzione dei Disturbi dell'Alimentazione e delle Obesità (DA e O)
Minerva pediatrica
Veeltalige thesaurus voor de bewerking van informatie inzake opvoeding, vorming en onderwijs
Minerva medica
De wortels van het kwaad

In dit negentiende deel in Patricia Cornwells Kay Scarpetta-serie wordt een dodelijk internationaal complot gelinkt aan de meest beruchte vrouwengevangenis in de Amerikaanse staat Georgia. Rood waas is het negentiende boek uit de bloedstollende bestsellerserie rond patholoog-anatoom Kay Scarpetta van auteur Patricia Cornwell. Deze serie betekende
Patricia Cornwells doorbraak als grondlegger van de pathologisch-anatomische thriller. Patholoog-anatoom Kay Scarpetta is op weg naar een beruchte vrouwengevangenis in de Amerikaanse staat Georgia. Ze gaat daar een gedetineerde opzoeken die beweert informatie te hebben over de dood van Jack Fielding, Scarpetta s collega die een halfjaar geleden
vermoord is. Tijdens haar speurtocht stuit ze op een bizarre samenhang tussen de moord op Jack en enkele onverklaarbare sterfgevallen binnen de gevangenis. En dan blijkt er ook nog een verband te zijn tussen deze bizarre sterfgevallen en een uiterst destructief wapen dat op internationale schaal grote schade kan aanrichten. Wanneer Scarpetta het volgende
doelwit op de slachtofferlijst wordt, realiseert ze zich dat zij de enige is die het moorden kan stoppen... Patricia Cornwells werk over de vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de bestverkochte thrillerserie ter wereld; alleen in Nederland en Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Ook werd de serie bekroond met de Edgar Award en de Gold
Dagger.
'***** - Haar beste blijft In de ban van bedrog. George schetst prachtig hoe tegengestelde belangen binnen een geïsoleerde gemeenschap kunnen leiden tot moord en doodslag.' - VN's Detective en Thrillergids'Georges krachttoer van meer dan 500 pagina's - met en passant het liefdesleven van Lynley en Helen, en Barbara Havers' schoorvoetende contacten met
de buren - is fascinerend, boeiend en ontroerend, een meesterwerk. En dat geldt ook voor In handen van de vijand.' -VN over Waar rook is...'Het is weer indrukwekkend te lezen hoe George zich een weg heeft kunnen banen naar het hart van haar tweede land, naar de zeden, gewoonten en taal. Daarom past haar die kroon, die altijd Engels bezit is geweest, zo
goed.' - de Volkskrant over In de ban van bedrog'De schrijfster eindigt met een forse cliffhanger die zeer nieuwsgierig maakt naar het vervolg. Elizabeth George is weer in topvorm.' - Crimezone.nl over In volmaakte stilte
De dinsdagvrouwen
Amore, zucchero e fantasia. Cake design con i nostri bambini: favole e dolci per nutrire il loro mondo interiore
Il Policlinico
Mijn winter met Zero

Onlangs zegde een zelfverklaarde miljonair in een populair praatprogramma 150.000 euro toe aan een anorexiapatiënte voor een exclusieve behandeling in Zweden. De man bleek een pathologische leugenaar te zijn. Dr. Phil entertaint miljoenen kijkers met persoonlijke perikelen en leerrijke levenswijsheden. Extreme makeover etaleert menselijke onvolkomenheden en tovert psychisch lijden om
tot vleselijk geluk. Nieuwe, stichtelijk breinboekjes als Houd je hersens fit, Reis door het brein, Onze hersenen, Het maakbare brein, Over de kop, Het slimme onbewuste en Eindeloos bewustzijn zijn bestsellers. Psychiatrie is ongekend populair en de hersenen zijn alomtegenwoordig, stelt Damiaan Denys. Maar wat is psychiatrie werkelijk?
Bevat biografie, samengesteld door K.R. Eissler. "Verwahrloste Jugend."
Anoressie: patologie del sé corporeo
Bulletin signalétique
Prontuario terapeutico universo
Zijn laatste wil
Rassegna di neurologia vegetativa
Alex woont in Oost-Berlijn. De Koude Oorlog is op haar hoogtepunt en Alex en z'n familie mogen de stad niet verlaten. Maar Alex is geen modelburger. En de Stasi houdt hem nauwlettend in de gaten.Alex krijgt te horen dat hij niet langer onderwijs mag volgen. Zijn vakantiebaantje wordt op mysterieuze wijze opgezegd, en bepaalde vrienden beginnen hem te ontwijken. Zijn
ouders realiseren zich dat vluchten uit Oost-Duitsland misschien wel de enige mogelijkheid is. Maar de Muur passeren is bijna onmogelijk. En zelfs als het Alex en zijn familie lukt om te ontsnappen, is het dan mogelijk om uit de greep van de Stasi te blijven? Eén verkeerde actie, en het leven van Alex en zijn familie staat op het spel.
Haar leven lijkt wel een roman, maar de Argentijnse Mika Etchebéhère (1902-1992) heeft echt bestaan. Op basis van talloze gesprekken met mensen die haar hebben gekend, door het lezen van brieven, documenten en manuscripten van Mika en haar grote liefde Hipólito weet Elsa Osorio het buitengewone verhaal te schetsen van de enige vrouw die tijdens de Spaanse
Burgeroorlog een colonne aanvoerde. Mika was door haar sterke uitstraling en haar vermogen te inspireren onmisbaar voor de slecht uitgeruste strijdkrachten, die haar tot `capitana' benoemden. De roman beschrijft de anarchistische kringen waarin Mika verkeert in haar geboorteland Argentinië, haar avonturen in Patagonië in de jaren twintig, haar deelname aan linkse
antistalinistische groepen in Frankrijk, en haar verblijf in het Berlijn van de jaren dertig, dat steeds meer in de greep komt van het nazisme. Mika is het aangrijpende verhaal van het stormachtige leven van een uitzonderlijke vrouw aan het front tegen de achtergrond van de geschiedenis van de twintigste eeuw.
Sciences humaines, philosophie. 19-24
Vlucht uit New York
Atti della Società Italiana delle Scienze Veterinarie
Enciclopedia medica italiana
Dal digiuno ascetico al blog Pro-Ana

Giorgio, een jonge legerofficier, wordt verscheurd door twee onmogelijke liefdes: die voor de beeldschone, maar getrouwde Clara, met wie hij een gepassioneerde relatie beleeft, en die voor de foeilelijke Fosca, die zich wanhopig aan hem vastklampt. Al zijn hoop, twijfels en verrukking over
deze fatale ménage à trois vertrouwt hij zonder enige terughoudendheid toe aan het papier. Ook als lezer word je door Giorgio s dilemma gegrepen: hoe ver moet je gaan in je medelijden, in je compassie? Zo ver dat je jezelf te gronde richt? En nog lang nadat je het verhaal uit hebt blijf je
worstelen met de vraag of er niets aan te doen was geweest, of Giorgio het echt niet op een andere manier had kunnen aanpakken, of hij de dramatische afloop niet had kunnen voorkomen.
Het gezin van de beroemde oncoloog Leo Pontecorvo zit aan de maaltijd wanneer hij zichzelf terugziet op het achtuurjournaal. Hij wordt verdacht van het schrijven van perverse brieven aan het twaalfjarige vriendinnetje van zijn zoon Samuel. Hij sluit zich op in het souterrain, in afwachting
van de politie. Leo's leven vertoonde al eerder barsten: hij werd beschuldigd van fraude en corruptie. Nu wordt hij publiekelijk aan de schandpaal genageld. Er lijkt hem niets anders te resten dan te vluchten voor wat hem het dierbaarst is: zijn familie.
Il policlinico. Sezione pratica periodico di medicina, chirurgia e igiene
Cognitieve gedragstherapie
Sezione pratica
Vervolging
Mentaliseren in de klinische praktijk
Een heerlijke roman over vriendschap, geheimen en het inzicht dat niets is wat het lijkt De dinsdagvrouwen is een humoristische en inspirerende roman over de reis van vijf vrouwen die met een gezamenlijk doel op pad gaan, maar al snel ieder hun eigen uitdagingen moeten aangaan. Al vijftien jaar kennen ze
elkaar van de cursus Frans. Elke eerste dinsdag van de maand gaan ze eten bij hun favoriete Franse restaurant en een keer per jaar gaan ze samen een weekendje weg. Maar dit jaar is alles anders: Judith, die net weduwe is geworden, wil ter nagedachtenis van haar overleden man een pelgrimsreis naar
Santiago de Compostella maken. Bezorgd om hun treurende vriendin, besluiten de Dinsdagvrouwen Judith op deze reis te begeleiden. Stap voor stap komen de vijf vrouwen een geheim op het spoor, dat hun levens op zijn kop zet en hun vriendschap enorm op de proef stelt.
239.289
Chez Max
Giornale di medicina militare
L'espresso
Verwaarloosde jeugd
Idioten. 5 sprookjes
De jonge Michele Balistreri groeit op in het Tripoli van de jaren zestig, toen Libië nog een Italiaanse kolonie was. Na de staatsgreep van Khadaffi lopen de spanningen tussen de Italiaanse bewoners en andere bevolkingsgroepen snel op. De westerse belangen komen op het spel te staan. Als zoon van een machtige ingenieur lijkt Michele lange tijd onkwetsbaar, tot de dood van zijn buurmeisje Nadia en zijn moeder
die illusie ruw verstoren. Vele jaren later is Balistreri een gedesillusioneerde politiecommissaris in een ingeslapen wijk in Rome. Zijn nachten vult hij met seks, alcohol en poker. Overdag houdt hij een oogje op Claudia, de roekeloze dochter van een collega, en onderzoekt hij de mysterieuze moord op de Zuid-Amerikaanse Anita Messi. Als Balistreri ontdekt dat beide vrouwen iets te maken hebben met de dood van
zijn vroegere buurmeisje Nadia, opent de beerput van het verleden zich. 'Vergeet de Millenniumtrilogie. In vergelijking met Roberto Costantini schreef Stieg Larsson saaie detectiveverhaaltjes. Maak kennis met Costantini's cynische commissaris Balistreri. [...] De wortels van het kwaad is een uitstekend geschreven thriller die de diepgang heeft van een grote klassieke roman. *****' Knack
Alessandra is zeventien als haar moeder na een lang ziekbed overlijdt. Ze blijft alleen met haar oma achter, de enige met wie ze haar verdriet kan delen. Als de school na de zomervakantie begint, komt het dagelijks leven langzaam weer op gang. Maar Alessandra wil met rust gelaten worden. Haar vriendinnen vindt ze ineens stom en oppervlakkig. Om iedereen uit de buurt te houden gaat ze naast Gabriele zitten,
de loser van de klas met de bijnaam Zero. Gabriele is echter interessanter dan Alessandra aanvankelijk dacht: hij kan prachtig tekenen, is aardig en attent, praat nooit over zichzelf en is er altijd wanneer ze hem nodig heeft. Alessandra en Gabriele zoeken voorzichtig toenadering tot elkaar en er ontstaat een bijzondere band tussen hen. Is de vriendschap met Gabriele een gevoel van samen tegen de wereld, of is
het misschien meer?
Riforma medica
Psychologie, pédagogie
Bibliografia nazionale italiana
Mika
La pediatria periodico mensile indirizzato al progresso degli studi sulle malattie dei bambini

De wereld in 2064. Overbevolking? Religieuze oorlogen? Dictaturen? Welnee. Althans, niet in het Euroaziatische en Noord-Amerikaanse deel. Na 9/11 hebben deze machtsblokken zichzelf door een muur afgeschermd van de rest van de wereld. Het leven binnen de muur is goed, en nergens beter dan bij Chez Max, een klein restaurant in het elfde arrondissement in Parijs. De klanten krijgen
uitstekend voedsel geserveerd, maar worden ongemerkt gefilmd en afgeluisterd. Max is behalve maître namelijk ook agent van Ashcroft, een geheime regeringsorganisatie die erop toeziet dat alles wat riekt naar aantasting van de status-quo, met wortel en tak wordt uitgeroeid. Max leidt een druk, maar geordend bestaan. De enige kink in de kabel is collega Chen Wu, een onuitstaanbare schoft die
iedereen feilloos weet te treffen op zijn zwakke plek, vooral Max. Desondanks behaalt hij spectaculaire successen in zijn werk. Max wil koste wat het kost van Chen Wu afkomen ...
Als Nikki s vijftienjarige zoon Jeremy verdwenen is, neemt zij contact op met haar ex-man Sebastian, die sinds de scheiding zeven jaar geleden maar weinig interesse in zijn zoon heeft getoond en zich ontfermd heeft over hun tweelingdochter Camille. Op zoek naar aanwijzingen, vinden zij een kilo cocaïne en een adres van een pokerclub in Jeremy s kamer. En dan ontvangt Nikki ook nog eens een
filmpje waarop te zien is hoe Jeremy in een Parijse metro ontvoerd wordt. Nikki en Sebastian vertrekken halsoverkop van New York naar Parijs om hun zoon te zoeken. Maar daar blijkt niets te zijn wat het lijkt
Mangiare solo pensieri
Le donne e il cibo. Proposte per un mangiare diverso dal Coordinamento donne Arci
Rood waas
Etica dell’anoressia. Prefazione di Elena Riva. Postfazioni di Mauro Fornaro e Manuel Belli
de psychoanalyse in de heropvoeding ; 10 voordrachten ter inleiding
Beginning with 1966, no. 4, includes section C, "Domaines complémentaires: Préhistoire, archéologie et histoire de l'art ancien", formerly included in section 23.
Stel: op een dag krijg je bezoek van een fee, en je mag één wens doen. Alles is mogelijk, behalve wensen in de categorieën onsterfelijkheid, gezondheid, geld en liefde. En pas op, een wens die vervuld wordt, kán anders uitpakken dan je denkt. De personages in deze vijf sprookjes zijn allemaal aan het eind van hun Latijn als de fee voor hen verschijnt. Valt hun op tijd een wens in, of zullen ze toch,
zoals velen, voor het duurste artikel uit het aanbod kiezen: de vaatwasser? Arjouni's werk wordt in 21 landen uitgegeven. In Duitsland stond Idioten. 5 sprookjes maandenlang op de bestsellerlijsten. Margriet plaatste een voorpublicatie.
Wat Is Psychiatrie?
Fosca
Sector 20
De Sherlock Holmes club
giornale internazionale settimanale de medicina, chirurgia e scienze affini
Moord binnen de gelederen van de Sherlock Holmes Club Harold White is geobsedeerd door Sherlock Holmes en een groot kenner van spannende literatuur. Maar hoewel hij goed ingevoerd is in talloze van bloed doordrenkte verhalen, heeft Harold nog nooit van zijn leven een lijk gezien. Totdat hij geconfronteerd wordt met de vermoorde Alex Cale, s werelds beroemdste Conan Doyle-expert, die op het punt stond zijn
ontdekking van de vermiste dagboeken van Doyle bekend te maken... Harold zal al zijn uit boeken opgedane kennis moeten aanwenden om deze moordzaak op te lossen. In De Sherlock Holmes Club wordt tevens de inhoud van Doyles dagboek uit de doeken gedaan, waarin ook de befaamde schrijver zelf een moordmysterie op zijn bord krijgt.
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