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Devotional Ekkirala Bharadwaja
Sri Shirdi Sai Baba (18381918), the first one in the trinity of Sai Baba Avatars (incarnations), was the incarnation of Lord Shiva. He led the life of an ideal Sufi saintbegging for alms; helping all, teaching the basics
of morality and spirituality in his typical rural, rustic, simple, and lively manner, telling true stories of many births of his devotees and other creatures, and by his very brief and heart-penetrating comments and
pieces of advice. He taught all to believe in God, who is omnipotent, omnipresent, and omniscient, and the One Malik (Master) of all and who is present in every creature. Gods grace can be achieved by anyone by earnestly
remembering Him; by being moral, kind, and loving to all creatures, and by doing ones duties honestly and sincerely. Sai Baba always gave genuine assurances to those who called upon him for his miraculous grace and
helped the distressed ones instantly. It is a well-known fact that Sri Shirdi Sai Babas grace is being experienced by countless people throughout the world, but only a few of such incidents are published in Sai journals
and on the Internet. This book is a collection of invaluable articles on Sri Shirdi Sai Babas legendary grace and thrilling record of over two hundred testimonies of post-Samadhi period (after 1918 till now)
beneficiaries of his grace. His temples are in India, USA, UK, Canada, China, South Africa, Mauritius, and many countries. Thousands of pilgrims visit daily his Dwarka Mai Masjid and Samadhi Mandir in Shirdi (India) and
Sai temples in their countries daily to obtain his gracious help. All those who are eager to receive Sri Shirdi Babas divine grace for getting instant solution of and relief in their problems and seek proper guidance
shall find this book a boon.
Rechercheur Gabriella Versado heeft al talrijke lijken gezien en veel moordenaars opgespoord. Maar nog niet eerder heeft ze iets ontdekt wat vreemder is dan het lichaam dat op een verlaten weg in Detroit is gevonden.
Half jongen, half hert, op de een of andere manier aan elkaar gelijmd. Detroit is het stervende hart van de American dream, en op de vervallen straten en industrieterreinen van ‘Murder City’ zoekt een moordenaar naar
nieuwe slachtoffers. Een moordenaar die toegang probeert te krijgen tot de donkerste kant van de mens, en een nieuwe wereld wil creëren van vlees, bloed en dromen.
Aantekeningen uit het ondergrondse
verhalen
Ik wil gewoon mezelf zijn!
Collective biography of Hindu saints from Andhra Pradesh, India.
Een jongeman staat op het kruispunt naar volwassenheid en twijfelt aan de keuze die hij moet maken: gaan voor een carrière in het leger of toch de stem van zijn hart volgen en de weg naar het dichterschap inslaan? Aangespoord door jeugdige overmoed besluit hij een brief te schrijven aan de jonge
dichter, Rainer Maria Rilke, in de hoop dat hij hem zou kunnen helpen in het overwinnen van zijn besluiteloosheid...
Popular Islam and Shared Devotion in South India
Brieven aan een Jonge Dichter
Ikigai

Eben Alexander gaf al vijftien jaar les in de neurochirurgie toen hij een bijna-doodervaring kreeg na een zeldzame vorm van hersenvliesontsteking. Zeven dagen lang was hij hersendood, tot hij onverwacht uit zijn diepe coma ontwaakte. Wat hij zich
kan herinneren uit die tijd staat voor altijd in zijn geheugen gegrift: hij is ervan overtuigd geraakt dat er leven is na de dood. In dit fascinerende boek - dat in Amerika op de eerste plaats van de New York Times-bestsellerlijst binnenkwam - vertelt hij zijn
ongelooflijke verhaal.
Een voormalige ambtenaar leidt een teruggetrokken bestaan in een vervuilde kamer en broedt daar zijn dwarse, antirationalistische gedachten uit over de vrije wil.
Moedertong
Shantaram
The Divine Grace of Sri Shirdi Sai Baba
This study is about a popular manifestation of Islamic devotion that embraces a pluralist setting, keeping itself in a dynamic dialogue with non-Muslim practices. With evidence from various public devotional narratives and ritual practices, the
author argues that even universal understanding of living Islam remains incomplete if we do not consider this locally produced pluralised devotional setting that surrounds it. He seeks to address various aspects of local and localised Islam through
an examination of Gugudu's local and popular transformation of normative Islam, giving particular focus to the various devotional rituals that blend Muslim and Hindu practices in the public event of Muharram.
Vier verhalen over Turkse immigranten in Duitsland.
Na dit leven
Hero
The Festival of Pirs
De witte tijger won de Booker Prize, en werd een wereldwijde bestseller. Nu is het boek verfilmd door Netflix. Balram Halwai is een man met vele gezichten. Hij is dienaar, chauffeur, filosoof en ondernemer. Balram groeit op in de binnenlanden van
India en blijkt al snel het slimste jongetje van het dorp te zijn, maar zijn familie kan geen verdere scholing betalen. Wanneer een welvarende zakenman uit Delhi hem inhuurt als zijn chauffeur krijgt hij eindelijk een kans op succes. Delhi is een
openbaring voor Balram: overal ligt rijkdom voor het grijpen en zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten einde. Maar Balram beseft dat er maar één manier is om boven zijn eigen kaste uit te stijgen: hij moet zijn meester vermoorden. 'Een uitbundig boek waar
het vertelplezier vanaf spat.' NRC 'Pijnlijk, geestig en kwaad. Een absoluut prijsboek.' Het Parool 'Een meesterwerk.' The Times
‘Wandelaar, een weg is er niet, de weg wordt al gaande gemaakt.’ Maktub is een boek met verhalen zoals alleen Paulo Coelho ze schrijft: moderne parabelen die niet pretenderen één waarheid te vertellen. Ze bieden lezers een kleurrijke schat aan
grote en kleine wijsheden uit verschillende culturen. De inspiratie voor deze verhalen vond Coelho onder andere bij volksverhalen. Maktub is geen moralistisch boek, maar een uitwisseling van ervaringen. Het biedt bij uitstek de gelegenheid om stil te
staan bij het leven en jezelf weer te vinden. Maktub: het staat geschreven.
Wie je morgen bent
Telugu Saints and Sages
Maktub
Zelfhulpgids in stripvorm voor jongeren om negatieve gedachten en een laag zelfbeeld om te zetten in meer zelfvertrouwen.
Bridge, Emily en Tabitha zijn al jarenlang beste vriendinnen. Maar dit schooljaar lijkt niets meer hetzelfde. Wat gister normaal was, is nu ineens kinderachtig. Waar de een er nog altijd hetzelfde uitziet, wordt de ander ineens jaren ouder geschat. Blijven vriendschappen hetzelfde, als je zelf in
sneltreinvaart verandert, en de wereld om je heen ook? Hoe trouw moet je blijven aan een vriendin die keuzes maakt waar je niet achter staat? Wat doe je als een gewaagde foto in verkeerde handen valt en doorgestuurd wordt door de hele school? En kun je verliefd worden op iemand met wie je bevriend
bent? Een indrukwekkend verhaal over liefde, vriendschap en verraad, en jezelf blijven in een tijd waarin sociale media alles beheersen.
BABADADA black-and-white, Chinese (in chinese script) - Nederlands met lidwoorden, visual dictionary (in chinese script) - het beeldwoordenboek
een neurochirurg over zijn reis naar het hiernamaals
Gebroken monsters
Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit? Ontdek de geheimen van het Japanse eiland Okinawa, waar het grootste aantal gezonde honderdjarigen ter wereld woont Volgens de Japanse traditie heeft iedereen een ikigai, een reden van bestaan. Het is één van de geheimen van een lang, tevreden en gezond leven,
zoals de inwoners van Okinawa het leiden. Op dit Japanse eiland wonen meer gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter wereld. Sommige mensen hebben hun ikigai al gevonden, maar velen zijn er nog steeds naar op zoek. De auteurs vertrokken naar Okinawa en interviewden honderden inwoners
om te ontdekken wat volgens hen het geheim is voor een optimistisch en gezond leven. Zo is een populaire Japanse uitspraak Hara hachi bu, wat betekent ‘eet tot je voor tachtig procent vol zit’, dat is veel gezonder voor je lichaam. Ook hebben ze een moai, een groep mensen met dezelfde interesses die altijd
voor je klaarstaan. En wat ze aanraden: ga nooit met pensioen, maar blijf altijd een doel hebben waarvoor je je bed uit komt. García en Miralles kregen inzicht in wat de Japanners eten, hoe ze bewegen, werken en omgaan met anderen. En hoe het vinden van je ikigai betekenis geeft aan je leven en je laat zien
hoe je honderd jaar in topvorm kunt leven. Dit boek helpt je om je eigen ikigai te vinden en vertelt over de Japanse filosofie die zorgt voor een gezond lichaam, geest en ziel. De pers over ikigai ‘We vinden ons ikigai door ons te concentreren op wat belangrijk is, in plaats van op wat dringend is. Door
voortdurend in de gaten te houden wat goed voelt, zijn we in staat te ontdekken waar onze passie ligt.’ Mundo Urano ‘Er is geen haast, geen tijdslimiet, er zijn geen voorwaarden of verwachtingen, alles zal zich ontvouwen op het moment dat we goed kijken en luisteren naar wat er al in ons is.’ Elephant
Journal
BABADADA dictionaries are visual language education: Simple learning takes center stage. In a BABADADA dictionary images and language merge into a unit that is easy to learn and remember. Each book contains over 1000 black-and-white illustrations. The goal is to learn the basics of a language much
faster and with more fun than possible with a complicated text dictionary. This book is based on the very successful online picture dictionary BABADADA.COM, which offers easy language entry for countless language combinations - Used by thousands of people and approved by well-known institutions. The
languages used in this book are also called as follows: Chinesisch, chinois, chino, Cinese, chinês, chi?ski and Niederländisch, néerlandais, holandés, olandese, holandês, holenderski
Het staat geschreven
De Witte tijger
De geheime taal van eetstoornissen

Lin ontsnapt uit een Australische gevangenis en reist met een vals paspoort naar India. Hij dompelt zich onder in de kleurrijke chaos van Bombay, waar hij de trouwe gids Prabaker ontmoet en bevriend raakt met de maffiabaas Khader Khan en de
ongrijpbare Karla. Onder de indruk van de armoede in de krottenwijken en gesteund door zijn nieuwe vrienden besluit Lin zijn beperkte EHBO-training aan te wenden om een kliniek te beginnen. Terwijl een niet aflatende stroom verstotelingen bij hem
aanklopt, bouwt hij een nieuw leven op. Maar pas als Lin de innerlijke rust voelt om kritisch te kijken naar zijn eigen daden, komt de liefde waarnaar hij zo verlangt binnen handbereik. Shantaram is een onweerstaanbare epische roman met een
indrukwekkende levensboodschap, dat voor een groot deel gebaseerd is op het leven van de auteur. Gregory David Roberts (Melbourne, 1952) werd na het plegen van een serie roofovervallen in Australië veroordeeld tot negentien jaar gevangenisstraf. Na
zijn ontsnapping werd hij de meest gezochte man van Australië en begon hij een lange reis over verschillende continenten. Roberts woonde tien jaar in de sloppenwijken van Bombay, vervalste documenten, smokkelde wapens naar Afghanistan en werkte
voor de maffia. Toen werd hij alsnog opgepakt. Nadat hij zijn straf uitgezeten had, schreef hij Shantaram.
Beschrijving van een methode om anorexia te genezen, mede gebaseerd op de ervaringen van de schrijfster met haar beide dochters.
Chinese (in chinese script) - Dutch with articles, visual dictionary
Een blik in het Javaansche volksleven
Met Hero laat bestsellerauteur Rhonda Byrne aan de hand van de levens van 12 zeer succesvolle mensen zien dat iedereen in het leven alles heeft meegekregen om je dromen waar te maken. Jij ook! Waar je ook staat in het leven en hoe je
ook bent, het is nooit te laat om van je leven een succes te maken. Als je dat doet, zal je ontdekken wie je bent en waarom je hier bent! In dit boek komen succesvolle zakenmensen en sporters, mannen en vrouwen aan bod. Zij kregen het
succes niet cadeau, maar wisten hun innerlijke talenten te gelde te maken door geloof in eigen kunnen en zonder vrees de wereld tegemoet te treden. Rhonda Byrne, die wereldberoemd werd met The Secret, vertelt ook haar eigen verhaal.
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