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Deepak Chopra, bekend van de kwantumgenezing, schreef met Balans in je
leven een prettig leesbare en boeiende handleiding voor de
ayurvedische geneeskunst. Deepak Chopra heeft met Balans in je leven
niet alleen een zeer deskundige, maar ook een prettig leesbare en
boeiende handleiding geschreven die iedereen enthousiast zal maken
voor de - bij uitstek holistische - ayurvedische geneeskunst. Ziekte
berust volgens hem op een verstoring van evenwicht tussen de drie
dosha's: vata, pitta, en kapha, 'kwaliteiten' die volgens het
ayurvedische mensbeeld in een bepaalde mengeling in ons aanwezig zijn.
Genezing betekent dus het tot stand brengen van een voor onze persoon
uniek evenwicht tussen de dosha's, waardoor we zowel psychisch als
lichamelijk beter in balans en meer in harmonie met onszelf zullen
komen. Balans in je leven geeft een overzicht van de rijke schakering
aan therapeutische mogelijkheden die de ayurvedische arts door de oude
traditie worden aangereikt of die op basis van universitair onderzoek,
dat in India nog steeds wordt verricht, zijn ontwikkeld.
Autobiografische verhalen van de ruim 90-jarige Engelse auteur die al
vijftig jaar op Sicilië woont.
Ver weg van het stadsgewoel
The choice (De keuze)
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The Directory to Special Interest Travel
Down East

Perfect for native New Yorkers (6.5 million of whom do not have
cars) and out-of-towners who want day-trip ideas Includes more
than 100 destinations in New York, New Jersey, Pennsylvania,
Massachusetts, Rhode Island, and Connecticut Covers diverse
types of travel, ranging from laid-back B & B weekends on the
Jersey Shore to rugged outdoor pursuits in the Catskills Gives
complete details on getting to the destinations and includes
dozens of regional and city maps In-depth local publicity
campaign Free companion podcast available.
Dit is een boek dat u uw hele leven zult koesteren, want in deze
praktische gids liggen de geheimen besloten die uw dromen in
vervulling kunnen doen gaan. In De zeven spirituele wetten van
succes put Deepak Chopra uit zijn rijke kennisbron en formuleert
hij zeven krachtige principes die door iedereen eenvoudig
toegepast kunnen worden om in alle gebieden van het leven succes
te boeken. 'De zeven spirituele wetten van succes is het
virtuale-reality-gereedschap voor de spirituele reiziger van de
21ste eeuw.' - Peter Guber, president-directeur van Sony
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Pictures Entertainment 'Van alle boeken van Deepak Chopra geeft
De zeven spirituele wetten van succes je beste leidraad om je
leven in te richten. Magnifiek!' - Anthony Robbins, auteur van
onder andere Je ongekende vermogens 'De zeven spirituele wetten
van succes biedt een schat aan richtlijnen voor iedereen die
graag een produktief en bevredigend leven wil leiden.' - Ken
Blanchard, mede-auteur van onder andere De One Minute Manager
Barclay Butera Getaways and Retreats
Frommer's Great Escapes From NYC Without Wheels
Newsmakers
Een overzicht van de aarde in luchtfoto's.
A biographical dictionary of notable living women in the United States
of America.
Getaways
ABPR cumulative
Publishers Weekly
Carefree Retreats for All Seasons
GetawaysCarefree Retreats for All SeasonsClarkson Potter
De titel is ironisch: alle hoofdpersonages zijn mensen vol gevoel die het plattelandsleven niet als rustig
of kalm ervaren. De roman draait om een onafhankelijke vrouw, Batsheba Everdene, die zo moedig is
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conventies te negeren en zelfstandig een boerderij te beheren. Ze heeft drie aanbidders wier levens
onvermijdelijk met elkaar verstrengeld raken. Ver weg van het stadsgewoel is een poëtische roman.
Hardy begon als dichter en schreef daarna pas romans. Later keerde hij terug naar de poëzie. Juist in zijn
romanfase schreef hij prachtige regels; gedeelten uit dit boek zijn ooit geschreven als blanke verzen. Het
resultaat is verbluffend. Dit meeslepende boek is nooit eerder in het Nederlands vertaald. Marcel Otten –
vooral bekend om zijn prachtige vertalingen uit het IJslands – slaat met de vertaling van dit werk nieuwe
wegen in.
Who's Who of American Women 2004-2005
New Age
Resorts & Great Hotels
Who's who in America
An assortment of living rooms from across America showcases decorating ideas for
a variety of multifunctional living spaces.
‘Perfect voor een dag op het strand.’ People Harper Frost fladdert door het leven
en trekt zich van niets en niemand iets aan. Haar tweelingzus Tabitha is elegant
en beschaafd, en doet alles volgens de regels. Ze lijken uiterlijk dan misschien als
twee druppels water op elkaar, hun karakters hadden niet meer van elkaar kunnen
verschillen en de zusjes zijn dan ook al jaren van elkaar vervreemd. Wanneer een
familiecrisis hen dwingt een team te vormen – of in elk geval te doen alsof – beseft
de tweeling dat de speciale band die ze hebben misschien toch belangrijker is dan
de verwijten die hen uit elkaar hebben gedreven. Zijn ze in staat om de strijdbijl
en hun onderlinge rivaliteit te begraven en opnieuw te beginnen? De pers over
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Zomerzusjes ’Sensueel, hartverwarmend en meeslepend. Ik ben dol op de boeken
van Elin Hilderbrand en kan niet wachten tot er weer een nieuwe uitkomt.’ Santa
Montefiore ‘Intelligent escapisme met een warm hart.’ Kirkus Reviews
‘Herkenbare familierelaties vermengd met levendige beschrijvingen van het
landschap zorgen samen voor een heerlijke leeservaring.’ Library Journal
Ze zijn een tweeling, maar ongelooflijk verschillend. Tot een familiecrisis hen
dwingt mader tot elkaar te komen
New Age Journal
American Bookseller
McCall's

Die Autorin porträtiert die Nobelpreisträgerin von 1993 und
stellt ihre wichtigsten literarischen Werke vor.
Reveals a variety of second home options, from a forest cabin to
a cottage by the sea
Specialty Travel Index
The Garden
Travel & Leisure
Log Home Living

Rest and relaxation with every turn of the page Everybody has a favorite season
and place to vacation, unwind, and escape! From an uncluttered nautical condo
at the shore, to a rustic mountain lodge with warm textiles and golden colors, to a
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hip pièd-a-terre in cosmopolitan New York City, Butera shares designs for
getaway homes to suit every taste. Barclay Butera is the author of two previous
books: Living in Style and Living on the Coast. He has also appeared on NBC's
Today Show, Extra!, CBS, ABC, Fox, Beautiful Homes & Great Estates and
HGTV; and has received press in the New York Times, Los Angeles Times, Wall
Street Journal, House Beautiful, Traditional Home, Veranda, House & Garden,
Elle Decor, Western Interiors & Design, Luxe, Robb Report, Esquire, 1stdibs.com
Nieuwe, integrale vertaling van een eeuwige klassieker Met een voorwoord van
Midas Dekkers Mowgli, het mensenkind dat in de jungle in India wordt opgevoed
door wolven; zijn vijand Shere Khan, de tijger met de vlammende ogen;
Bagheera, de elegante zwarte panter – ze zijn allemaal onderdeel van ons
collectieve bewustzijn sinds de beroemde animatiefilm van Disney. Maar weinig
mensen zijn bekend met de boeken waarop de film gebaseerd is – en waarvan
de film sterk afwijkt. De jungleboeken zijn een verzameling verhalen en gedichten
met de jungle als thema, waarvan de verhalen over Mowgli het bekendst zijn.
Kipling putte uit oeroude dierenfabels, het boeddhisme en zijn eigen ervaringen
als kind in India om een universum te scheppen dat van grote invloed is geweest
op de verbeelding van generaties lezers.
De jungleboeken
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Andrew Harper's Hideaway Report
The Writers Directory
Chris Casson Madden's New American Living Rooms
The author of A Room of Her Own uses three distinctive styles--Adventurous,
Romantic, and Serene--to show readers how to unlock their individual creative
personalities to produce vivid and stylish designs for every room in the house, in
a richly illustrated guide to personalizing one's home decorating. 25,000 first
printing.
Log Home Living is the oldest, largest and most widely distributed and read
publication reaching log home enthusiasts. For 21 years Log Home Living has
presented the log home lifestyle through striking editorial, photographic features
and informative resources. For more than two decades Log Home Living has
offered so much more than a magazine through additional resources–shows,
seminars, mail-order bookstore, Web site, and membership organization. That's
why the most serious log home buyers choose Log Home Living.
De aarde vanuit de hemel / druk 1
The Journal for Holistic Living
American Book Publishing Record
De zeven spirituele wetten van succes
Travis Parker heeft alles wat hij maar kan wensen: een leuke baan, goede vrienden en een
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prachtig huis. Hij geniet met volle teugen van het leven en is ervan overtuigd dat een
relatie hem alleen maar in de weg zou staan. Tot Gabby Holland naast hem komt wonen.
Travis doet zijn best contact met haar te krijgen, maar de mooie Gabby lijkt er niet van
gediend. Ondanks al haar afwijzingen, en ondanks de aanwezigheid van Gabby’s vriend,
probeert Travis dicht bij haar te komen. Zijn koppige pogingen zijn het begin van een
emotionele reis die geen van beiden had kunnen voorzien en hun confronteert met de
hartverscheurende vraag: hoe ver kan en mag je gaan in de hoop op liefde?
West Michigan Carefree Travel
Een huis op Sicilie / druk 2
totale gezondheid van lichaam en geest
Balans in je leven
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