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ontwikkelt van de fundamentele behoeften, die ten grondslag ligt aan zijn ideeën over de mens
op weg naar zelfverwerkelijking.
De vorst Niccolò Machiavelli 1834
Discipline, toezicht en straf Michel Foucault 1989 Rechtsfilosofische beschouwing over het
ontstaan en de ontwikkeling van het gevangeniswezen en de in de westerse samenleving
werkzame controlemechanismen sinds de achttiende eeuw.
Het onbewuste Sigmund Freud 2009
Het parfum Patrick Süskind 1989 Een man, geboren in erbarmelijke omstandigheden in Parijs
in 1738 heeft een uiterst gevoelig reukorgaan waarmee hij als parfumeur grote faam en macht
verwerft.
Geen tranen, geen vergeten Osvaldo Soriano 1984 Een lokale gezagsdrager in een Argentijns
dorp wordt door een ambitieuze tegenstander beschuldigd van communisme.
De geheime sleutel A.M. Dean 2014-10-07 'De geheime sleutel' is een thriller vol complotten,
samenzweringen engeheimen. Een msut voor de liefhebbers van 'De Da Vinci code' en 'Inferno'.
Professor Emily Wess (hoofdpersoon uit Deans eerste boek ' De verborgen bibliotheek' probeert
te achterhalen wie haar neef vermoord heeft. Tijdens haar onderzoek komt ze een gevaarlijke
sekte op het spoor. Deze sekte doet er alles aan om een verloren gewaande sleutel in handen te
krijgen waarmee de geheimen van de Nag Hammadi-geschriften ontraadseld kunnen worden. In
een race tegen de klok reist Emily naar Egypte om te voorkomen dat deze sleutel in verkeerde
handen valt. De tijd dringt want de veiligheid van miljoenen mensen staat op het spel. Het heden
en de geschiedenis op een geniale manier met elkaar verbonden.
De mammoetjagers Jean Auel 2011-03-07 ‘De lezer raakt onherroepelijk in de ban.’ – Algemeen
Dagblad De serie De Aardkinderen vertelt het verhaal van het mysterie van het ontstaan van de
mensheid en de harde strijd om in de prehistorie te overleven. Jean Auels boeken hebben al
miljoenen lezers meegevoerd naar de boeiende prehistorische wereld van Ayla en haar
tijdgenoten. Ayla en Jondalar sluiten zich aan bij de stam van de Mamutiërs, de mammoetjagers.
Ze worden gastvrij opgenomen en dankzij Ayla’s kennis van kruidenleer en heelkunde vindt zij
snel haar draai in het stamleven. Maar op een ander vlak is het leven echter niet zo eenvoudig.
Ayla ontmoet de fascinerende meesterbeeldhouwer Ranec, tot wie zij zich sterk voelt
aangetrokken. Voor wie zal zij kiezen, de vertrouwde maar jaloerse Jondalar, of de aantrekkelijke
Ranec? De Aardkinderen-serie is bekroond met de NS Publieksprijs.
De wilde detectives Roberto Bolano 2016-06-03 'Dit is de roman die Borges had willen schrijven'
El País De wilde detectives vertelt het verhaal van twee hedendaagse don quichotes, de
Mexicaanse dichters Arturo Belano en Ulises Lima, die met drugsdeals in hun levensonderhoud
voorzien. Hun zoektocht naar een verdwenen dichteres uit de vorige eeuw verandert in een
tragikomische queeste die hen over de hele wereld en dwars door verschillende tijdvakken voert.
Als ze uiteindelijk zelf spoorloos verdwijnen, haalt een kleurrijk gezelschap herinneringen aan
hen op: mislukte schrijvers, geschifte kunstenaars, misdadigers, architecten, hoertjes en
neonazi's. De wilde detectives is een geestdriftige, wellustige, hoogst originele en ambitieuze
roman waarin onze krankzinnige wereld en dwaze tijd aan ons voorbijtrekken. Roberto Bolaño

Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen Allan Pease
2013-10-09 Mannen kunnen maar één ding tegelijk, vrouwen hebben geen ruimtelijk inzicht De
verschillen tussen man en vrouw zijn biologisch en mentaal bepaald. Dit boek toont glashelder
aan waarom mannen de stadsplattegrond niet hoeven om te draaien om te kijken of de volgende
afslag links of rechts is, en vrouwen wel. Aan de hand van vrolijke voorvallen en
wetenschappelijk (hersen)onderzoek, evolutionaire biologie, psychologische analyses en sociale
veranderingen bouwen de auteurs hun bewijslast op. Humoristisch, vaak zeer verhelderend en
een enkele keer schokkend laten ze hun licht schijnen op het algehele raadsel van het verschil
tussen man & vrouw. Barbara en Allan Pease hebben een trainingsinstituut, gespecialiseerd in
communicatie.. Hiermee timmeren ze wereldwijd aan de weg. Allan Pease schreef eerder Body
Language (in 32 talen verschenen, in Nederland onder de titel Lijfspraak). Barbara Pease
schreef Memory Language.
1984 George Orwell 2013-05-16 Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze
taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de
strijd van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles
doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie
zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de
wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en wreedheid,
en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd
geldig als benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
De tweede sekse Simone de Beauvoir 1976 Uitvoerige analyse, zowel psychologisch, historisch
als etnologisch, van de positie van de vrouw in de samenleving.
Chi-zelfmassage / druk 1 Mantak Chia 1998 Praktische aanwijzingen voor zelfmassage op
basis van oude Chinese inzichten teneinde de inwendige energiestroom te stimuleren en organen
te verjongen.
Relativiteit Albert Einstein 1986 De opsteller van de relativiteitstheorie (1879-1955) behandelt
ruimte- en tijdproblemen en de geldigheid van basisnatuurwetten in bewegende
coördinaatstelsels.
De breekbaarheid van het goede Martha Nussbaum 2011-01-27 In De breekbaarheid van het
goede bestudeert Martha Nussbaum verschillende opvattingen over moreel geluk uit de
Oudheid. Daarbij gaat ze in op het fundamentele ethische probleem van de weerloosheid van het
waardevolle: dat wat de klassieke filosofen als grondleggend beschouwen voor een goed en
gelukkig leven blijkt vaak kwetsbaar voor onbeheersbare invloeden van buitenaf. Aan dit
belangrijke en intrigerende probleem hebben de Grieken veelvuldig aandacht besteed, maar in
de geschiedenis van de westerse filosofie werd er tot nu toe weinig over geschreven. Nussbaum
behandelt dit thema zoals ze over zoveel andere filosofische onderwerpen heeft geschreven: in
een inzichtelijke en aantrekkelijke vermenging van filosofie en literatuur.
Motivatie en persoonlijkheid Abraham Harold Maslow 1981 Standaardwerk waarin de
Amerikaanse psycholoog, aanhanger van de zogenaamde humanistische psychologie, zijn theorie
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(1953-2003) is de superster van de Latijns-Amerikaanse literatuur; sinds zijn veelvuldig
bekroonde roman De wilde detectives in 1998 verscheen is zijn omvangrijke oeuvre alom
geprezen. Met zijn meesterwerk 2666 trad Bolaño definitief toe tot de literaire canon. Inmiddels
zijn ook de romans Antwerpen en Naziliteratuur in de Amerika's in een Nederlandse vertaling
verschenen. 'De wilde detectives stemt melancholisch en maakt weerbaar. Het laat zien hoe
moeilijk het is om de hoop die je hebt als je jong bent, vast te houden' The New York Times
Sapiens Yuval Noah Harari 2014-03-06 Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens
nog een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het Afrikaanse continent en deelde
hij de planeet met ten minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het
brein van deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras
elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus maakte hij zich op om de wereld te veroveren.
In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van
de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn?
In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest dominante wezen op
aarde: de mens.
Het Instituut Stephen King 2019-09-10 ‘De koning van het spannende genre.’ VN Detective en
Thrillergids ‘Spannend, snel en gewelddadig, maar met humor.’ Noordhollands Dagblad Voor de
fans van Stranger Things Midden in de nacht, in een huis in een rustige straat in een buitenwijk
van Minneapolis, worden de ouders van Luke Ellis stilletjes vermoord. Luke zelf wordt in een
zwarte SUV geladen en weggereden. Dit alles duurt minder dan twee minuten. Luke wordt
wakker in het Instituut, in een kamer die precies op zijn slaapkamer lijkt, alleen zonder raam.
Aan de andere kant van de deur zijn meer deuren, met daarachter meer kinderen, die daar
allemaal op dezelfde manier zijn beland als Luke. Kalisha, Nick, George, Iris en de tienjarige
Avery hebben allen speciale krachten, zoals telekinese of telepathie. Zij zitten in Voorkant. Ooit
waren er nog meer kinderen, maar die zijn naar Achterkant verhuisd. Het personeel van deze
sinistere faciliteit, dat onder leiding staat van de genadeloze mevrouw Sigsby, wil de
bovennatuurlijke gaven van de kinderen inzetten voor zijn eigen doeleinden. En deinst nergens
voor terug om dat te bereiken. Als je meewerkt, krijg je muntjes voor de automaten. Zo niet, dan
wacht een wrede straf. Hoe meer kinderen er naar Achterkant worden gestuurd, hoe
wanhopiger Luke wordt om te ontkomen en hulp te zoeken. Maar er is nog nooit iemand uit het
Instituut ontsnapt... De Nederlandse pers over Stephen King ‘Niemand minder dan de
horrorgrootmeester.’ NRC Handelsblad 'King voert je mee naar de grenzen van de horror.'
Trouw ‘De fantasierijke en tegelijkertijd zo angstaanjagend realistische verhalen van King
definiëren wat literatuur hoort te zijn: de oneindige mogelijk tot het scheppen van nieuwe
werelden.’ de Volkskrant
Four quartets T. S. Eliot 1996
Libros españoles, ISBN. 1980
De ondraaglijke lichtheid van het bestaan Milan Kundera 2014 In de levens van vier mensen
die via verschillende relaties verbonden zijn, blijken tegengestelde gevoelens en gedachten
verwisselbaar, afhankelijk van ieders levensperspectief.
De zin van het bestaan Viktor E. Frankl 1978 Een psycholoog beleeft het concentratiekamp &
een inleiding tot de logotherapie -- on cover.
De stam van de holenbeer Jean Auel 2011-02-21 ‘De lezer raakt onherroepelijk in de ban.’ –
Algemeen Dagblad De serie De Aardkinderen vertelt het verhaal van het mysterie van het
ontstaan van de mensheid en de harde strijd om in de prehistorie te overleven. Jean Auels
boeken hebben al miljoenen lezers meegevoerd naar de boeiende prehistorische wereld van Ayla
en haar tijdgenoten. In de prehistorische wildernis van het Europa van 35.000 jaar geleden vindt
de Stam van de Holenbeer een klein meisje. Ze is moederziel alleen; haar familie is bij een
aardbeving om het leven gekomen. Hoewel het kind niet tot het volk van de Stam behoort,
ontfermt Iza, de medicijnvrouw, zich over haar. Ze krijgt de naam Ayla, en Iza onderwijst haar
geduldig in heelkunde en kruidenleer. Als Ayla opgroeit, wordt langzaam maar zeker duidelijk
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dat ze verschilt van de andere stamleden. Ayla draagt de toekomst van de mens in haar bloed,
maar ze botst met de oude cultuur van de Stam. Ze is namelijk vlugger, ondernemender,
slimmer, ánders... De Aardkinderen-serie is bekroond met de NS Publieksprijs.
Spion buiten dienst John le Carré 2019-10-17 Jonh le Carrés Spion buiten dienst is een
angstaanjagende beschrijving van onze tijd. Een hartverscheurend en licht satirisch verhaal met
onverflauwde spanning. Spion buiten dienst is de 25ste thriller van meesterverteller John le
Carré en schetst een angstaanjagend actueel beeld van onze wereld. Nat, een 47-jarige veteraan
van de geheime inlichtingendienst van Groot-Brittannië, gelooft dat zijn jaren bij de geheime
dienst voorbij zijn. Hij is terug in Londen met zijn vrouw, de zachtmoedige Prue. Maar met de
groeiende dreiging vanuit het Moskou Centrum heeft het kantoor nog een taak voor hem. Nat zal
De Haven overnemen, een overbodig geworden onderstation van London General, samen met
het uitschot van alle spionnen. Het enige lichtpuntje in het team is de jonge Florence; zij heeft
haar ogen gericht op het Russische ministerie en op een Oekraïense oligarch, die een vinger in
de Russische pap heeft. Nat is niet alleen een spion, hij is ook een gepassioneerde
badmintonspeler. Zijn vaste maandagavondtegenstander, de introspectieve en eenzame Ed, is
een stuk jonger dan hij. Ed heeft een hekel aan de Brexit en Trump, en hij haat zijn baan bij een
zielloos mediabureau. Het is uitgerekend Ed die Prue, Florence en Nat op het pad van de
politieke woede zal brengen, die hen allemaal zal verstrikken.
Herinneringen, dromen, gedachten Carl Gustav Jung 1991 Zelfportret van de Zwitserse
psychiater en psycholoog (1875-1961), zoals dat oprijst uit zijn levensherinneringen.
De zin van ziekzijn Thorwald Dethlefsen 2015-02-25 Een boek dat confronterend is en heftige
reacties oproept Dat lichamelijke klachten en psychische problemen zeer nauw met elkaar
samenhangen, is inmiddels algemeen geaccepteerd. Maar de auteurs van deze klassieker gaan
nog een stap verder en maken duidelijk dat alle ziekten verschijningsvormen zijn van één grote
ziekte, namelijk het ongelukkig zijn van de mens. Hoofdpijn, infecties, stress, spierpijn,
maagklachten, impotentie maar ook ziekten als kanker en hart- en vaataandoeningen zijn
signalen die we moeten verklaren en waarvan we de betekenis onder ogen moeten zien. In die
zin is dit een uiterst ongemakkelijk boek, want het ontneemt je de mogelijkheid om ziekte als
alibi te gebruiken voor onopgeloste psychische problemen. In het eerste deel van De zin van
ziekzijn gaan de auteurs in op de achtergronden en filosofie van het ziek zijn én beter worden.
Vervolgens beschrijven ze de meest voorkomende ziektebeelden en -symptomen, de mogelijke
oorzaken, met welke gevoelens en activiteiten ze samenhangen en wat we eraan kunnen doen.
Hun boodschap: we zullen de confrontatie met onszelf moeten aangaan, willen we aan onze
genezing kunnen werken. Op deze manier leren we zelf symptomen te interpreteren en als zinvol
te aanvaarden: onze ziekte is een weg om onszelf te vinden en innerlijk te groeien. Dr. Rüdiger
Dahlke (1951) verdiepte zich na zijn opleiding tot regulier arts in natuurgeneeskunde en
psychotherapie. Hij leidt een holistisch gezondheidscentrum en geeft veel seminars en lezingen.
Hij schreef o.a. Ziekzijn: signalen van de ziel, waarin ziekten worden behandeld die in dit boek
ontbreken. Thorwald Dethlefsen (1946-2010) was psychotherapeut en auteur van meerdere
boeken op het raakvlak van spiritualiteit en psychologie. Hij was grondlegger van de
reïncarnatietherapie en o.a. auteur van Esoterische psychologie.
Vier vragen die je leven veranderen Stephen Mitchell 2013-11-28 Dé everseller van Byron Katie
in een nieuwe vormgeving – al meer dan 50.000 exemplaren verkocht! Stap voor stap naar een
gelukkiger leven Terwijl ze een doodgewoon leven leidt, wordt Byron Katie in toenemende mate
depressiever. Gedurende tien jaar zakt ze steeds dieper weg in woede, wanhoop en gedachten
aan zelfmoord. Tot ze op een ochtend wakker wordt in een staat van uitzinnige vreugde, met een
heel duidelijk inzicht waarmee haar lijden tot een einde gebracht kan worden. Dit besef van
vrijheid heeft haar nooit meer losgelaten, en nu kun je die vrijheid zelf ervaren aan de hand van
The Work, een methode die Byron Katie zelf ontwikkelde. The Work bestaat eenvoudigweg uit
vier vragen die je, zodra je ze toepast op een specifiek probleem, in staat stellen dat wat jou
dwarszit in een totaal ander licht te zien. Zoals Katie het opmerkt: ‘Het is niet het probleem dat
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intelligentie in de verschillende ontwikkelingsfasen.
In de greep Henry James 1978 Een gouvernante voert een strijd om de aan haar toevertrouwde
kinderen te beschermen tegen de verderfelijke invloeden van twee rondspokende overleden
bedienden.
De cultuur van het narcisme Christopher Lasch 1980
Climax Club June Pla 2020-06-10 In het leven tussen de lakens durft het wel eens fout te lopen.
Waar liggen nu juist de erogene zones? En hoe kan je ze prikkelen? Geen paniek, Climax Club
biedt een handleiding voor sekspret toegankelijk voor iedereen: vrouw, man, hetero, homo, bi...
Jüne zet penetratie even opzij en focust op 1001 manieren om anders en ongeremd plezier te
beleven. Met elegante en duidelijke illustraties biedt Jüne een cartografie van de erogene zones
en een inventarisatie van orgastische bewegingen. Al meer dan 100.000 exemplaren verkocht in
Frankrijk!
Gouden kooi Camilla Läckberg 2019-04-26 Faye en Jack zijn het absolute droompaar. Ze hebben
een succesvol bedrijf en wonen in een luxe appartement. Hun dochter Julienne is de bekroning
van hun geluk. Maar schijn bedriegt. Fayes leven draait alleen nog om vertwijfelde pogingen het
Jack naar de zin te maken, maar zijn verachting is in ieder gebaar zichtbaar. Wat verbergt haar
eens zo lieve man voor haar? Wanneer Jack en Julienne niet terugkeren van een boottochtje en
de politie bloedsporen in het appartement vindt, valt de verdenking al snel op Jack. Heeft hij zijn
eigen dochter vermoord? Niets in Fayes leven is nog hoe het was...
De mens en zijn symbolen Marie-Louise von Franz 1992 Introductie tot het werk van de
Zwitserse psychiater (1875-1961).
La Ilustración española y americana Abelardo de Carlos 1900
Future Sex Emily Witt 2017-06-23 Liefde, vrouw zijn en seksualiteit, en de millennial dating
cultuur. Vol onconventionele opvattingen over seks en de alleenstaande vrouw. Voor de lezers
van 'I Love Dick' van Chris Kraus. Met voorwoord van Simone van Saarloos.
Ilustración Española y Americana 1900
Het verslag van Brodie Jorge Luis Borges 1979

ons lijden veroorzaakt, het is onze gedachte over dat probleem.’ Vier vragen die je leven
veranderen laat je stap voor stap door middel van verhelderende en levendige voorbeelden zien
hoe je zelf dit revolutionaire proces kunt toepassen en gelukkiger zult worden. De pers over Vier
vragen die je leven veranderen ‘Byron Katie toont ons dat door een ijzeren logica te volgen elke
negatieve gedachte verdwijnen kan.’ Flair ‘Katie slaat de spijker op zijn kop!’ O, The Oprah
Magazine ‘Byron Katie is een grote zegening voor onze planeet.’ Eckhart Tolle, auteur van De
kracht van het Nu
De verworpenen der aarde Frantz Fanon 1971
Maestro Del Orgasmo Alex Reyes 2017-12-10 El m�todo que reprograma tu mente y tu cuerpo,
adquiriendo un mayor control eyaculatorio. Tambi�n consiguiendo erecciones al instante y
mucho m�s duraderas... Si estas interesado en eliminar para siempre la eyaculaci�n precoz de
tu vida has dado con el libro correcto.Este libro no es solo una gu�a para superar el problema
cotidiano que representa la eyaculaci�n precoz en la masculinidad. Trata de convertirse en una
experiencia did�ctica y documental para que el lector pueda comprender en gran parte lo que
es la sexualidad y el placer humano. Es un compendio de ejercicios psicol�gicos, ejercicios
f�sico, t�cnicas del sexo, contrastes de conceptos y opiniones al respecto, que te har�n sentir
c�modo durante la lectura y reflexionar sobre la manera en la que hasta ahora has enfocado el
sexo. Decimos ahora porque si te decides vivir esta experiencia, ya no volver�s a ser el mismo
hombre que eras en la cama. Soluci�n natural y definitiva para eliminar la eyaculaci�n precoz
de ra�z... Imagina poder durar m�s de una hora haciendo el amor, d�ndole a tu mujer un
inmenso placer.El �nico m�todo natural del mercado que te dar� oleadas de placer y te har�
implacable en la cama. Te prometo que no seras el mismo hombre despu�s de leer este libro, a
partir de hoy podr�s decir "Hasta Nunca Eyaculaci�n Precoz"
De 24 wetten van het verleiden Robert Greene 2004 Beschrijving van een succesvolle
verleidingsstrategie aan de hand van vele voorbeelden uit de geschiedenis en literatuur.
Uit je hoofd, in het leven Steven C. Hayes 2012 Zelfhulpgids op basis van cognitieve
gedragstherapie.
De psychologie van het kind Jean Piaget 1978 Studie over de groei van de kinderlijke
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