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profane: In Closet Devotions, Richard Rambuss traces the relays between these
cultural formations by examining the issue of "sacred eroticism," the literary or
artistic expression of devotional feelings in erotic terms that has repeatedly
occurred over the centuries. Rather than dismissing such expression as mere
convention, Rambuss takes it seriously as a form of erotic discourse, one that
gives voice to desires that, outside the sphere of sacred rapture, would otherwise
be deemed taboo. Through startling rereadings of works ranging from the devotional
verse of the metaphysical poets (Donne, Herbert, Crashaw, and Traherne) to
photographer Andres Serrano's controversial "Piss Christ," from Renaissance
religious iconography to contemporary gay porn, Rambuss uncovers the highly
charged erotic imagery that suffuses religious devotional art and literature. And
he explores one of Christian culture's most guarded (and literal) closets--the
prayer closet itself, a privileged space where the vectors of same-sex desire can
travel privately between the worshiper and his or her God. Elegantly written and
theoretically astute, Closet Devotions illuminates the ways in which sacred
Christian devotion is homoeroticized, a phenomenon that until now has gone
unexplored in current scholarship on religion, the body, and its passions. This
book will attract readers across a wide array of disciplines, including gay and
lesbian studies, literary theory and criticism, Renaissance studies, and religion.
Ripley onder water Patricia Highsmith 2017-09-19 Tom Ripley leeft rustig met zijn
vrouw Heloise in zijn huis op het Franse platteland. Dan krijgt Ripley nieuwe
buren: het Amerikaanse koppel Pritchard. Aanvankelijk lijken ze uit te zijn op
vriendschap, maar spoedig ontpoppen ze zich als lastige pottenkijkers. Ze werken
Ripley op de zenuwen...
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.
De ontdekking Harlan Coben 2019-03-12 ‘Geweldig. Ik ben jaloers.’ Stephen King Als
zijn dochter Paige aan de drugs raakt en van huis wegloopt, doet Simon er alles
aan om haar te vinden. Zijn zoektocht voert hem naar een onderwereld vol drugs en
criminaliteit. Dan blijkt dat Paige niet de enige verdwenen jongere is. Samen met
privédetective Elena Ramirez komt Simon op het spoor van een sekte-achtige
organisatie: de Schitterende Waarheid. Kunnen Simon en Elena de schimmige
praktijken van de Schitterende Waarheid ontmaskeren? Zal hij zijn dochter levend
terugzien? En waarom lijkt er een verband te bestaan tussen de sekte en zijn eigen
vrouw? De pers over de boeken van Harlan Coben ‘Cobens thrillers staan op eenzame
hoogte.’ Algemeen Dagblad ‘Een juweeltje van een thriller met verrassende
wendingen, goed opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen en een doortimmerd
plot. Een echte aanrader.’ Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt de lezer mee.’ Vrij
Nederland

The Handbook of the International Law of Military Operations Hans F. R. Boddens
Hosang 2010-08-19 This handbook provides a single comprehensive guide to the many
areas of international law which are relevant to the planning and conduct of
contemporary military operations. It also serves as an educational tool and
academic reference for those in the classroom to the war zone.
Wetten van succes Robert Greene 2011-10-07 In de winter van 2006 leerde Robert
Greene de beroemde rapper 50 Cent kennen. Hun levensfilosofie bleek, ondanks grote
persoonlijke verschillen, veel overeenkomsten te hebben. De kracht van 50 Cent
ligt in zijn totale onbevreesdheid om meer risico te nemen dan een ander. Angst is
een soort gevangenis en die je beperkt je in je handelen: hoe minder je vreest,
hoe succesvoller je leven zal zijn. De wetten van succes zal de lezer inspireren
over angst heen te stappen en het succes tegemoet te treden: een fascinerend boek
voor ondernemers en managers. Meteen na verschijning prijkte De wetten van succes
op de Amerikaanse bestsellerlijsten.
Mastermind Maria Konnikova 2013-04-26 Sherlock Holmes, de eigenzinnige detective
uit het werk van Sir Arthur Conan Doyle, staat bekend om zijn razendsnelle
denkvermogen. Voordat hij zelfs maar weet wat het probleem in kwestie is, heeft
hij al allerlei informatie ingewonnen en weet de juiste conclusie te trekken. Hoe
doet s werelds bekendste detective dat? En, belangrijker nog, kunnen wij dat ook
leren? Psychologe Maria Konnikova combineert zijn verhalen met hedendaags
psychologisch onderzoek van klassieke modellen tot recente ontwikkelingen in de
neurowetenschappen om inzichtelijk te maken welke stappen Sherlock Holmes zet in
zijn denken, van observatie tot deductie. Geen ander personage is zo geschikt om
als basis te dienen voor onderzoek naar het menselijk denken. Mastermind leert je
misschien niet een meesterdetective te worden, maar wel om aandachtiger naar je
omgeving te kijken en zorgvuldiger om te gaan met gedachten en beslissingen.
Praten met vreemden Malcom Gladwell 2019-10-15 In ‘Praten met vreemden’ laat
Malcolm Gladwell zien dat het regelmatig misgaat als we geconfronteerd worden met
onbekenden. Steeds weer blijkt dat we totaal niet toegerust zijn om vreemden open
en onbevooroordeeld tegemoet te treden. We schatten mensen verkeerd in, herkennen
leugens vaker niet dan wel, interpreteren gezichtsuitdrukkingen niet goed en
blijven hangen in onze eerste indruk. En de conflicten en het onbegrip die daar
het gevolg van zijn, hebben een diepgaand effect op onszelf en op de hele
maatschappij. ‘Praten met vreemden’ is een klassieke Gladwell: een intellectueel
avontuur waarin de auteur ons meeneemt op een reis langs verwarrende ontmoetingen,
ingewikkelde puzzels en fatale misverstanden. Gladwell analyseert waar het misgaat
en leert ons zo steeds iets meer over de ander – maar vooral ook over onszelf. Een
meeslepende gids voor moeilijke tijden.
Closet Devotions Richard Rambuss 1998 Religion and sex, body and soul, sacred and
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De duivelsverzen Salman Rushdie 2010 Vrijmoedig spel met het islamitische
geloofsgoed waarin twee Indiase acteurs na een val uit een vliegtuig goed en kwaad
belichamen.
Manual, with Rules and Orders, for the Use of the General Assembly of the State of
Rhode Island Rhode Island. Department of State 1931 Vols. for 1867/68- include
section with special t.p.: Civil government of Rhode Island.
Wanton Violence at Columbine High School; Littleton, Colorado
Intieme relaties David Deida 2015-12-22 De Amerikaanse tantraleraar David Deida
brak in ons land door met De kracht van echte mannen: gids voor de omgang met
vrouwen, werk en seksualiteit. De basis voor dit boek legde Deida eerder in het
boek waarmee hij in Amerika zijn naam vestigde: Intieme relaties. Hierin stelt
Deida vragen aan de orde als: waarom verzetten zoveel mannen zich tegen het
huwelijk, ook al hebben ze een bevredigende liefdesrelatie? waarom is vrouwelijke
energie buitengewoon aantrekkelijk en wordt ze niettemin gewantrouwd door mannen
én vrouwen? waarom reageren mannelijke automobilisten vaak zo fel als een vrouw
aanwijzingen geeft? waarom is voor een man zijn missie vaak belangrijker dan een
intieme relatie? welke risicos moet je nemen om een diepe seksuele én emotionele
band te ervaren? wat zijn de spirituele voorwaarden voor de ultieme seksuele
relatie? David Deida verkent in Intieme relaties nieuwe wegen die leiden tot een
verdieping van intieme relaties. Hij weet daarbij als geen ander seksuele
hartstocht te verbinden met spirituele openheid.
Wanton Windmill M.H. Davis 2016-08-10 Wanton Windmill comprises, among other
things, a curious and heady mixture of clerics, cultural celebrities; a bored
cynic, extreme idealist, psychotherapist and behaviourist. This galaxy of
characters assemble at Wanton Rectory for a weekend celebration of Sir
Treadboards' 70th birthday. There are also two surprise arrivals. The extended
conversations taking place over the weekend cover environmental issues, evolution,
free-will; life on other planets and lead to a final, late Saturday night debate.
Concerning the story-line, the well known thespian Sir Terence, is recovering
after a breakdown. He has lately moved from London to live with his cousin, a
retired Bishop, nicknamed 'Boffo'. The latter lives in a former Rectory at Lower
Wanton End. The extensive grounds contain a windmill, and it is here that the outof-sorts theatrical knight spends much of his time. On a Friday in August, invited
guests travel to the Rectory by various forms of transport. In transit, we
encounter the rabbit-faced poet, Edmund Edgy, who idolises the Anglo-Saxon era. We
also meet a new political party leader, Ashley Dunce, whose sound-bites leaves
everyone nonplussed. Other characters include an accident-prone cleric and
celebrated woman artist. The various weekend guests arrive. Following supper, a
recital is given by the nerve-ridden pianist, Julian Morbid. Afterwards, matters
become complicated by Edmund Edgy being torn between the contrasting allures of
Juniper and Esther. Mr. Morbid is also unhappily pursued by two quarrelling lady
journalists. After a miniature train ride and picnic on Saturday, matters on
Sunday morning move to a head with three male characters outside on the windmill's
tower top, seeking to end their respective miseries. The overriding theme of this
novel resides in the alliance of comedy with the fallibility of human idealism.
Big magic Elizabeth Gilbert 2015-10-07 In Big Magic moedigt Elizabeth Gilbert ons
aan om onze verborgen talenten te ontdekken. Balancerend tussen spiritualiteit en
vrolijk pragmatisme laat ze zien hoe we onze ideeën kunnen omarmen, nieuwe
uitdagingen het hoofd kunnen bieden en onze dagen kunnen vullen met meer passie en
mindfulness. Op weg naar het leven waar je altijd van hebt gedroomd.
The Military Commander's Necessity Sigrid Redse Johansen 2019-10-03 The idea of
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military necessity lies at the centre of the law of armed conflict and yet it is
less than fully understood. This book analyses which legal limits govern the
commander's assessment of military necessity, and argues that military necessity
itself is not a limitation. Military necessity calls for a highly discretionary
exercise: the assessment. Yet, there is little guidance as to how this
discretionary process should be exercised, apart from the notions of 'a reasonable
military commander'. A reasonable assessment of 'excessive' civilian losses are
presumed to be almost intuitive. Objective standards for determining excessive
civilian losses are difficult to identify, particularly when that 'excessiveness'
will be understood in relative terms. The perpetual question arises: are civilian
losses acceptable if the war can be won? The result is a heavy burden of
assessment placed on the shoulders of the military commander.
The Army Lawyer 1995
North And South: The Wild And Wanton Edition Brenna Chase 2013-11-04 Margaret
Hale’s life changes dramatically when her father quits his living as a parson in
the idyllic New Forest in the South of England and moves the family to the
northern industrial town of Milton, intending to become a private tutor. There,
she is appalled at the poverty surrounding her and at first finds the local mill
workers too rough, but soon she can’t help sympathizing with their plight. John
Thornton is a magistrate and owner of a prosperous cotton mill. Forced to become
the head of the household at a young age and driven to keep his family from
becoming impoverished again, he’s had no time for love. He certainly has no time
for a lady who looks down on both him and the industry in which he earns his
livelihood. Their beliefs lead them to inevitably clash, but their arguments over
his treatment of his workers mask a deep attraction neither wants, and eventually,
one that neither can deny. Although it is labeled as a social novel, North and
South simmers with sexual tension. Through the backdrop of a labor strike and a
riot, through a possible murder and its fallout, through the deaths of loved ones,
and the rise and fall of fortunes, the romance between John Thornton and Margaret
Hale still entrances readers as it did when first published in 1855. In this
updated version, read the steamy scenes that Ms. Gaskell, a minister’s wife, could
not include in the original work, from John and Margaret’s first desperate, yet
tender, lovemaking to their sizzling reunion in London. Sensuality Level: Sensual
Wicked Earl, Wanton Widow Bronwyn Scott 2010-02-01 Herefordshire, England. 1830.
Rose Janeway had heard rumors of Killian Redbourne's prowess with women. The new
earl of Pembridge was infamously wicked and utterly masculine...and just the thing
to tempt the passionate widow into taking a lover. But as their days of ecstasy
flew by, Rose feared that Killian would return to London, leaving her beloved
community destitute and her heart broken. Unless she can persuade him to stay in
town and in her bed...
Welkom thuis Lucia Berlin 2018-11-16 Voor haar dood werkte Lucia Berlin aan een
boek met nog niet gepubliceerde autobiografische schetsen. In ruim 20 hoofdstukken
beschreef ze haar wijdse wereld: van Alaska tot Argentinië, Kentucky tot Mexico,
New York City tot Chili. De plaatsen waar ze woonde en de mensen die ze kende
beschrijft ze met dezelfde scherpzinnigheid, liefde en humor waardoor lezers
verliefd werden op haar verhalen. In deze memoir heeft haar zoon Jeff Berlin de
gaten opgevuld met foto's en brieven van Lucia's bewogen, romantische en tragische
leven.
The Manual W. Anton 2010-12-23 Describes what women seek in a man and the steps a
man needs to take to win women over.
Military Necessity Nobuo Hayashi 2020-03-31 What does it mean to say that
2/4

Downloaded from amalattea.com on August 16, 2022 by guest

international humanitarian law (IHL) strikes a realistic and meaningful balance
between military necessity and humanity, and that the law therefore 'accounts for'
military necessity? To what consequences does the law 'accounting for' military
necessity give rise? Through real-life examples and careful analysis, this book
challenges received wisdom on the subject by devising a new theory that not only
reaffirms Kriegsräson's fallacy but also explains why IHL has no reason to
restrict or prohibit militarily unnecessary conduct on that ground alone.
Additionally, the theory hypothesises greater normative significance for
humanitarian and chivalrous imperatives when they conflict with IHL rules. By
combining international law, jurisprudence, military history, strategic studies,
and moral philosophy, this book reveals how rational fighting relates to ethical
fighting, how IHL incorporates contrasting values that shape its rules, and how
law and theory adapt themselves to war's evolutions.
Zaccaria Seriman (1709-1784) and the "Viaggi Di Enrico Wanton" Donald Maxwell
White 1961
Wanton Bride Rosalyn Alsobrook 1989 To escape her Cinderella-type existence back
East, Callie, Thomas answers Texan Matthew Tucker's ad for a wife, but it is Wade,
Tucker's sworn enemy, who meets Callie's stagecoach and despite his unprovoked
accusations, captures Callies heart
Wanton Words Madhavi Menon 2004-01-01 Menon introduces rhetoric into the largely
medico-juridical realm of studies on Renaissance sexuality. In doing so, she
suggests that rhetoric allows us to think through the erotics of language in ways
that pay most attention to the frisson of English Renaissance drama.
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1
augustus 1944 een dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen voor zichzelf, tot
ze in de lente van 1944 op radio Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen in ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de
oorlog alle getuigenissen van het lijden van het Nederlandse volk onder de Duitse
bezetting verzameld en openbaar moesten worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij
onder andere dagboeken. Onder de indruk van deze redevoering besloot Anne Frank na
de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen. In
maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp
Bergen-Belsen. De enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat
het dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het
Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen boeken ter wereld. Het is in
meer dan dertig landen verschenen en er zijn meer dan zestien miljoen exemplaren
van verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die net
zo leden als zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven. Misschien moet dat
ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden meelijden, zouden
we niet kunnen leven." Primo Levi
A Wanton Tale Paula Marie Kenny 2015-07-07 A gritty Victorian drama of crime,
deceit and debauchery' During the summer of 1928, fourteen year old Sophie finds
herself drawn to a particular fairground attraction. Encouraged by the enigmatic
showman, her ride takes her back in time to the terrifying world of poverty and
crime that was Victorian Liverpool. Sophie has a purpose... to rescue two young
sisters from being lured into the sordid world of child prostitution and to seek
justice for others. She witnesses scandalous events... uncovering a shocking link
between one man's vile acts and her own life experiences. 'An atmospheric, pacey
tale, character driven and shocking!'
De vrouw die met vuur speelde Stieg Larsson 2008-11-01 Twee tegenpolen, Mikael
Blomkvist en Lisbeth Salander. Hij is een charmante man en een kritische
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journalist, en uitgever van het tijdschrift Millennium. Zij is een jonge,
gecompliceerde, uiterst intelligente vrouw met zwartgeverfd haar, piercings en
tatoeages én ze is een hacker van wereldklasse. Drie moorden, één avond. De
slachtoffers zijn twee journalisten die aan een publicatie over mensensmokkel
werkten, en de voogd van Lisbeth Salander. Op het moordwapen worden de
vingerafdrukken aangetroffen van Lisbeth. Het hele politieapparaat komt in
beweging, maar Lisbeth is onvindbaar. Blomkvist, overtuigd van Lisbeths onschuld,
gaat langzamerhand een verband zien tussen de drievoudige moord en het artikel in
wording over vrouwenhandel. Dan wordt een vriendin van Lisbeth ontvoerd door een
motorbende. Salander laat het aankomen op een bloedige confrontatie met de
onzichtbare bendeleider, Zala, een bekende uit haar verleden ... Ook dit tweede
deel in de Millennium-trilogie is ongelooflijke overtuigend. Niet voor niets
werden wereldwijd meer dan 50 miljoen exemplaren van de Millennium-boeken
verkocht.
Military Law Review 2003
Whores, Harlots & Wanton Women Petrina Brown 2008 General & world history.
A Popular Handbook of the Ornithology of the United States and Canada Thomas
Nuttall 1891
The Law Reports of the Special Court for Sierra Leone (2 Vols.) Charles Jalloh
2014-10-26 The Special Court for Sierra Leone was established through signature of
a bilateral treaty between the United Nations and the Government of Sierra Leone
in early 2002, making it the third modern ad hoc international criminal tribunal.
The tribunal has tried various persons, including former Liberian President
Charles Ghankay Taylor, for allegedly bearing "greatest responsibility" for
serious violations of international humanitarian law committed during the latter
half of the Sierra Leonean armed conflict. This volume, which consists of two
books and a CD-ROM and is edited by two legal experts on the Sierra Leone court,
presents, for the first time in a single place, a comprehensive collection of all
the interlocutory decisions and final trial and appeals judgments issued by the
court in the case Prosecutor v. Norman, Fofana and Kondewa (The CDF Case). It
contains the full text of all substantive judicial decisions, including the
majority, separate and concurring as well as dissenting opinions.
The Wanton Chase Peter Quennell 1980
A Popular Handbook of the Ornithology of the United States and Canada, Based on
Nuttall's Manual Thomas Nuttall 1891
De kracht van echte mannen David Deida 2015-12-22 In 'De kracht van echte mannen'
wijst David Deida de moderne man de weg naar een daadkrachtig leven vol
integriteit, authenticiteit en vrijheid. Het boek laat zien hoe een man een
bevredigend leven kan leiden, door ruimte te geven aan de kern van zijn wezen:
zijn mannelijkheid. Deida stelt dat de trend naar seksuele gelijkheid een
belangrijke oorzaak is van het ontbreken van geluk in relaties. Het heeft namelijk
niet alleen geleid tot economische en sociale gelijkheid, maar ook tot seksuele
neutraliteit. Nu we de gelijkheid tussen de seksen hebben geaccepteerd, zegt
Deida, is het tijd om de eigen mannelijke of vrouwelijke essentie weer in ere te
herstellen. En daarmee het vuur van de seksuele hartstocht opnieuw aan te
wakkeren!
Avond in het paradijs Lucia Berlin 2018-11-16 Lucia Berlin wordt weleens een van
Amerika's best bewaarde geheimen genoemd. Ze wordt geprezen om haar vermogen de
pracht en potsierlijkheid van het alledaagse te vangen, om de buitengewone
oprechtheid waarmee ze haar eigen geschiedenis beschrijft en haar personages tot
leven wekt. Van Texas, tot Chili, tot New Mexico en New York, Berlin schrijft over
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het goede en het slechte, en alles daartussenin: worstelende jonge moeders,
echtgenoten die hun biezen pakken en midden in de nacht verdwijnen, en hertrouwde
vrouwen die terugblikken op hun eerste huwelijk.
Awkward Ty Tashiro 2018-03-06 Spinazie tussen je tanden bij een formele lunch, een
zoen die op een mond belandt, over iemand praten terwijl hij achter je staat of
een glas wijn omgooien tijdens een date – ongemakkelijke momenten kennen we
allemaal. Bij twintig procent van de mensen wijkt het gedrag echter vaak af van de
sociale norm omdat ze sociale signalen niet oppikken en de vaardigheden die nodig
zijn voor soepel verlopende sociale contacten niet onder de knie krijgen. Zij
lijden aan chronische awkwardness, sociale onhandigheid. Ty Tashiro beschrijft hoe
je dankzij de eigenschappen die je sociaal onhandig maken juist buitengewone
prestaties kunt leveren – mensen met awkwardness zijn vaak bijzonder getalenteerd.
Wanton Wenches and Wayward Wives G. R. Quaife 2019-01-17 Originally published in
1979. This highly detailed study of illicit sex amongst the peasantry of Somerset
between 1601 and 1660 recreates the atmosphere of the period and questions a
number of previously accepted hypotheses. Based on the depositions presented to
the county and regional courts during this period, it sheds as much light on
prevailing village attitudes as it does on the specific discussion matter.
Outlining the precarious existence of the peasant and the supervision of sexual
morality, the book looks at pre-marital sex, pregnancy, prostitution,
masturbation, contraception, rape, homosexuality and incest, along with the
prevailing punishments of the time. This extensively researched work combines both
demographic and literary-based analyses, with analytical and anecdotal approaches
to the subject. It presents a rich source of social history, examining and
questioning the role of Christian morality as an important factor in influencing
the sexual habits of the peasant.
Jezus' zoon Denis Johnson 2016-06-07 De verteller in Jezus’ zoon is een jonge,
naamloze man die door zijn verslaving aan heroïne en alcohol zowel verward als
lucide overkomt. Tijdens zijn avonturen ontmoet hij overal mensen die even
vervreemd en in de war zijn als hij: zondaars, zonderlingen, verstotenen en
verdoemden. Uit hun hopeloze en ogenschijnlijk willekeurige levens destilleert
Denis Johnson een reeks moderne parabelen van een grimmige en vaak verwoestende
schoonheid. Jezus’ zoon verscheen voor het eerst in 1992.
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Summary of W. Anton's The Manual Everest Media, 2022-06-10T22:59:00Z Please note:
This is a companion version & not the original book. Sample Book Insights: #1
Attraction is one of the primal emotions that has helped humanity survive and
reproduce. It is triggered in our bodies in the same way as other primal emotions,
such as hunger, fatigue, and fear. We feel it in specific circumstances, and we
are powerless to convince ourselves not to feel it. #2 The two major forces that
shape males and females differently are nature and nurture. Nature is the obvious
biological difference between the sexes, and nurture is the more elusive
difference in socialization that starts to affect us from the moment we leave the
womb. #3 The words beautiful and attractive can only be used as synonyms when
discussing the physical traits that show suitability for motherhood. They are not
universal synonyms and cannot be used interchangeably when discussing the
attractiveness of males. #4 The way attraction works is different between males
and females. Males are attracted to traits in females that females do not care
about, and females are attracted to traits in males that males don’t care about.
Meesterschap in liefde Don Miguel Ruiz 2018-01-30 Meesterschap in liefde, het
bekendste boek van bestsellersauteur Don Miguel Ruiz, zit vol Tolteekse wijsheid.
Waarom zoeken we liefde bij anderen en hoe vinden we liefde in onszelf?
'Meesterschap in Liefde, wijsheid van de Tolteken' is het bekendste boek van
bestsellerauteur Don Miguel Ruiz. Hierin laat hij ons zien hoe onze op angst
gebaseerde overtuigingen en ideeën onze liefde ondermijnen en veel ellende en
drama in onze relaties veroorzaken. Aan de hand van levendige waargebeurde
verhalen beschrijft Ruiz hoe we onze emotionele wonden kunnen helen en de vrijheid
en vreugde in ons leven kunnen herstellen die we van nature in ons hebben. Zo
krijgen we de speelsheid terug die van vitaal belang is voor liefdevolle relaties.
Deze versie is een gebonden uitgave, een prachtig cadeau voor jezelf of een
dierbare! Dit boek geeft antwoord op vragen als: • Waarom veroorzaken ‘aanpassing’
en het ‘idee dat we perfect moeten zijn’ zelfafwijzing? • Hoe maakt de sterke
behoefte aan controle over de ander de meeste relaties kapot? • Waarom zoeken we
liefde bij anderen en hoe vinden we liefde in onszelf? • Hoe leren we anderen
accepteren en onszelf en anderen vergeven? 'Geluk kan alleen maar van binnenuit
komen en is het resultaat van jouw liefde. Als je beseft dat niemand je gelukkig
kan maken en dat geluk het gevolg is van jouw liefde, wordt dit het belangrijkste
meesterschap van de Tolteken: Meesterschap in liefde.’ – Don Miguel Ruiz
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