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Richement illustrée, cette bible du jardinage hydroponique va décupler vos récoltes au-delà de
ce que vous pensiez possible. Que leurs racines soient dans l’eau, dans l’air ou dans des
billes d’argile, l’hydroponie permet de cultiver des plantes saines et de récolter fruits et
légumes trois cent soixante-cinq jours par an. Du jardinage de base aux installations les plus
high-tech, des astuces pour débutants au savoir-faire des meilleurs professionnels, ce livre
rassemble tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art de l’hydroponie, de son abc à
ses secrets les mieux gardés... Enrichie d’un chapitre sur les tendances actuelles, cette
nouvelle édition répondra à toutes vos questions en matière de jardinage urbain, de murs
végétaux, de bioponie, de micro-fermes durables et de kitchen farming. HydroScope®
L’Hydroponie pour tous comporte également un annuaire professionnel remis à jour chaque
année, l’HydroScope, qui recense les adresses, les sites Web, les salons, les festivals et plus
de 1700 contacts professionnels.
Inédit en français, le tout premier livre d’Abraham, célèbre ambassadeur de La Loi de
l’attraction. Un manuel foisonnant de méthodes innovantes... « Notre vie est fondée sur la
liberté, et son but est la joie », aime à dire Abraham, la plus connue des entités qui
s’expriment par l’intermédiaire d’un « canal ». Abraham nous a fait connaître la désormais
fameuse loi de l’attraction : nous sommes des aimants qui attirons à nous, en permanence,
les gens et les évènements qui se situent à notre niveau vibratoire. Pour parvenir à attirer ce
que nous désirons, il est important de maîtriser nos pensées. Heureusement, pour ce faire,
nous sommes dotés d’un système de guidance intérieure : nos émotions. Elles sont là pour
nous guider dans une démarche de création consciente, joyeuse et délibérée ; elles nous
indiquent si nous sommes alignés avec notre « être supérieur » (sensation agréable) ou si
nous en sommes éloignés (sensation désagréable). Comment créer l’abondance ? Comment
se focaliser sur la guérison pour dépasser les problèmes de santé ? Comment faire naître le
meilleur dans nos rapports avec les autres ? Et même éviter les catastrophes naturelles ? Ce
manuel très efficace, car riche de conseils pratiques, permet d’accéder au niveau vibratoire où
la réalité exauce nos souhaits. Il nous aide à découvrir notre plein potentiel, et à atteindre la
joie. Les auteurs Enthousiasmés par la limpidité et l’aspect pratique de l’enseignement
spirituel d’Abraham, Jerry et Esther Hicks ont commencé à partager cette expérience dès
1986. Forts de plus de huit cents livres, CD et DVD, Jerry et Esther Hicks ont organisé de
nombreux séminaires pour faire connaître ces enseignements. Cette philosophie du bien-être
suscite un intérêt mondial chez des penseurs de pointe, qui l’ont incorporée à leurs livres,
scénarios et conférences.
Grazie a questa bibbia del giardinaggio idroponico, riccamente illustrata, il raccolto delle vostre
colture indoor raggiungerà livelli che non avreste mai immaginato. Le radici potranno essere
immerse in acqua, in aria, nella fibra di cocco o nell’argilla espansa: in tutti questi casi,
l’idroponica farà crescere piante rigogliose e vi permetterà di raccogliere frutta e ortaggi 365
giorni l’anno. Dalle basi per i principianti alle tecniche più avanzate per i professionisti e alle
installazioni high-tech, una guida completa in cui troverete tutto ciò che avete sempre voluto
sapere sull’arte dell’idroponica. La nuova edizione è stata ampliata e contiene un capitolo
sulle ultime tendenze. Troverete le risposte a tutte le vostre domande riguardanti le coltivazioni
in città, i muri vegetali, la bioponia, le micro-aziende agricole sostenibili e gli orti in cucina.
Richly illustrated, this bible of hydroponic gardening will increase your harvests above and
beyond what you thought was possible. Whether their roots are in water, in the air, in coconut
coir, or in clay pebbles, hydroponics allows you to grow healthy plants and harvest fruits and
vegetables 365 days a year. From basic gardening tips for beginners to high-tech installations
and professional know-how, this comprehensive guidebook brings together everything you
ever wanted to know about the art of hydroponics. This new edition has been expanded to
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include a chapter on current trends, and it will answer all your questions about urban
gardening, planted walls, bioponics, sustainable micro-farms, and kitchen farms. HydroScope®
Adresses and websites Trade shows and fairs Over 1,700 professional entries
In Ted Dekkers thriller `Water Walker ontmoeten we de goedgelovige Alice die
achtereenvolgens ten prooi valt aan ontvoering, manipulatie, mishandeling en vrijheid? `Mijn
naam is Alice Ringwald. Maar de man die mij ontvoerd heeft, zegt dat dat een leugen is. Het
geheugen van de dertienjarige Alice gaat niet verder terug dan zes maanden. Het enige leven
dat ze kent, is dat wat ze dag voor dag aan het opbouwen is met het liefdevolle stel dat haar
onlangs heeft geadopteerd. Totdat ze ontvoerd wordt door een vreemde man. In de doldwaze
achtervolging die volgt, verdwijnt de man spoorloos. Met Alice. Hij noemt haar Eden en
beweert dat hij haar vader is. Zij, Eden, is het lam dat de zonden van haar familie moet
wegwassen. `Water Walker is een razend spannende pageturner die je kunt, maar niet hoeft te
lezen als het vervolg op Dekkers eerdere thrillers `Exit en `Outlaw .
Les conseils les plus avisés de William Texier pour débuter le jardinage hydro. Vous souhaitez
maîtriser la culture de vos plantes, contrôler leur alimentation, vous assurer de leur excellente
santé, limiter le recours aux herbicides et aux pesticides, ne plus dépendre des aléas
climatiques ou de la qualité du sol de votre région ? L’hydroponie vous aidera dans votre
recherche d’une culture de qualité. Par ses explications détaillées, ses schémas et ses 90
illustrations, cette version mini du best-seller de William Texier vous guidera pas à pas dans
votre parcours, en ville ou à la campagne. Avec ce livre, vous éviterez les erreurs de débutant
et prendrez rapidement confiance en vos talents de jardinier. Pour déguster votre première
récolte ou admirer vos fleurs.
Das Basiswissen der Hydrokultur im Innen- und Außenbereich. William Texiers sachkundige
Tipps für den Einstieg. Sie möchten den Anbau Ihrer Pflanzen unter Kontrolle haben, sie
gezielt ernähren und bei bester Gesundheit halten, den Einsatz von Herbiziden und Pestiziden
auf ein Minimum reduzieren und dabei weder durch die klimatischen Bedingungen noch durch
die Bodenqualität in Ihrer Region bedingt sein? Die Hydrokultur wird Ihnen in Ihrem Streben
nach einem Qualitätsanbau eine große Hilfe sein. Mit detaillierten Erläuterungen und 90
Illustrationen zeigt Ihnen die Kompaktausgabe des Bestsellers von William Texier Schritt für
Schritt, wie Hydrokultur in der Stadt und auf dem Land geht. Mit diesem Buch vermeiden Sie
typische Anfängerfehler und gewinnen schnell Vertrauen in Ihre Gärtnerkünste. Freuen Sie
sich auf Ihre erste Ernte oder eine wunderschöne Blütenpracht!
Sully heeft zijn hele leven zien mislukken. Hij besluit één laatste goede daad te verrichten: een
nier doneren aan een vreemde. Maar dat vereist meer doorzettingsvermogen dan Sully ooit
heeft gehad... Het debuut van de Australische Debra Oswald ‘Z.G.A.N.’(Zo goed als nieuw)
wordt vergeleken met ; Het Rosie project’ van Graham Simsion en ‘Wij’ van David Nicolls.
Sully – Sullivan – Moss was ooit een charmante ‘underachiever’, maar is inmiddels gewoon
een loser. Zijn familie en vrienden hebben de hoop al opgegeven dat het nog wat wordt met
hem – en hijzelf eigenlijk ook. Als hij in het ziekenhuis belandt komt hij tot een nieuw inzicht:
zijn organen zijn eigenlijk nog zo goed als nieuw, zonde om daar niets mee te doen. Hij besluit
een nier te doneren aan een vreemde. Maar om zijn plan te laten slagen moet hij aan allerlei
eisen voldoen: geen alcohol meer, fit worden, een baan vinden. En dat is Sully tot nog toe nog
nooit gelukt. Zal het dit keer anders zijn? ’de grappige en buitengewoon gênante situaties
leggen feilloos bloot wat het betekent om menselijk te zijn.’ Sydney Morning Herald ‘Debra
Oswald zet personages neer die je zo onder je vrienden zou willen rekenen, met imperfecties
en fouten en al. Oswald is absoluut een van de beste verhalenvertellers die je vandaag in
Australië kunt vinden, en Z.G.A.N. is een boek om acuut verliefd op te worden.’ The
Clothesline
Spiritualiteit in het onderwijs * Nieuwe energie voor docenten * Met direct uitvoerbare tips en
adviezen Veel mensen in het onderwijs zijn uitgeblust. Leerkrachten worstelen met de
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groeiende nadruk op systemen, scores, termen, labels en dergelijke. Een tendens die op
gespannen voet staat met hun eigen behoefte aan persoonlijk contact, een gesprek, relatie,
aandacht. Vincent Duindam laat zien hoe ze door zelfonderzoek van hun baan weer een
dagelijks feestje kunnen maken. Praktische inspiratie voor elke docent van basisonderwijs,
vmbo tot vwo, hbo en universiteit en voor ieder die dat wil worden. Vincent Duindam is docent
psychologie aan de Universiteit Utrecht en heeft meerdere onderwijsprijzen op zijn naam
staan. Hij publiceerde acht boeken en honderden artikelen. Hij schrijft o.a. regelmatig voor
Happinez.
Handlezen is een prachtige manier om inzicht te krijgen in je karakter, talenten, relaties,
ambities, valkuilen, uitdagingen en verlangens, maar ook je lichamelijke gesteldheid en
gezondheidstoestand. LET OP!: Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Voor
Ellen Duim is handlezen al meer dan achttien jaar haar passie, haar werk en haar leven. Ze
leest handen in haar praktijk, leidt anderen op tot handlezer(es) en geeft workshops en
lezingen door het hele land. Na een indrukwekkend optreden tijdens het Happinez Festival in
2012 vroeg uitgever Pieter de Boer van AnkhHermes haar om een boek te schrijven over
handlezen. Het Handleesboek is het resultaat. Een boek dat net zo sprankelend en energiek is
als Ellen zelf! Serious Business Is handlezen eigenlijk niet een soort kermisattractie? Dat je
kunt zien hoe oud je wordt, of je je grote liefde vindt en wanneer je nou eindelijk eens de
Staatsloterij wint? Nou nee. Handlezen is Serious Business! Het is een prachtige manier om
inzicht te krijgen in je karakter, talenten, relaties, ambities, valkuilen, uitdagingen en
verlangens, maar ook bijvoorbeeld je lichamelijke gesteldheid en gezondheidstoestand. Het is
echt een ontmoeting met jezelf; je handen zijn als het ware je dagboek. Wist je bijvoorbeeld,
dat hoe meer lijnen je in je handen hebt, hoe drukker je het hebt en hoe meer uitdagingen er
zijn voor je? Ook is er een groot verschil tussen de linker- en rechterhand. Je linkerhand staat
voor je gevoelens, je hart, je kwaliteiten , onderbewuste en je privéleven. Je rechterhand staat
voor je ego, ratio, uiterlijk en karakter, dit is wat jij laat zien aan de `buitenwereld . Theorie en
praktijk Het Handleesboek bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarin onder
andere thema s als `balans in je leven , `communicatie met jezelf en de ander en `het vinden
van je passie aan bod komen. Het is een echt doe-boek: veel beeld, tips, oefeningen en
praktijkvoorbeelden om meteen aan de slag te gaan. Aan het eind van dit boek zul je meer
over jezelf te weten zijn gekomen en hebben ook de handen van geliefden en vrienden geen
geheimen meer voor je!

Dit e-book is een text-only versie van de reguliere reisgids. De gids is wel voorzien van
kaarten maar bevat geen foto's. De Maltese eilanden zijn de zonnigste plek in de
Middellandse Zee, waar ook nog meer dan genoeg te zien en te doen is. Door de
Maltese geschiedenis vol ridders en piraten hebben Malta en Gozo een ongekende
culturele rijkdom aan kerken, paleizen en andere kunstschatten. Er zijn mysterieuze
prehistorische tempels, bijzondere markten en straten met unieke winkeltjes. Altijd en
overal is er de gulle Maltese keuken. In Malta kun je letterlijk alle kanten op: de hoogte
in voor een taartje op de stadsmuur van Mdina, de diepte in op een van de unieke
duiklocaties in zee of uitgebreid fietsen of wandelen. Na afloop kun je bijkomen aan een
stille baai in het westen of uit je dak gaan in de disco's van St. Julian's. En het kan altijd
stiller, relaxter en natuurlijker: het kleine buureiland Gozo heeft terecht een eigen
schare fans. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Hydroponics for everybody - English EditionAll about Home HorticultureMama Editions
ato bohat? ilustrovaná bible hydroponického p?stování vám pom?že v klidu domova
dosáhnout takových výnos?, o jakých se vám d?íve ani nesnilo. A? už ko?eny rostou ve
vod?, ve vzduchu, v kokosových vláknech, nebo jílovitých granulátech, jedno jisté —
díky hydroponii budou vaše rostliny prospívat a dávat vám ?erstvou zeleninu a ovoce
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po celý rok. V Hydroponii pro každého najdete vše od základ? p?stování až po instalaci
supermoderních systém?, rady pro za?áte?níky i odborné informace pro profesionální
zahradníky, obecn? známé postupy i pe?liv? st?ežená tajemství — zkrátka všechno, co
byste si p?áli v?d?t o um?ní hydroponie. Toto nové vydání bylo rozší?eno o kapitolu
zabývající se posledními trendy v oboru, ve které se do?tete o p?stování ve m?stech, o
zelených st?nách, bioponii ?i trvale udržitelných mikrofarmách.
Een vreemdeling oppikken van een parkeerplaats. Betaalde liefde voor een
gehandicapte. Eenzamen en behoeftigen die een vorstelijk maal voorgezet krijgen.
Kerst in de schuilkelder, terwijl een bommentapijt op de stad neerdaalt. Een dominee
die zijn laatste kerstpreek houdt voor een groep Syriërs. Het is zomaar een greep uit de
verhalen in deze bundel. Verhalen horen bij de kersttijd. We vertellen ze elkaar, we
lezen ze voor in het gezin, de kerk of een kerstviering. Of we zitten ze stil in een hoekje
te lezen. In dit boek zijn achttien fonkelnieuwe verhalen opgenomen, geschreven door
een keur aan auteurs, ervaren schrijvers en debutanten. Allemaal laten ze op geheel
eigen wijze het licht van Kerst schijnen. Aan deze bundel werken mee: Geertje Bikker,
Ria Borkent, Els Florijn, Marianne Florijn, Clasina van den Heuvel, Sytske de Jong,
Maria de Jonge, Arie Kok, Sarah van der Maas, Joke Meeuse, Marieke van Meijeren,
Rosalyn van Moorselaar, Cees Pols, Roelie Prins, Tineke Smith, Joke Verweerd, Nine
de Vries, Helga Warmels.
Une introduction éclairante et d’accès particulièrement facile au message de Seth,
l’entité considérée par des millions de lecteurs comme l’un des grands maîtres
spirituels de notre époque. La métaphysique de Seth est présentée par Jane Roberts,
qui lui prêta sa voix. Ces livres à la fois pratiques et pleins de sagesse content l’histoire
de la rencontre entre Jane Roberts, son mari Robert Butts, et « le plus grand professeur
de métaphysique de notre temps », cette « essence d’une personnalité non incarnée »
nommée Seth. Jane Roberts y décrit dans quelles circonstances Seth a commencé à
parler par sa bouche. On la voit aux prises avec le scepticisme — le sien comme celui
d’autrui — alors que son esprit rationnel s’acharne à comprendre ce phénomène
extraordinaire. Imprégnée de la philosophie de Seth, dont elle a été la voix des années
durant, Jane Roberts la présente ici au moyen de longs extraits commentés, choisis
dans des sessions privées (qui ne figurent pas dans les livres dictés par Seth). Un
document passionnant pour qui s’intéresse au channeling ou à l’enseignement de
Seth. Publiés en dix-huit langues, les livres de Seth dépassent les huit millions
d’exemplaires vendus. Traduit de l'américain par Dominique Thomas et Michka
Seeliger-Chatelain. L’auteure Jane Roberts (1929-1984) est née et a vécu dans l’État
de New York. Auteure d’une trentaine d’ouvrages (poèmes, nouvelles et essais), elle
a, pendant vingt ans, prêté sa voix au message de Seth, annonçant le phénomène
moderne du channeling.
In de reisverhalen en essays van Een man die in de toekomst springt zoekt Oek de Jong de
confrontatie met beelden en ideeën van het verleden - om zijn positie in het heden te bepalen.
Hij schrijft over de Byzantijnse mozaïeken van Monreale, de tegenpolen Vermeer en
Caravaggio, de romantische landschappen van Caspar David Friedrich, het nihilisme van Paul
van Ostaijen, het wereldbeeld van W.F. Hermans, de religieuze denkbeelden van Frans
Kellendonk en het belangeloze dat door mystici wordt nagestreefd. Hierbij toont De Jong zich
als een schilder van beeldspraak. Zo bouwt hij aan zijn eigen wereldbeeld. Het resultaat is een
op 'muzikale wijze gecompineerd boek' (Robert Anker). Een man die in de toekomst springt is
de intellectuele autobiografie die aan Hokwerda's kind voorafging. Bekroond met de Busken
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Huetprijs 1998. De tweede druk is aangevuld met 'Zijn muze was een harpij', het
geruchtmakende essay over het wereldbeeld van W.F. Hermans. '
Esta biblia de la jardinería hidropónica, profusamente ilustrada, aumentará tus cosechas en
interiores a niveles que nunca pensaste posibles. Ya sea con las raíces en agua, en el aire, en
fibra de coco, o en bolitas de arcilla, la hidroponía permite cultivar plantas saludables, y
cosechar frutas y vegetales durante los 365 días del año. Desde consejos de jardinería básica
hasta instalaciones de tecnología puntera y conocimientos técnicos para el profesional
experimentado, esta extensa guía incluye todo lo que siempre quisiste saber sobre el arte de
la hidroponía. Esta nueva edición ha sido ampliada para incluir un capítulo sobre tendencias
actuales, y responderá a todas tus preguntas acerca de la jardinería urbana, los muros
vegetales, la bioponía, las micro-granjas sostenibles, y los cultivos de cocina. HydroScope®
Direcciones y sitios web Ferias y festivales Más de 1700 contactos profesionales.
Bibliografie van de Nederlandse schrijver (1948-2002).
Mit dieser reich illustrierten Bibel für das Gärtnern mit Hydroponik werden Ihre Erträge alle
Erwartungen übertreffen. Egal ob Ihre Pflanzen in Wasser, in der Luft, in Kokosfasern oder in
Tonkügelchen wurzeln: Mit Hydroponik ist es möglich, gesunde Pflanzen zu züchten und 365
Tage im Jahr frisches Obst und Gemüse zu ernten. Von den Grundlagen des Gärtnerns für
Anfänger bis hin zur detaillierten Beschreibung von Hightech-Anlagen und professionellem
Know-how enthält dieser umfassende Wegweiser alles, was Sie schon immer über die Kunst
der Hydroponik wissen wollten. Diese neue Auflage ist um ein Kapitel über die aktuellen
Entwicklungen ergänzt worden und wird alle Ihre Fragen zu urbanem Gartenbau, Bioponik,
nachhaltigen Mikrofarmen und Küchengärten beantworten.
Un témoignage à cœur ouvert, éminemment féminin, audacieux et captivant. Une stimulante
philosophie de l’existence. Présentation Ces pages content une belle et singulière histoire
d’amour. Comment aimer un homme qui a vingt-cinq ans de moins que soi ? Comment
continuer à l’aimer lorsqu’il s’éprend d’une autre femme ? Ce témoignage intime, d’une rare
authenticité, qui traite des drogues et du sexe sans aucun tabou, nous fait partager un
parcours débordant de vie. Au fil de soixante-dix ans d’existence aventureuse, nous
accompagnons l’auteure sur les océans, à bord d’un voilier construit de ses mains, ou
mettant au monde ses enfants dans la forêt sauvage du Canada. Cet ouvrage, écrit en six ans,
relate aussi l’aboutissement d’une quête aux sources de la guérison. Il en résulte une
autobiographie inclassable, élégante, d’une portée intemporelle et riche d’enseignements.
L'auteure Tour à tour navigatrice (Le Grand Départ et la vie sur l’eau, Albin Michel, 1977),
mère atypique dans les grands espaces canadiens (À mains nues, Albin Michel, 1983), ou
encore figure emblématique du libre accès aux plantes (Le Dossier vert d’une drogue douce,
Robert Laffont, 1978 ; Cannabis médical, Du chanvre indien au THC de synthèse, Mama
Editions, 2013), Michka et ses livres sont, depuis plus de trente ans, une inspiration sans
cesse renouvelée pour des hommes et des femmes qui souhaitent prendre en main leur
propre destin.
Lo esencial de la hidroponía de interior y exterior. Los consejos expertos de William Texier
para iniciarse en la jardinería hidro. ¿Desea usted controlar el cultivo de sus plantas, gestionar
su alimentación, asegurarles una excelente salud, reducir al máximo la utilización de
herbicidas y pesticidas, no depender de las inclemencias climáticas ni de la calidad de la tierra
de su región? La hidroponía le será de gran ayuda en su búsqueda de un cultivo de calidad.
Con sus detalladas explicaciones y sus 90 ilustraciones, esta versión mini del best-seller de
William Texier le guiará en su andadura paso a paso en la ciudad o en el campo. Con este
libro, usted evitará los errores de principiante y adquirirá rápidamente confianza en sus
propios talentos de jardinero. Para disfrutar de su primera cosecha o para admirar sus flores.
An Janssens, Drakentovenaar In een wereld zo heet dat leven enkel diep in de bergen
mogelijk is, zitten mensen en tovenaars al zevenhonderd jaar lang opgesloten in een
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gigantische grottenstad. In deze smeltpot groeit de jonge Var op als zoon van een
rebellenleider. Zijn hele leven werkt hij toe naar één doel: de tovenaarsprinses ontvoeren uit
haar kasteel en zo de koninklijke familie onder druk zetten om de Grote Muur te doen vallen en
de weg naar het koele noorden te openen. Maar Var en zijn mannen hebben niet gerekend op
de Buigmoeder, een wezen dat gevoelens kan vervormen. Al snel weet niemand meer wat
echt of nep is. Verzetsstrijders veranderen in gehoorzame schapen, relaties worden onder
druk gezet en het duurt niet lang of Var ziet langzaamaan zijn plan in duigen vallen. De
Vlaamse An Janssens (1983) won in 2013 met haar verhaal Drakenkoningin de eerste Luitingh
Fantasy & MagicTales Schrijfwedstrijd. Dit boek, Drakentovenaar, is het vervolg op dat
verhaal. Naast haar werk als business analist in de IT toert An graag op de motor door
vreemde landen om inspiratie op te doen voor nieuwe verhalen.
De Bijbel van de hedendaagse biologische teelt in stripvorm. Uiteindelijk spreken treffende
illustraties boekdelen. Welkom bij een ecologisch uitgebalanceerde teeltwijze! Met veel humor
en bijzonder uitgebreide details laat dit boek je zien hoe er milieuverantwoord kan worden
geteeld en getuinierd. Het leert je alles over humus, teelt en de beestjes en praktijken die ten
goede komen aan planten én aan de planeet -praktijken die zijn gericht op de teelt van
smakelijke en gezonde groenten en fruit. En van prachtige bloemen. Bokashi- of
biodynamische compost, permacultuur, beregening, bioponics en diverse andere begrippen
worden duidelijk in beeld gebracht en helder uitgelegd. Met de illustraties van Pic, gebaseerd
op het werk van Karel de Tuinman, wordt de essentie van het tuinieren getroffen, namelijk
plezier! Allereerst het plezier van het lezen. En daarna het plezier van de teelt, het zien van
groei, het oogsten, proeven en tot slot het plezier van de wetenschap dat je de aarde
beschermt. Dit handboek, vol innovatieve strategieën en beproefde adviezen, maar ook veel
humor, is een must voor alle milieubewuste telers en tuinders. Denis Lelièvre, ook bekend als
‘Pic’, is illustrator, beeldhouwer, schrijver van strips én tuinder. Biologisch Telen in stripvorm,
vrij bewerkt naar ‘The Organic Grow Book’ van Karel Schelfhout & Michiel Panhuysen. Karel
Schelfhout is al meer dan dertig jaar een autoriteit op het gebied van tuinbouw. Hij heeft een
belangrijke rol gespeeld bij de verbreiding van de hoogwaardige tuinbouwtechnieken die in
Nederland zijn ontwikkeld, en heeft uiteindelijk gekozen voor de biologische teelt. Michiel
Panhuysen, een journalist die publicaties in verschillende talen op zijn naam heeft staan, is
gespecialiseerd in de biologische landbouw en stedelijke tuinbouw.
De basis van het boeddhisme: een toegankelijke en praktische benadering van eeuwenoude
vragen. Hoe kunnen we leven vrij van lijden? Hoe kunnen we blijvend geluk en blijvende vrede
bereiken? In Spirituele groei presenteert de Dalai Lama stapsgewijs oefeningen die zijn
bedoeld het vermogen van de lezer tot spirituele groei te verruimen en hem te leren hoe
verstorende gevoelens vervangen kunnen worden door een positieve instelling. Hij illustreert
de oefeningen met persoonlijke anekdotes en ervaringen en geeft je zo alle inzicht, steun,
begeleiding en inspiratie die je nodig hebt om succes en vervulling in je spirituele leven te
vinden. Spirituele groei is geschikt voor lezers van alle geloven en gezindten. In welk stadium
van spirituele ontwikkeling je je ook bevindt, iedereen zal geboeid raken door de liefdevolle en
directe manier van onderwijzen van Zijne Heiligheid de Dalai Lama.
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