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Al Gore en Richard Gere kunnen niet meer
zonder, de directeur van Proctor en Gamble
doet er aan en zelfs Google heeft een
meditatieruimte voor de medewerkers
ingericht. Waarom? Omdat het in ons
drukke bestaan fijn is om een plek te
hebben waar je innerlijke rust kunt ervaren.
Als onze geest stil is, zijn we in staat los te
laten, te ontspannen en ons vrij te voelen.
Rixt Kuiper beschrijft op pragmatische
wijze de kracht van meditatie op het leven
van nu. Ze deelt op realistische wijze met
de lezer hoe meditatie haar eigen leven en
dat van haar coachclienten heeft verrijkt.
Haar persoonlijke verhaal wordt aangevuld
met
boeddhistische
wijsheden,
wetenschappelijke
bevindingen
en
meditatie-oefeningen om thuis of op het
werk te doen.
We've started our countdown to National Handbag Day on October 10, and that means we'll have special features for
you every day, right up to the big event! Today, we're here to talk about the intersection of celebrity and accessories, and
more specifically, how the two can become intertwined in public consciousness for years. The kinds of stars who carry
a particular bag do a lot to shape the market's perception of it and the designer who created it, which is why so many
brands give out free bags to stars now: they're hoping to create positive associations. In the cases you see below, though,
things came along a little bit more naturally. You can't rush love, after all. Think of a bag-celeb duo we missed? Let us
know in the comments!
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