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Anatomy Of The Spirit
'Je kunt je leven helen' van Louise Hay is het beste te omschrijven als hét
basisboek voor een gelukkiger leven. Wereldwijd hebben al meer dan 50 miljoen
mensen dit boek gelezen en de adviezen opgevolgd op weg naar een gezonder
en gelukkiger leven. En niet voor niets: Louise Hay laat je op een eenvoudige en
begrijpelijke manier kennismaken met de verbinding tussen lichaam en geest. Je
negatieve gedachten en overtuigingen over jezelf zijn vaker dan je denkt de
oorzaak van emotionele problemen en lichamelijke klachten. Als je leert om van
jezelf te houden en jezelf en anderen te vergeven, zet je stappen om je leven ten
goede te veranderen. Dat klinkt makkelijker dan het is, maar Louise Hay geeft
heel veel handvatten en hulp in de vorm van inspirerende teksten, ervaringen en
voorbeelden van anderen, meditaties en affirmaties. Aan het eind van het boek
vind je een praktisch overzicht van klachten en de gedachtepatronen die daar
mogelijk aan ten grondslag liggen.
The author of the international bestsellers Anatomy of the Spirit and Why People
Don't Heal and How they Can presents an exciting, highly original programme in
this fascinating book. As a medical intuitive, Myss has found that people
generally don't understand their purpose in life, which has led to a spiritual
malaise of epidemic proportions. This metaphysical disease in turn leads to
depression, anxiety, fatigue and eventually, physical illness. But our purpose our individual Sacred Contract - is often difficult to comprehend. Caroline Myss
has developed an enjoyable and ingenious process for deciphering your own
Contract that builds on the works of Jung, Plato and contemporary thinkers. With
her signature motivational style, Myss explains how you can identify your own
spiritual energies, or archetypes, and use them to help you find out what you are
here on earth to learn and whom you are meant to meet. In coming to know your
archetypal companions, you will also begin to see how to live your life in ways
that make the best use of your personal power and lead you to fulfil your greatest
- in fact, your divine - potential.
In 2001 publiceerde cardioloog Pim van Lommel in het gerenommeerde
medische tijdschrift The Lancet over zijn onderzoek naar bijna-dood ervaringen
(BDE) bij 344 Nederlandse patiënten. Zij hadden een hartstilstand in het
ziekenhuis gehad. Van hen bleken er 62 een BDE te hebben meegemaakt. Van
Lommels artikel was wereldnieuws. Sindsdien kunnen we niet meer om het
verschijnsel bijna-dood ervaring heen. Het is een authentieke ervaring, niet te
herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort; een BDE verandert mensen
blijvend. In Eindeloos bewustzijn legt van Lommel stap voor stap uit hoe mensen
die klinisch dood zijn toch zon indringende ervaring kunnen hebben. Hij
doorspekt zijn betoog met verhalen van mensen die een BDE hebben
meegemaakt. Met de meesten van hen heeft Van Lommel persoonlijk contact
gehad. Volgens Van Lommel is de heersende, materialistische visie van artsen,
filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt
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is om het verschijnsel te kunnen duiden. Er zijn goede redenen om aan te nemen
dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen:
het kan ook los van ons lichaam ervaren worden.
Anatomy of the Spirit is the first book to unify Eastern and Western spiritual
healing into a programme for physical healing and personal power. In this
breakthrough view of mind, body and spirit, Caroline Myss demonstrates that the
seven stages through which everyone must pass in the search for consciousness
and spiritual maturity are the same in all traditions and are also the same seven
stages for healing. During her many years of research into the power centres of
the body, Myss has uncovered strong evidence that each illness we develop
corresponds to a very specific pattern of emotional and psychological stress and
that certain beliefs and attitudes influence corresponding areas of the human
body. For example, fears regarding financial stress affect the health of the lower
back; emotional barriers to experiencing love undermine the health of the heart.
A strong need to control others or your environment influences the health of the
sexual area of your body. Caroline also discusses in depth why people do not
heal and the reasons why we often find ourselves in difficult circumstances that
never seem to change.
In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt
benutten. Laat je inspireren tot een mooier en zinvoller leven. In Good Vibes,
Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt benutten. Hoe
kun je echt van jezelf houden? Kun je negatieve emoties omzetten in positieve?
Is het mogelijk om blijvend gelukkig te worden? Wat is je doel in het leven en hoe
vind je dat? Vex King, die veel tegenspoed in zijn eigen leven overwon, inspireert
met zijn antwoorden een volgende generatie spirituele zoekers. Hij helpt de lezer
een leven te creëren om van te houden. Dit alles op een manier die eenvoudig te
volgen, nuchter en herkenbaar is.
From the New York Times best-selling author of Sacred Contracts and Anatomy
of the Spirit, a timely guide with 100 prayers for entering into a personal
relationship with the Divine. *** In her most personal book to date, beloved
teacher and best-selling author Caroline Myss draws on her own practice to help
us regain our fluency in the language of prayer and renew our connection to the
sacred. Intimate Conversations with the Divine offers 100 of Myss's personal
prayers as a resource and inspiration to start a prayer practice of your own. Each
prayer illustrates a different type of grace that feeds the human soul, from
awakening, endurance, and healing, to silence, surrender, and trust. "We are one
holy system of life and great cosmic truth, which is that all life-including all of usbreathes together," Myss writes. "I hope this book, these prayers, will bring you
comfort and grace, and help you through the difficult times ahead. And I hope
they will inspire you to believe that with God, all things are possible."
In haar nieuwste boek stelt bestsellerschrijver Caroline Myss de gedachte ter
discussie dat we er altijd achter kunnen komen waarom dingen gebeuren zoals
ze gebeuren. Maar dat is een illusie. Puttend uit haar jarenlange werk als
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medisch helderziende en spiritueel leraar vertelt Myss in dit boek de
waargebeurde verhalen van mensen die als terminale gevallen beschouwd
werden en die, door niets minder dan een wonder, hun ziekte overleefden.
Geïnspireerd door deze mensen die een breed scala van lichamelijke en
psychische klachten overwonnen van kanker tot gevorderde diabetes onderzoekt
Myss de wijsheid van grote mystici, zoals Teresa van Ávila, wier geschriften een
dieper begrip geven van de spirituele fundamenten van genezing. Op basis van
deze onderzoeken introduceert ze een genezingsmodel dat demonstreert dat het
mogelijk is om jezelf en anderen te helen met de kracht van genade. Myss
verandert onze kijk op crisis en ziekte ingrijpend. Lees dit boek! Deepak Chopra
Do you want to improve your relationships and experience lasting personal
change? Join Curt Thompson, M.D., on an amazing journey to discover the
surprising pathways for transformation hidden inside your own mind. Integrating
new findings in neuroscience and attachment with Christian spirituality, Dr.
Thompson reveals how it is possible to rewire your mind, altering your brain
patterns and literally making you more like the person God intended you to be.
Explaining discoveries about the brain in layman’s terms, he shows how you can
be mentally transformed through spiritual practices, interaction with Scripture,
and connections with other people. He also provides practical exercises to help
you experience healing in areas where you’ve been struggling. Insightful and
challenging, Anatomy of the Soul illustrates how learning about one of God’s
most miraculous creations—your brain—can enrich your life, your relationships,
and your impact on the world around you.
Wat doe je heel graag? Waar ben je goed in? Wat zijn jouw unieke vaardigheden
en talenten? Hoe ziet je ideale leven eruit? Leven volgens onze passie is de
sleutel tot een gelukkig en voldaan leven, maar hoe ontdek je wat je echte passie
is? En hoe laat je je dromen in vervulling gaan? Als je helder hebt wat je echt wilt
en je werkelijk verbonden leeft met je passies, kun je het leven creëren dat jij wilt.
De Passietest biedt de meest simpele en heldere manier om erachter te komen
wat jij wilt. Stap voor stap zul je in dit boek ontdekken wat voor jou écht belangrijk
is, wat je echte passies zijn. Aan de hand van interviews met bekende mensen
die volgens hun passie leven, leer je hoe jij een succesvol leven vorm kunt
geven.
Building on wisdom from Hindu, Christian, and Kaballah traditions, this
comprehensive guide to energy healing reveals the hidden stresses, beliefs, and
attitudes that cause illness. Anatomy of the Spirit is the boldest presentation of
energy medicine to date, written by one of its premier practitioners, internationally
acclaimed medical intuitive Caroline Myss, who is amongst the "hottest new
voices in the alternative health/spirituality scene" (Publishers Weekly). Based on
fifteen years of research into energy medicine, Dr. Myss's work shows how every
illness corresponds to a pattern of emotional and psychological stresses, beliefs,
and attitudes that have influenced corresponding areas of the human body.
Anatomy of the Spirit also presents Dr. Myss's breakthrough model of the body's
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seven centers of spiritual and physical power, in which she synthesizes the
ancient wisdom of three spiritual traditions-the Hindu chakras, the Christian
sacraments, and the Kabbalah's Tree of Life-to demonstrate the seven stages
through which everyone must pass in the search for higher consciousness and
spiritual maturity. With this model, Dr. Myss shows how you can develop your
own latent powers of intuition as you simultaneously cultivate your personal
power and spiritual growth. By teaching you to see your body and spirit in a new
way, Anatomy of the Spirit provides you with the tools for spiritual maturity and
physical wholeness that will change your life.
The Anatomy of The Spiritual Body, this is a work of inspiration for those who
want to become a part of the spiritual body and for those that are in the spiritual
body but may be functioning as a hand when their actual function is foot. Many
members of the spiritual body are functioning, but they are misplaced. As you
read this book, you will be shown where you fit in. For the body is not one
member but many. If the foot shall say, Because I am not the hand, I am not of
the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, Because I am
not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body
were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the
smelling? But now hath God set the members every one of them in the body as it
hath pleased him. And if they were all one member, where were the body? But
now they are many members yet but one body. And the eye cannot say unto the
hand I have no need of thee, nor again the head and to the feet I have no need of
you. Nay, much more those members of the body, which seem to be more
feeble, are necessary: (1 Corinthians 12:14–22) Anatomy of the Spiritual Body is
a work that includes a description of some of the natural body's systems with a
metaphorical comparison associated with the spiritual body. See where you fit in
the spiritual body and see if you are functioning to your fullest capacity.
In Spontane evolutie laat Bruce Lipton zien hoe onze positieve intenties de
wereld kunnen verbeteren. We hebben de positieve toekomst namelijk zelf in de
hand! In deze tijd van sociale media en dankzij Spontane evolutie van Bruce
Lipton weten we het: het brein van een enkeling kan wereldwijd effect hebben!
Zijn wetenschappelijke onderzoek op het gebied van de cel laat zien dat wij ons
in een bijzondere fase van de evolutie bevinden: het menselijk bewustzijn kan de
loop der dingen drastisch veranderen. Niet alleen op het niveau van een
persoon, maar ook op het niveau van de hele samenleving. We hebben de
positieve toekomst zelf in de hand. De vraag is: zijn wij het ons ook bewust?
The author builds on her study of the interconnection among mind, body, and
spirit to reveal why people become physically and spiritually ill and ways to
overcome mental and emotional obstacles to becoming well
Quantum-touch is een belangrijke doorbraak in de kunst van genezen met de
handen. Of je nu chiropractor, fysiotherapeut, energetisch genezer bent, aan
lichaamswerk doet of in een ander medisch beroep werkzaam bent, met
quantum-touch kun je een dimensie aan je werk toevoegen die tot nu toe
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onmogelijk leek. In dit boek maak je kennis met speciale adem- en
lichaamsconcentratietechnieken, waarmee je je energie op een zodanig niveau
kunt brengen dat een lichte aanraking al voldoende is om houdingscorrecties te
bewerkstelligen. Botten vallen na aanraking spontaan in hun juiste positie terug.
Pijn en ontstekingen verminderen en genezingprocessen verlopen sneller.
Kinderen kunnen het zich spelenderwijs eigen maken, zo simpel is de techniek,
maar toegepast door artsen, acupuncturisten en in de chiropraxie heeft het een
enorm effect.
Siddhartha Mukherjee onderzoekt aan de hand van zijn eigen
familiegeschiedenis - een verleden vol geestesziekte en psychische
aandoeningen - de menselijke erfelijkheid en het effect ervan op onze levens,
persoonlijkheden, keuzes en lotsbestemmingen. In weergaloos proza beschrijft
hij het eeuwenlange onderzoek naar de erfelijkheidskwestie - van Aristoteles en
Pythagoras via Mendel en Darwin tot aan de revolutionaire eenentwintigsteeeuwse vernieuwers die het menselijk genoom in kaart brengen. In 'Het gen. Een
intieme geschiedenis' verweeft Mukherjee wetenschap en sociale historie met
een persoonlijk verhaal, om een onthullende en magistrale geschiedenis te
schrijven waarin een wetenschappelijke abstractie tot leven komt. Het boek is
onmisbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de morele complexiteit van de
huidige wetenschappelijke mogelijkheden om het menselijk genoom te lezen en
te schrijven, en voor iedereen die zich bezorgd afvraagt wat de toekomst van de
mens behelst.
'Ieder mens heeft een aangeboren talent om te leren en te healen,' aldus Doreen
Virtue. Zij had al op heel jonge leeftijd haar eerste ervaring met de hulp die
engelen kunnen bieden, toen ze haar meest gekoesterde bezit verloor: een rood
portemonneetje met haar dierbaarste dingetjes. Ze bad dat het tasje veilig bij
haar terug zou komen en toen ze de volgende ochtend wakker werd, lag het
naast haar op haar kussen. In Het pad van de lichtwerker neemt Doreen Virtue je
mee op een spiritueel avontuur, waarbij ze aan de hand van haar eigen
levensverhaal vertelt hoe haar helende vermogens en helderziendheid tot bloei
kwamen. Ze schrijft: 'Dit is een boek over mijn eigen ontwikkelingsweg, waarop ik
me opnieuw bewust werd van mijn identiteit en mijn vermogens als lichtwerker.
Het doel van dit boek is je te helpen je je eigen goddelijke opdracht en natuurlijke
spirituele vermogens te herinneren.' Dit boek is voor iedereen die zich bewust wil
worden van zijn of haar aangeboren gaven, zoals het vermogen om op spiritueel
en energetisch niveau te helen en voor anderen in het verleden, het heden en de
toekomst te kijken.
De Schaduwvriend van Alex North is een spannende en duistere thriller, waarmee
North de hooggespannen verwachtingen na De Fluisterman inlost. Voor de fans van
Stephen King en Thomas Harris. De schaduwvriend is de nieuwe thriller van Alex
North, die eerder de bestseller De Fluisterman schreef. In De schaduwvriend herinnert
Paul Adams zich nog goed die vreselijke dag waarop de jonge Charlie Crabtree een
van zijn klasgenoten vermoordde. Paul was zowel bevriend met Charlie als met het
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slachtoffer. Diezelfde dag verdween Charlie spoorloos en de wildste complottheorieën
doen nog steeds de ronde op internet. Vijfentwintig jaar later verwerkt Paul stukje bij
beetje zijn jeugd. Maar wanneer zijn dementerende moeder een terugval krijgt, kan hij
er niet meer omheen: hij moet terug naar zijn ouderlijk huis. Het duurt niet lang voordat
alles uit de hand begint te lopen: zijn moeder is ervan overtuigd dat er een indringer in
huis is, en Paul realiseert zich dat hij wordt gevolgd. Het zet hem aan het denken: wat
is er daadwerkelijk gebeurd op de dag van de moord? Waar zou Charlie nu zijn? De
schaduwvriend is een spannende en duistere thriller, waarmee North de
hooggespannen verwachtingen na De Fluisterman inlost. Over De Fluisterman: ****
‘Een geraffineerde constructie.’ – VN Detective & Thrillergids ‘Atmosferisch en
griezelig spannend.’ – Alex Michaelides, auteur van De stille patiënt
A spiritual guide by the author of Anatomy of the Spirit offers counsel on how to create
personal energy and power in everyday life, discussing how to act as a channel for
divine grace and commit non-random acts of kindness in order to promote one's
spiritual and intuitive development. Reprint. 50,000 first printing.
Almost 20 years ago, a Harvard-trained neurosurgeon and researcher named Norman
Shealy was introduced to a young woman with a special gift: she could see illness in
other people with only her intuition to guide her. After extensive testing, Dr. Shealy
concluded that her ability to diagnose illness even from remote distances was 93%
accurate. Today that medical intuitive Caroline Myss is a legend in the field of intuition
and energy healing, with three New York Times bestsellers to her credit, including the
blockbuster Sacred Contracts. And now, in a major publishing event, these two
pioneering voices are together again in a revolutionary self-care curriculum, on The
Science of Medical Intuition. First presented by Myss and Shealy at a series of
influential workshops, The Science of Medical Intuition is designed to help listeners take
control of their total health, through intuitive self-diagnosis and healing techniques.
Complete on 12 enriching sessions, more than 18 hours of learning and enhanced by a
large format workbook developed exclusively for this course, The Science of Medical
Intuition covers every phase of Myss and Shealy's groundbreaking approach to selfcare, including the history of medical intuition, intuition self-training, chakra-by-chakra
self-diagnosis, healing with imagery, surprising scientific evidence from medicine and
physics, past lives and present health, decoding archetypal information, and much
more. At last, here is a full toolbox of self-diagnostic practices, visualizations, and
healing insights, taught by Myss and Shealy in their own words, on The Science of
Medical Intuition. Highlights: SESSION ONE The art and science of medical intuition •
Trust in chaos • The archetypal education process • The evolution of human
consciousness • Intuition is not a gift • From evolution to revelation • Asking intuitive
questions • Energy management • Wise use of medical intuition SESSION TWO
Intuition through the ages • The field of para-psychology • Medical clairvoyance • Your
unfinished business • Elmer Green • Creativity and intuition • The nature of selfhealing • Ethical use of intuition • Fight, flight, or sainthood SESSION THREE
Observing your choices • Honesty in self-evaluation • What is awareness? • Illness as
divine design • Getting answers vs. getting direction • Recognizing when a perception
is not your own • The three levels of intuition • Your choices and their consequences
SESSION FOUR The story of our DNA • How the nervous system develops • Intuition
as vibrational homeopathy • Chakras and their corresponding glands • The power of
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thought and imagery • Relaxation and creative visualization • Hans Eysenck SESSION
FIVE Guided imagery for feeling the body • Guided imagery for balancing attitudes and
emotions SESSION SIX Cellular responsibility • Reading through your chakras • The
phenomenon of time lock • Sensing the first chakra • Memory deanimation • Creativity
and the second chakra • Chakra shadows • Self-esteem and the third chakra • Guided
imagery: presence SESSION SEVEN The inner laboratory • Your holographic self •
Enlightenment as conscious creation • Connections between chakras four through
seven • Your emotional magnet • The fifth chakra as the unruly child • Finding energy
drains SESSION EIGHT Perception zone of the eighth chakra • The archetypal view of
life • Model of your perceptual system • Identifying archetypes • Finding the archetypal
pattern under physical form • Where choice meets destiny • When others control your
spirit SESSION NINE Guided imagery: The Ring of Earth • The Ring of Fire SESSION
TEN Guided imagery: The Ring of Water • The Ring of Air SESSION ELEVEN Guided
imagery: The Ring of Crystal • Past-life guided imagery SESSION TWELVE The
apprentice alchemist • Reading your own code • The challenge of energetic
responsibility • Self-esteem and intuition • The collective alchemy • Where illness
begins • Attunement with your ideals
Yoga is de laatste jaren flink in populariteit gestegen en is een beproefde methode om
stijfheid of stress te lijf te gaan. Maar dat yoga ook een spirituele kant heeft wordt vaak
genegeerd. De zeven spirituele wetten van yoga laat zien hoe je die spirituele dimensie
kunt ontdekken en integreren in je leven wanneer je De zeven spirituele wetten van
yoga als richtsnoer neemt. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt de
filosofie van yoga uit de doeken gedaan en worden de zeven spirituele wetten
geformuleerd. Het tweede deel benadrukt het belang van meditatie en ademhaling, en
het derde deel gaat over de beoefening van yoga en sluit af met een yogasessie
volgens de zeven spirituele wetten. De zeven spirituele wetten van yoga Deepak
Chopra en David Simon ISBN 9789069636450 240 blz., 13 x 19 cm Gebonden E 15.90
Heb je last van hooikoorts? Als je je onderdompelt in Jules Vernes 20.000 mijlen onder
zee zul je geen last meer hebben van pollen. Ben je na een teleurstellende relatie je
geloof in de liefde verloren? Lees dan Murakamis 1q84 en word net als hoofdpersoon
Tengo opnieuw verliefd op de liefde. Of vind je het jammer dat je vader
geheelonthouder is? Laat hem Jan van Mersbergens Naar de overkant van de nacht
lezen en hij zal ervan overtuigd raken dat het goed is om je af en toe te laten gaan. In
dit `medisch handboek worden meer dan 320 aandoeningen van midlifecrisis en
slapeloosheid tot gebrek aan humor en constipatie beschreven. In totaal 550 romans
bieden soelaas: de ene keer geeft het verhaal zelf afleiding, een andere werkt het ritme
van het proza genezend. Ella Berthoud en Susan Elderkin zijn twee gepassioneerde
Engelse `bibliotherapeuten bij The School of Life, opgericht door onder anderen Alain
de Botton. Hun bejubelde boek The Novel Cure is voor deze vertaling voor een kwart
aangevuld met remedies van Nederlandse en Vlaamse bodem. De lemmas zijn
verzorgd door literair journalist Maarten Dessing. `Een ode aan de mogelijkheden van
de roman. The Guardian
Stop met je verschuilen achter excuses en ontdek je eindeloze potentieel! Het is vaak
ontzettend moeilijk om de destructieve denkgewoontes te doorbreken die je al vanaf je
jeugd met je meedraagt. Deze worden continu goedgepraat met excuses als: Het is te
laat om nu nog te veranderen Als ik zou veranderen, zou dat mijn leven overhoop halen
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Zo ben ik altijd geweest In `Stop! Geen excuses meer onthult Wayne Dyer hoe je de
negatieve denkpatronen kunt veranderen die verhinderen dat je de hoogste niveaus
van geluk, succes en gezondheid bereikt. Wayne Dyer daagt je uit om die excuses voor
eens en voor altijd de deur uit te doen en je dromen nu echt waar te maken! Dr. Wayne
W. Dyer is een internationaal bekende auteur en spreker op het gebied van
persoonlijke groei; hij wordt ook wel `father of motivation genoemd. Hij heeft tientallen
bestsellers op zijn naam staan en verscheen onder andere in `The Today Show en bij
Oprah Winfrey.
Describes a seven-step process for promoting physical, emotional, and spiritual
healing, offering a detailed introduction to the new field of energy medicine
De anticonceptiepil heeft vrouwenlevens radicaal veranderd. Vrouwen kregen controle
over hun vruchtbaarheid en konden mede daardoor in groten getale studeren en de
arbeidsmarkt betreden. Maar de pil heeft ook allerlei bijwerkingen. Zo beïnvloedt het
onder meer je eetpatroon, stressniveau, emoties, seksuele voorkeuren, humeur en
zelfs je partnerkeuze. Vrouwen die aan de pil zijn, zijn dus een andere versie van
zichzelf. Alleen is daar nog altijd maar weinig over bekend. In Je brein aan de pil maakt
Sarah Hill inzichtelijk wat we weten (en vooral nog niet weten) over de effecten van
hormonale anticonceptie op het vrouwenbrein. Het resultaat is een vlot geschreven
eyeopener over de relatie tussen vrouwelijkheid en hormonen, en de ingrijpende
invloed van hormonale anticonceptie op onze hersenen. Een boek dat je kijk op
hormonen voorgoed verandert en vrouwen helpt om beter geïnformeerde keuzes over
hun gezondheid te maken.
Liefste Philippa, Romée en Gabriel, Dit boek is geschreven voor jullie. Het is een wild ride
doorheen een jaar waarin alles veranderde. Het toont welke strijd wij gevochten hebben, sinds
het loodzware verdict 'baarmoederhalskanker' viel. Ik neem jullie bij de hand en loods jullie
langsheen gitzwarte dagen. We wandelen doorheen hoofdstukken met een gouden randje.
Daar blijven we graag wat langer staan. Met een roze bril op, want zo genieten we het liefst en
het hardst. Echter, de dagen waarop je me bijeen kan rapen, die mogen jullie ook kennen. Dit
boek bevat een samenvatting van wie wij zijn, als gezin. Waarin de liefde voor jullie en voor het
moederschap primeert. Mama zijn is het allermooiste dat ik ooit had kunnen worden, en daar
ben ik dankbaar voor. Laat deze verzameling van brieven, verhalen, beelden, columns, en
anekdotes een houvast betekenen. Om voor het slapengaan in te bladeren en te lezen over
wat was, wat is, en wat altijd zal zijn. Dit boek is er voor jullie, en voor iedereen die er inspiratie
in kan vinden om de lichtpuntjes in doodgewone dagen te ontdekken. Om iedere dag te léven,
voluit en met heel je hart. Met jullie in mijn achterhoofd, always and everywhere. Lof joe, dof
joe.
Anatomy of a Seance paints a fascinating picture of how educated people were drawn to
spiritualism and psychic research. It shows that for many Canadians, attempting to sort out
their religious beliefs and finding an acceptable marriage between religion and science, the
seance room provided an alternative to formal religious dogma. Despite the opposition of
mainline churches, spiritualism offered the possibility of a "scientific" religion that could prove
the existence of heaven.
A unique programme designed to promote spontaneous physical, emotional and spiritual
healing. In Anatomy of the Spirit, Dr Myss sets out a unique programme designed to promote
spontaneous physical, emotional and spiritual healing. She explores the links between spiritual
and emotional stresses and the specific illnesses these create in different parts of the human
energy system. This book also presents Dr Myss's long-awaited model of the body's seven
centres of spiritual and physical power in which she synthesises the ancient wisdom of three
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spiritual traditions - the Hindu chakras, the Christian sacraments and the Kabbalah's Tree Of
Life. With this model, Dr Myss shows how you can develop your own latent powers of intuition
and simultaneously develop your personal power and spiritual maturity.
"The Anatomy of Faith" (TAF) has been authored to prescribe various remedies to the life of
the Christian who has lost faith in God or who has yet to identify their purpose for living.
Een man doorkruist te voet het graafschap Suffolk, een dunbevolkt gebied aan de Engelse
oostkust. De omgeving waarin de man zich bevindt, leidt tot filosofische bespiegelingen over
de mensen en culturen die hem voorgingen. Overal om hem heen ziet hij sporen van vergane
glorie en voorbije schande. Scherven en relikwieën herinneren aan de Taiping-opstand, aan de
slavernij in het voormalige Belgisch Kongo, aan de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog
en de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog. De ringen van Saturnus is een
formidabele en tot nadenken stemmende reis, die een eigen vorm zoekt tussen rapportage en
fictie, autobiografie en geschiedschrijving. Het is een weergaloos 'Europees' boek van een van
de belangrijkste schrijvers van de twintigste eeuw.
Het leven dat Eichmann leidde van 1945 tot 1960 Het onbezorgde leven van een
oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann geldt als een van de beruchtste Duitse oorlogsmisdadigers.
Hij gaf opdracht tot de moord op miljoenen Joden. Nadat hij in 1945 was gevlucht werd hij in
1960 door de Israëlische geheime dienst ontvoerd vanuit zijn nieuwe thuisland Argentinië en
terechtgesteld. In Eichmann in Argentinië vertelt Bettina Stagneth over zijn leven gedurende de
jaren 1945-1960, een periode die tot dusver altijd onderbelicht is gebleven. Daaruit blijkt dat
Eichmann allerminst een anoniem leven probeerde te leiden, maar voortging met het uitdragen
van de nationaal-socialistische ideologie en zijn Jodenhaat met als belangrijkste handlanger de
Nederlandse oorlogsmisdadiger Willem Sassen. Vooral omdat Duitsland het oorlogsverleden
zo snel mogelijk wenste te vergeten, kon hij relatief ongestoord zijn gang gaan en een
zorgeloos leven leiden. Bettina Stangneth (1966) studeerde filosofie en promoveerde in 1997
op Immanuel Kant. In 2000 ontving ze de eerste prijs van de Philosophisch-Politische
Akademie in Keulen voor haar studie over antisemitisme bij Kant. Sindsdien doet Bettina
Stangneth onderzoek naar de theorie van leugens en naar Adolf Eichmann. Ze woont in
Hamburg. 'Stangneth vertelt het verhaal op pakkende wijze. Ze neemt Eichmann serieus,
zonder hem \"groter\" te maken dan hij is.' - NEUE ZÜRICHER ZEITUNG
Het grootste deel van de menselijke geschiedenis zijn microben onzichtbaar geweest en
werden ze alleen opgemerkt door de ziekten die ze veroorzaakten. Pas sinds kort zijn ze
vanuit de verwaarloosde marges van de biologie verhuisd naar het centrum ervan. De
microben in ons gunt ons voor het eerst een blik in die wereld en laat ons zien hoe
alomtegenwoordig en vitaal microben zijn: hoe ze onze organen vormgeven, ons helpen bij het
bestrijden van ziektes hoe ze voedsel afbreken, ons immuunsysteem opvoeden, ons gedrag
begeleiden, ons genoom bombarderen met hun genen en ons van buitengewone capaciteiten
voorzien. Met veel humor en eruditie nodigt Ed Yong ons uit om op een andere manier naar
onszelf en onze collega-dieren te kijken: minder als individuen en meer als de onderling
verbonden, onderling afhankelijke veelvouden die wij zijn. We leren de geheime, onzichtbare
en wonderlijke biologie kennen die schuilgaat achter grootse koraalriffen. We lezen over de
gloeiende inktvis die ons inzicht verschaft in de bacteriën in onze eigen darmen, over de
kevers die hele bossen neerhalen, en over de ziekte bestrijdende muggen die in Australië zijn
ontwikkeld. Maar ook over de ingrediënten in moedermelk die zijn geëvolueerd om de eerste
microben van een baby van voedsel te voorzien. We zien hoe mensen deze
samenwerkingsverbanden verstoren en hoe wetenschappers ze nu tot ons voordeel
manipuleren. We zien, zoals William Blake schreef, de wereld in een korrel zand.
Internationally renowned motivational teacher and popular theologian Caroline Myss has
created a transcendent work of unique insight and revelation in Entering the Castle. A highly
original inner path to self-knowledge, the Castle is also the road to spiritual knowledge of God
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and your own soul. In fact the soul is your spiritual castle and doing interior soul work helps
you find your path in the world. Teresa of Ávila's vision of the soul as a beautiful crystal castle
with many mansions, and many rooms within those mansions, is the template for this modern
spiritual journey on which you meet different aspects of your self and spirit and prepare for the
ultimate encounter with God and your own divinity. Seven stages of intense practices and
methods of spiritual inquiry develop your personal powers of prayer, contemplation, and
intuition, which in turn reinforce your interior castle and build a soul of strength and
stamina.With stories and inspiration from mystics of all traditions, Entering the Castle is a
comprehensive guide for the journey of your life -- a journey into the center of your soul. There,
peace, God, and a fearless joy wait for you to discover them...and claim them for your own.

In handboek chakrapsychologie verklaart Anodea Judith het oude oosterse
chakrasysteem vanuit de westerse psychologie. Ze gebruikt de structuur van het
chakrasysteem als een plattegrond waarop westerse begrippen van persoonlijke
ontwikkeling ingevuld kunnen worden. De spirituele natuur van iedere persoonlijkheid
brengt Judith in verband met de structurele logica van het lichaam. Anodea Judith
(1952) is een Amerikaanse auteur, therapeut en trainer op het gebied van chakra's,
bodymind-integratie en yoga. Ze heeft een master in klinische psychologie en
studeerde mind-body health in Californië. Dit handboek is geschikt als aanvullend
studiemateriaal voor psychologen, maar zeker ook voor de geïnteresseerde leek.
Deze Anatomische atlas, tweede editie is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die
de anatomie bestudeert. Deze atlas met meer dan 2.400 fullcolour afbeeldingen leidt u
stap-voor-stap door elk gebied van het lichaam, zodat u het vakgebied van de anatomie
tot in de kleinste details leert kennen. Aan ieder exemplaar van deze Anatomische atlas
is een unieke inlogcode toegekend die gratis en onbeperkt toegang geeft tot de website
AnatomischeAtlas.nl met ruim 1800 fullcolor afbeeldingen uit het boek. Belangrijkste
kenmerken * Schitterende fullcolour afbeeldingen met duidelijke benamingen en
bijschriften. *Nog meer klinische verwijzingen die studenten helpen de link tussen
anatomie en geneeskunde te leggen. *Alle lichaamsgebieden komen in een intuïtieve
indeling aan bod om het studeren gemakkelijker te maken. Eerst de skeletstructuur,
vervolgens komen de spieren, organen, vaten en zenuwen aan bod, en uiteindelijk
wordt het betreffende gebied samengevat in 'topografische' afbeeldingen. *De
belangrijkste anatomische informatie is samengevat in meer dan 170 overzichtelijke
tabellen die het studeren gemakkelijker maken. *Innovatieve, gebruiksvriendelijke
indeling waarbij elk onderwerp overzichtelijk op twee naast elkaar gelegen pagina's
wordt behandeld. *Onderwerpen over oppervlakteanatomie verwijzen nu niet alleen
naar oriëntatiepunten en palpabele structuren, maar ook naar gebieden en
referentielijnen of -vlakken, ter voorbereiding op de praktijkexamens. *De secties
'Feiten over spieren' zijn ideaal voor studie- en naslagdoeleinden en geven een
overzicht van de oorsprong, aanhechting, innervatie en functies van spieren. *De
topografisch-anatomische overzichten aan het einde van elk onderdeel maken de lezer
vertrouwd met de 2D-weergave van anatomische gebieden. *Toegang tot de website
www.anatomischeatlas.nl, met meer dan 1800 afbeeldingen uit het boek om met en
zonder inschriften te oefenen. Anatomische atlas is de eerste keus van studenten "Dit
is de beste anatomische atlas ooit. Echt heel veel afbeeldingen, heel duidelijk, heel
realistisch ... de structuren zijn logisch onderverdeeld en worden van alle kanten belicht
... met klinische verbanden en overzichten van innervaties en functies. Alles zit erin.
Gewoon kopen. OK, nu gauw verder met studeren... " "Ik vind dit boek echt het
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allerbeste. Dat komt door de afbeeldingen: de illustrator heeft de perfecte balans
gevonden tussen detail en duidelijkheid. Sommige van deze afbeeldingen moet je zien
om het te geloven ... de klinische kaders zijn geweldig, ze voegen een extra dimensie
toe aan de informatie, waardoor deze gemakkelijker te onthouden is. En dat is het
belangrijkste, dat alles gemakkelijker te onthouden is." "Indrukwekkend ... uitzonderlijk
effectief." - Journal of the American Medical Association De anatomische atlas is
bestemd voor studenten en docenten geneeskunde, fysiotherapie,
bewegingswetenschappen, artsen en fysiotherapeuten.
Het enneagram is een eeuwenoud psychologisch systeem, waarin de mens wordt
beschreven aan de hand van negen persoonlijkheidstypen. Dit handboek biedt een
volledig overzicht van de achtergronden, de werking en de toepassing van dit systeem.
Hierdoor kunnen onze eigen persoonlijkheid en die van collega s, cliënten, familie en
vrienden worden doorgrond. En conflicten in werk en relatie worden beter hanteerbaar.
For more than 30 years, Yoga Journal has been helping readers achieve the balance
and well-being they seek in their everyday lives. With every issue,Yoga Journal strives
to inform and empower readers to make lifestyle choices that are healthy for their
bodies and minds. We are dedicated to providing in-depth, thoughtful editorial on topics
such as yoga, food, nutrition, fitness, wellness, travel, and fashion and beauty.
In dit nieuwe deel in Lee Childs veelgeprezen suspense-serie schiet Jack Reacher een
bejaard echtpaar te hulp... En staat hij oog in oog met zijn gevaarlijkste tegenstanders
tot nu toe. Blauwe maan is de 24ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee
Child. Jack Reacher is een voormalig militair agent, opgeleid om altijd een oogje in het
zeil te houden. Hij zit in een Greyhoundbus en kijkt naar een oudere man die slaapt in
zijn stoel en die een dikke envelop met contanten uit zijn zak heeft hangen. Een andere
passagier kijkt ook... uiteraard met de gedachte snel rijk te worden. Wanneer de
overvaller eindelijk een poging waagt, schiet Reacher te hulp. De oude man is hem
dankbaar maar weigert Reachers aanbod om hem thuis te brengen. Hij is kwetsbaar,
bang en zit duidelijk in grote problemen. Elders in de stad strijden twee meedogenloze,
rivaliserende criminele bendes – de ene Albanees, de andere Oekraïens – om de
macht. Hebben ze de controle over de oude man en diens leven? Zal Reacher
toekijken en slechte dingen laten gebeuren? Of kan hij de situatie zo beïnvloeden dat
die in ieders voordeel is?
Terugkeer naar liefde, leven met de principes van Een cursus in wonderen’ van
Marianne Williamson is een wereldwijde klassieker waarvan miljoenen exemplaren zijn
verkocht. Geïnspireerd door een Cursus in wonderen maakt Marianne Williamson
duidelijk dat liefde de drijvende kracht is achter alles. Wat je ook overkomt op het
gebied van relaties, gezondheid of carrière: liefde is het antwoord. 'Terugkeer naar
liefde' laat zien dat wanneer je bereid bent vanuit liefde in plaats van angst te leven,
alles zal veranderen. Je ontdekt dat jij de liefde bent. Liefde maakt onszelf en de wereld
beter. ‘Onze grootste angst is niet dat we niet genoeg zijn. Onze grootste angst is dat
we over grenzeloze macht beschikken. Het lezen van deze zinnen maakte ontzettend
veel bij me los. Wat Marianne ons probeert te vertellen is dat angst ons tegenhoudt te
schitteren, maar wanneer we liefde omarmen zullen we dichter bij ons ware zelf komen.
Ik ben nog nooit zo geraakt door een boek.’ – Oprah Winfrey
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