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"Directory of members" published as pt. 2 of Apr. 1954- issue.
Wanneer Alina de gave van het licht blijkt te hebben, wordt ze opgeleid tot Grisha. Hun leider, de Duistering lijkt begaan met het volk van Ravka. maar heeft stiekem andere
plannen. Vanaf ca. 15 jaar.
Hoewel kinderen die een traumatische gebeurtenis meemaken soms de nodige veerkracht hebben, krijgen veel andere kinderen symptomen die een diepgaande en langdurige
invloed hebben op hun dagelijks functioneren, hun gezondheid en hun veiligheid. Deze publicatie presenteert voor deze kwetsbare groep jongeren en hun gezinnen een
systematische behandelaanpak die geworteld is in de cognitieve gedragstherapie. Er wordt een concrete leidraad geboden om op verschillende soorten traumatische
gebeurtenissen te reageren, waarbij een apart deel is gewijd aan rouwgerichte modules voor mensen die een traumatisch verlies hebben geleden. Deze methode is door
vooraanstaande clinici–onderzoekers ontwikkeld en wordt in de Verenigde Staten erkend als een voorbeeldig evidence–based behandelprogramma. Het boek is helder en
toegankelijk van opzet en biedt een uitgebreid raamwerk voor de diagnostiek van posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressie, angst en andere traumagerelateerde
symptomen en voor het opstellen van een flexibel, individueel afgestemd behandelplan. Terwijl het model primair is gebaseerd op de cognitieve gedragstheorie, leggen de
auteurs ook grote nadruk op ontwikkelingsfactoren, het belang van het gezinssysteem en humanistische waarden. Voorbeeldscenario's, praktijkvoorbeelden en tips voor het
oplossen van problemen helpen de therapeut om kinderen, adolescenten en hun ouders bij de behandeling te betrekken en samen te laten werken aan het opbouwen en
versterken van essentiële vaardigheden op gebieden als affectregulering en veiligheid. Er is speciale aandacht voor de vraag hoe de behandeling kan worden afgestemd op de
behoeften van cliënten met een uiteenlopende culturele achtergrond en van cliënten met een uitermate lastig klinisch beeld en een complexe gezinssituatie. In handige bijlagen
staan mogelijke bronnen van informatie en hulpmiddelen, folders die aan cliënten kunnen worden uitgedeeld en gegevens over aanvullende opleidingen. Dit boek is verschenen
in de Kind en Adolescent Praktijkreeks. Abonnees van de Kind en Adolescent Praktijkreeks ontvangen 15% korting op de afzonderlijke delen van de praktijkreeks. Bij deze
handleiding horen drie werkboeken Verwerken en versterken: werkboek voor kinderen en jongeren werkboek voor ouders werkboek voor therapeuten
In een Canadees dorp groeit een Siamese tweeling op die met hun hoofd aan elkaar vergroeid is.
Met Handboek trigger-point-therapie leert men de eigen pijn, of die van een ander, te verlichten. Hoofdpijn, nek-, schouder- of rugpijn zijn voor veel mensen terugkerende ongemakken. Om
die tegen te gaan, gaan ze vroeg naar bed, nemen ze een sauna of slikken ze een pijnstiller. Weinigen weten echter dat deze pijnen kunnen worden veroorzaakt door trigger-points,
hypergevoelige plekjes in het spierweefsel. Trigger-points kunnen ontstaan door stress, overbelasting, verwondingen, littekens, drugs, alcohol of chemische stoffen. Door trigger-pointtherapie, het uitoefenen van druk op die plekjes in de spieren, kan pijn worden verlicht en kunnen functies van verzwakte lichaamsdelen weer verbeteren. In zijn handboek beschrijft Clair
Davies: - de achtergronden, oorzaken en symptomen van trigger-points; - mogelijke therapieën; - richtlijnen voor trigger-point-massage; - welke trigger-points bij welke klachten kunnen
worden bewerkt.
In ‘Onversneden christendom’ legt C.S. Lewis uit wat het hart is van het christelijk geloof. Een klassieker! Er is geen schrijver die zo helder en warm kan uitleggen wat het betekent om
christen te zijn als C.S. Lewis. Hij blijft niet steken in een abstracte theologische uiteenzetting, maar maakt het Bijbelse verhaal op een persoonlijke manier tot een prachtig geschenk. Lewis
blijft bij de kern van het geloof en hij verliest zich niet in details en morele kwesties. Wie toe is aan een verfrissing en verdieping van zijn of haar geloofsleven kan nog steeds het best bij C.S.
Lewis terecht.

Het bos waarin de negentienjarige Feyre woont is in de lange wintermaanden een koude, sombere plek. Haar overlevingskansen en die van haar familie berusten op haar
vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet dat opgejaagd wordt door een wolf kan ze de verleiding niet weerstaan om te vechten voor de prooi. Maar om te winnen moet
ze de wolf doden en daarop staat een prijs. Niet veel later verschijnt er een beestachtig wezen om vergelding op te eisen. Wanneer ze naar het gevreesde feeënrijk Prythian
wordt gesleept, ontdekt Feyre dat haar ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een van de dodelijkste, onsterfelijke magische wezens ooit gekend. Terwijl ze op zijn landgoed
verblijft, veranderen haar ijzige vijandige gevoelens voor Tamlin in een vurige passie die elke leugen en waarschuwing over de mooie, gevaarlijke wereld van de Elfiden in rook
doet opgaan. Maar een oude, kwaadaardige schaduw groeit over het land, en Feyre moet een manier vinden om het te stoppen of Tamlin en zijn wereld zullen voor eeuwig
verdoemd zijn.
Modern life relies on the availability of electricity and pressures on network operators to keep the power flowing have never been greater. Power networks of the future need to be
even more reliable, work harder and respond in real time whilst coping with increasing embedded generation; yet more than half of the networks of 20 years time are already
built. The challenge to managers and engineers is to achieve ever greater reliability with networks built from a mixture of assets at the lowest cost to customers. RTDN 2005
covers aspects of Reliability of Transmission covers topics such as diagnostic techniques, designing for reliability, condition monitoring, control & protection and risk analysis.
The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and technological developments that impact global security. Founded by Manhattan Project
Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
More than 495,000 definitions of a wide variety of acronyms, initialisms, abbreviations and similar contractions enable you to quickly and easily translate terms into their full names or meanings. New terms
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from subject areas such as associations, education and the Internet are now included.
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and their world. The core belief that Popular Science and our readers share: The future is going to be better, and
science and technology are the driving forces that will help make it better.
For more than 20 years, Network World has been the premier provider of information, intelligence and insight for network and IT executives responsible for the digital nervous systems of large organizations.
Readers are responsible for designing, implementing and managing the voice, data and video systems their companies use to support everything from business critical applications to employee collaboration
and electronic commerce.
'Zeer intelligent, verrukkelijk geschreven en uitermate fascinerend.' - The Spectator Een geschiedenis van de wereld in 100 voorwerpen biedt een heel originele benadering van de geschiedenis van de
mensheid. Het gebruikt de voorwerpen die oude beschavingen hebben achtergelaten als venster, waardoor we de werelden kunnen onderzoeken van de mensen die daar en toen leefden. Maar niet alleen
oude beschavingen komen aan bod. Neil MacGregor geeft ons een blik in het leven van de makers en gebruikers van al deze 100 voorwerpen: vanaf de oertijd tot aan het heden. MacGregor's doel is om ons
zoveel mogelijk te vertellen over het belang van de voorwerpen; over een stenen pilaar die de gepreekte tolerantie van een Indiase keizer tegen zijn volk laat zien, over de Spaanse munten die het begin van
de globale valuta betekenden, over een zilveren beker die de Romeinse dubbele houding ten opzichte van homoseksualiteit demonstreert, of over een Victoriaans servies dat de impact van een rijk onthult.
Elk hoofdstuk dompelt de lezer onder in een vervlogen beschaving en elk hoofdstuk is prachtig geïllustreerd met het betreffende voorwerp. De geschiedenis is hier een caleidoscoop, vol met prachtige
beelden en verrassende verhalen die onze wereld op een tot nu toe onbekende manier presenteren. Spectrum maakt deel uit van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv Houten - Antwerpen
www.unieboekspectrum.nl nur 680
Since 9/11 politicians, preachers, conservatives and the media are all speaking about evil. In the past the dicourse about evil in our religious, philosophic and literary traditions has provoked thinking,
questioning and inquiry. But today the appeal to evil is being used as a political tool to obscure compex issues, block serious thinking and stifle public discussion and debate. We are now confronting a clash
of mentalities, not a clash of civilisations. One mentality is drawn to absolutes, moral certainties, and simplistic dichotomies of good and evil. The other seriously questions an appeal to absolutes in politics
and criticizes the simplistic division of the world into the forces of evil and the forces of good. In The Abuse of Evil Bernstein challenges the claim that without an appeal to absolutes, we lack the grounds for
acting decisively in fighting our enemies. The post 9/11 abuse of evil corrupts both democratic politics and religion. The stakes are high in this clash of mentalities in shaping how we think and act in the world
today - and in the future.
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