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The Lion People Intercosmic Messages From The Future
This book contains stories of the ancient Egyptian gods and goddesses from archaeological references and personal insights. It starts with
stories of Ma'at, Ptah, Thoth, and Atum-Ra, then continues with tales of Ra and his children. Stories of Bast, Hathor, and Sekhmet follow,
with an exploration of the Egyptian calendar. Finally, the gods of Elephantine and Thebes give their stories.
Brieven van de Birmese schrijfster en voorvechtster van de mensenrechten over politieke misstanden, menselijk leed, zeden en gewoonten
in Birma.
Overzicht in woord en beeld van de ontwikkeling van het reizen.
Crystal skulls invoke a sense of mystery. What was their role in ancient times? Are they important for us in current times? Can they assist us
on our spiritual journey? How? Although much has been written about them, many questions still linger. This book addresses many of these
lingering questions on practical, subtle-energy, and spiritual levels. This long-awaited sequel to Crystal Skulls: Interacting with a Phenomenon
weaves practical information on crystal skulls with meditations to provide a deeper understanding of the role of crystal skulls in expanding the
consciousness of individuals and humankind as a whole. Filled with useful guidance for both beginners and those who have worked with
crystal skulls for long periods of time, Crystal Skulls: Expand Your Consciousness addresses essential issues: what material crystal skulls
should be made from, what size to choose, how to clean them, and what to do with them. The most important part of the book addresses
awakening the potential of a crystal skull. Learn about the energies of these awakened crystal skulls and the effects they have on the spiritual
development of individuals and the collective consciousness of humanity. This book invites you on a journey of awakening the potential of
your crystal skulls -- and consequently awakening yourself. Several meditations are given to support this journey along with descriptions of
the known ancient and old crystal skulls, making this book a "must have" for anyone interested in crystal skulls and in the journey of spiritual
development.
Een 16-jarige herbergiersdochter zet zich in de middeleeuwen in om armoede, honger en kou te bestrijden.
Een oude straatmuzikant neemt een uit het nest gevallen vogeltje mee naar huis en zorgt er zo goed voor dat het hem overal volgt, totdat het
naar het warme zuiden trekt. Prentenboek met tekst.
Madeleine Walker wird immer wieder um Hilfe gebeten, wenn ein Tier verschwunden oder gestorben ist. Sie hat die einzigartige Fähigkeit,
sich mit den Seelen der Tiere zu verbinden und ihren Botschaften zu lauschen – im Diesseits und im Jenseits. Auf ihren zahlreichen Reisen
um die Welt begegnet Madeleine wunderbaren Wesen aus dem Tierreich, die außergewöhnliche Botschaften für die Menschheit übermitteln.
Tiere haben eine heilende Aufgabe, die den ganzen Planeten betrifft. Sie verbinden Energiefelder und knüpfen ein Band der Liebe zwischen
Himmel und Erde. Zudem sind sie Botschafter ihrer Elemente, die mit großer Dringlichkeit und Entschlossenheit den Menschen zurufen:
„Ändert euer Verhalten gegenüber den Tieren und gegenüber Mutter Erde!“ Eine einzigartige Liebeserklärung an das Tierreich und eine
Offenbarung über das wirkliche Leben jener wunderbaren Wesen, die im Leben der Menschheit eine so unverzichtbare Aufgabe erfüllen!
Tekst op de achterflap: "Risicosignalering is belangrijk in het kader van goede en veilige zorg. Het is al een aantal jaren een onderdeel van
de Normen Goede Zorg en een aandachtspunt voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zorgorganisaties zijn verplicht risico's te
signaleren: de situatie van de cliënt moet in de gaten gehouden worden en zorgproblemen moeten in een vroeg stadium gesignaleerd
worden. Risico's signaleren, analyseren en actie ondernemen behoren tot het verpleegkundig en verzorgend vak. Risicosignalering is geen
kwestie van lijstjes afvinken, het vergt gedegen kennis en vaardigheden. Deze uitgave helpt verpleegkundigen en verzorgenden om risico's
bij cliënten snel en vakkundig te onderkennen. Vaardigheden die voor risicosignalering belangrijk zijn komen aan bod, zoals goed luisteren,
observeren, de juiste vragen te stellen, voorlichting geven en motiveren. Verder biedt de uitgave handvatten om de juiste interventies in te
zetten en om de cyclisch te verwerken. Risicosignalering in de zorg helpt verpleegkundigen en verzorgenden in het vergroten van hun
deskundigheid op het gebied van risicosignalering. Daarmee leveren ze een bijdrage aan veilige zorg. De uitgave is geschikt voor de
dagelijkse praktijk en voor opleiding en nascholing."
Als de bemanning van een nieuwe Russische onderzeeër besluit naar het westen te deserteren, ontstaat een wilde jacht waaraan de halve
wereldvloot meedoet.
Essays van de Britse letterkundige en apologeet van het christendom (1898-1963).
De kleindochter van een leerling van Gaudi krijgt opdracht het christendom te redden van het Kwaad door raadsels rond symbolen in Gaudi's
werk te ontrafelen.
Anny Applebaum woont in San Francisco en is al jaren gescheiden. Om haar eigen leven weer wat kleur te geven besluit ze onderzoek te
doen naar het seks- en liefdesleven van de babyboomgeneratie, de eerste generatie die heeft kunnen profiteren van viagra. Maar heeft die
viagra wel zon positieve invloed? Anny betwijfelt het. Om daarachter te komen plaatst ze advertenties op datingsites en interviewt ze mannen
en vrouwen van haar eigen leeftijd. Haar bevindingen verwerkt ze in haar wekelijkse column voor de plaatselijke krant. Net als Carrie
Bradshaw dus, maar dan wat ouder. En wijzer. Wat Anny tijdens haar onderzoek ontdekt is hilarisch, maar ook schrijnend en schokkend.
Wanneer ze iets begint te voelen voor een van haar researchdates raakt het onderzoek meer en meer vervlochten met Annys gewone leven.
In De viagra-dagboeken betreedt Barbara Rose Brooker een wereld die nog maar weinig schrijvers durfden te betreden. Het is een heerlijke,
maar ook gevoelige roman. Het gaat nu eens niet over vrouwen met een prangende kinderwens, maar juist over vrouwen die in hun
liefdesleven belemmerd worden door hun eigen kinderen. Barbara Rose Brooker is schrijfster en comédienne. Ze schreef en speelde de
onewomanshow The Viagra Diaries en het gelijknamige boek werd al snel een succes. Sex and the City-schrijver Darren Star zag er zelfs
onmiddellijk een geweldige televisieserie in.
Emiel Rutgers spreekt in zijn oratie over de zorg voor borstkanker. Die zorg is groot en neemt toe, alsook het aantal patiënten en de mediaaandacht ervoor. De patiënt is tegenwoordig mondiger en beter geïnformeerd. Ook de overheid, zorgverzekeraars en de media worden
kritischer. De medische wetenschap kan steeds meer: betere screening, betere diagnostiek, betere sparende behandelingen met betere
genezingskansen, beter cosmetisch resultaat, betere prognosebepaling, betere chemotherapie en hormoonbehandelingen en betere
herstelprogramma's na de behandeling. Daardoor wordt het percentage patiënten dat sterft aan borstkanker steeds kleiner.
Borstkankerspecialisten weten precies wat je nodig hebt voor optimale zorg: een goed opgeleid en op elkaar ingespeeld ‘mammateam' van
specialisten (mamma is Latijn voor borst) met korte lijnen en vlotte beschikbaarheid van alles wat ze nodig hebben, ondersteund door goed,
verantwoord en spannend wetenschappelijk onderzoek. Er is een geoliede mammadiagnostiekpoli nodig waar alles liefst in één dag gedaan
kan worden door gespecialiseerde radiologen, met geavanceerde bioptietechnieken, waar een MRI van de borsten gemaakt kan worden
zonder drie weken wachttijd. Een patholoog, plastisch chirurg, radiotherapeut en internist die meteen behandeladviezen kunnen geven,
moeten beschikbaar zijn. Ook zijn mammacare-verpleegkundigen en nurse practitioners (gespecialiseerde verpleegkundigen die ook
medische taken verrichten) nodig. Zo kunnen afstemming van diagnostiek en behandeling, voorlichting, begeleiding en wetenschappelijk
onderzoek naadloos in elkaar overgaan. Dit alles georganiseerd rond de patiënt. Dit is nog (lang) niet voor iedere patiënte met borstkanker
voorhanden en daar moet aan gewerkt worden, stelt Rutgers. Het zal resulteren in meer tevreden patiënten (en dokters), fraaiere
behandelingsresultaten en snellere resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
Een Eskimomeisje verdwaalt op de toendra van Alaska, waar ze uit zelfbehoud vriendschap sluit met een troep wolven.
Op een vliegveld bij New York wordt de Zweed Lars-Erik Hassel op brute wijze vermoord. Opvallend is dat het slachtoffer de ‘merktekens’
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van de beruchte Amerikaanse seriemoordenaar The Kentucky Killer vertoont. Maar díé is al jaren dood. Of toch niet? Van de moordenaar is
geen spoor te bekennen. En ook in Stockholm, waar hij vermoedelijk op naam van Hassel naartoe is gevlogen, vindt men hem niet tussen de
reizigers. Een en ander leidt tot de conclusie dat iemand de identiteit van The Kentucky Killer heeft ‘geleend’. Een speciale politie-eenheid
onder leiding van Paul Hjelm moet de meedogenloze, ‘onzichtbare’ killer opsporen.
LET OP!: Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers Tarwegras: de groene revolutie Geen sinaasappelsap maar tarwegrassap!
Deze wereldwijde bestseller vertelt je alles wat je moet weten over het wonderplantje tarwegras en zijn bijzondere krachten. De plant
tarwegras bevat namelijk hoge concentraties vitaminen, mineralen, aminozuren en enzymen en is rijk aan chlorofyl, dat je lichaam reinigt en
nieuwe energie geeft. In het boek wordt helder uitgelegd hoe je het kunt kweken, persen en gebruiken, om zo optimaal te profiteren van de
gezonde werking van het groene sap.
Going beyond the standard pet communication book, this adventure delivers messages from many different wild and sacred animal species.
Voices of the white buffalo, the humpback whale, the white lions of Timbavati South Africa, orcas, and bears all speak through the author,
who embarked on a spiritual journey across several continents in search of this wisdom from animals. In turns moving, empowering, and
entertaining, it includes practical ways to implement the animal knowledge, conveying vital messages to help save humanity and the natural
world.
Maggie heeft altijd alles volgens het boekje gedaan Tot ze ontdekt dat haar man, met wie ze negen jaar is getrouwd, een affaire heeft en
haar baas van plan is haar te ontslaan. Dan stapt Maggie zomaar op een vliegtuig richting Californië. Daar doet ze dingen die ze nog nooit
heeft gedaan. Er zijn nonstop feesten, iedereen ziet er fantatisch uit, de martini blijft stromen en zelfs de palmbomen zijn dun. Maggie geniet
van haar sprankelende nieuwe leven. Tot ze ontdekt dat ze het liefste gewoon weer thuis zou willen zijn...

Kunstenares Monica Szabo is over de vijftig en gescheiden. Jarenlang doceerde ze kunstgeschiedenis en zorgde ze
voor haar gezin. Nu haar kinderen volwassen zijn, heeft ze eindelijk tijd voor zichzelf. Een relatie met de rijke zakenman
B. biedt haar alles wat eeuwenlang was voorbehouden aan de grote mannelijke kunstenaars: inspiratie, ruimte, geld en
seks. Haar 'muze' inspireert haar tot het maken van een serie erotische schilderijen, gebaseerd op de passie van
Christus. De tentoonstelling wordt een drukbezocht mediacircus en maakt haar in één klap wereldberoemd en
vermogend. Maar dan verliest B. zijn fortuin. Moet zij nu voor hem zorgen? Deze vurige en provocerende roman toont
Gordons zeer eigen vorm van feminisme, haar humor en haar originele visie op esthetiek, machtsverhoudingen, erotiek
en de verlangens van vrouwen. 'Het boek heeft een opmerkelijke sensualiteit... In de bedscènes weerklinkt de
schoonheid en het mysterie van het menselijk lichaam. Maaltijden worden intens zintuiglijke genoegens.' Newsday Mary
Gordon (1949) is McIntosh Professor of English aan Barnard College en schreef bekroonde romans, korte verhalen en
non-fictie, waaronder Het gezelschap van vrouwen (The Company of Women). Ze woont met haar man in New York en
Rhode Island.
Wanneer Rose Field zich gedwongen ziet afstand te doen van het kasteel van haar familie, probeert ze via een list dit
laatste stukje verleden uit gelukkiger tijden te redden uit de handen van de genadeloze projectontwikkelaar Angelo
Emiliani. Angelo laat echter niet met zich sollen. Bovendien, als hij ziet hoe beeldschoon Rose is, besluit hij haar te
bewijzen dat hij niet zo'n barbaar is als zij denkt. Rose kan zijn plagerige geflirt onmogelijk weerstaan, en zij is zo lieftallig
en opwindend dat ook de 'ijskoude' Angelo al snel compleet verloren is. Tot hij iets schokkends over haar ontdekt...
Binnen vijftien dagen verandert het leven van Laurence en zijn broertje Jay voorgoed... Het leven is niet gemakkelijk voor
Laurence. Zijn moeder is verslaafd aan de drank en zijn broertje Jay is geobsedeerd door Scooby Doo. Wanneer
Laurence hoort van een radioquiz waarmee hij een luxe vakantie kan winnen, denkt hij hiermee alle problemen te kunnen
oplossen. Een onbezorgde vakantie zal zijn familie goeddoen. Maar wanneer hun moeder op een dag niet thuiskomt,
moet Laurence ineens voor Jay zorgen. Uit angst voor jeugdzorg probeert hij haar verdwijning voor iedereen geheim te
houden... 15 dagen zonder hoofd is een geestig verteld verhaal over familie, vergeving en hoop. En dat alles vanuit het
perspectief van een vindingrijke puber die het hoofd boven water probeert te houden wanneer alles even tegenzit. 'Dit
oprechte, goed vertelde debuut is een genot om te lezen' Sunday Times
Geschiedenis van de Griekse stadstaat (ca. 600-300 v.Chr.) in vergelijking met stadstaten in andere tijden en culturen.
Berouw is het eerste deel van de Scandinavische thrillerserie over de eigenzinnige politievrouw Emma Sköld. In een
woning in Stockholm wordt een vader dood aangetroffen door zijn zesjarige dochter. Politie-inspecteur Emma Sköld
verdenkt de vrouw des huizes, die van haar gewelddadige man wilde scheiden. Maar als er meer slachtoffers vallen en
haar bloedeigen zus bij het onderzoek betrokken raakt, raken werk en privé met elkaar verstrengeld. En dat terwijl
Emma, met een baby op komst en een ex die haar lastigvalt, toch al het nodige voor haar kiezen krijgt. Sofie Sarenbrant
is een van de succesvolste thrillerschrijvers van Zweden. Van haar boeken werden al ruim 2 miljoen exemplaren
verkocht. In 2019 werd ze uitgeroepen tot Crime Writer of the Year. ‘Moord en drama vinden elkaar in een pageturner
met een hoofdrol voor de sympathieke politievrouw Emma Sköld, die zelf ook zo haar problemen heeft.’ Dagens Nyheter
Hij is opzichter op een bouwplaats. Zij is psychologe. Hij is een notoire vreemdganger en leeft in twee werelden. Zij leeft
in een constante staat van ontkenning. Hij maakt een grote fout. Zij weet het en zwijgt. De naderende ondergang van dit
ontwrichte huwelijk is onomkeerbaar en dwingt Jodi tot een beslissing die haar leven voorgoed zal veranderen.
Omdat ze weigert hem na sluitingstijd een drankje te geven vermoordt Vicky Rai, playboy en zoon van de minister van Binnenlandse Zaken,
de serveerster Ruby Gill. Hij kent de juiste mensen en wordt vrijgesproken. Maar op het feestje dat hij geeft om zijn vrijspraak te vieren wordt
hij zelf neergeschoten. Wanneer de politie de gasten fouilleert, treft ze bij zes mensen een pistool aan. Deze verdachten blijken allemaal een
motief te hebben. De onderzoeksjournalist Arun Advani maakt het tot zijn missie uit te zoeken wie de moordenaar is. Vikas Swarup schetst in
zijn langverwachte tweede roman een intrigerend beeld van de hedendaagse standenmaatschappij in India en van onze door corruptie,
machtsmisbruik en celebrityverering gekenmerkte wereld. Zes verdachten is een onvervalste pageturner, het werk van een meesterverteller.
Na jaren van verwijdering lijkt het erop dat Megan en Mick O'Brien elkaar weer gevonden hebben. Hun liefde voor elkaar is eigenlijk nooit
verdwenen, maar indertijd had Megan geen andere keus dan weggaan, ook al moest ze daarvoor haar kinderen achterlaten. Het liefst willen
ze elkaar op oudejaarsdag het jawoord - weer - geven, tot vreugde van hun inmiddels volwassen kinderen. Behalve Connor dan, hun jongste
zoon. Hij heeft het zijn moeder nooit vergeven dat ze haar gezin in de steek heeft gelaten en weigert op de bruiloft te komen. En dan wordt er
vlak voor Kerstmis aangebeld en staat er een jonge vrouw met een baby op de stoep - een baby die overduidelijk een O'Brien is... Dit boek is
ook verkrijgbaar in een 6-in-1 Intiem eBundel.
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In de nacht dat Brian Bishop zijn vrouw vermoordde, was hij zon honderd kilometer van huis en lag hij te slapen. Tenminste, zo lijkt het voor
inspecteur Roy Grace, die het onderzoek leidt naar de perverse moord op de jonge Katie Bishop, een bekend en mooi gezicht in het chique
uitgaansleven van Brighton. Heeft Brian het onmogelijke gepresteerd door op twee plaatsen tegelijk aanwezig te zijn geweest? Of is er
sprake van een gestolen identiteit of is hij misschien toch een ingenieuze leugenaar? Grace graaft dieper in het leven van het gerespecteerde
echtpaar en komt tot de conclusie dat alles geheel anders is dan op het eerste gezicht leek. En dan graaft hij iets te diep -- en plotseling staat
het wankele evenwicht in zijn persoonlijke leven op instorten...
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