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Yoga Emmanuel Carrère 2021-09-28 ‘Hoe moeilijk het is om jezelf te zijn’ Een schrijver denkt evenwicht in het leven te hebben gevonden en
begint te schrijven aan een boek over yoga, dat hij al meer dan een kwarteeuw beoefent. Maar weldra valt het serene zelfbeeld aan
gruzelementen, verschijnen gebreken, leugens en verraad aan de oppervlakte en opent zich een afgrond. Zijn persoonlijk leven, zijn liefdesleven,
het maatschappelijk leven (terroristische aanslagen en vluchtelingencrisis) – alles begint te wankelen. En wat als alles een illusie blijkt te zijn? De
schrijver belandt in een psychiatrische inrichting in Parijs en wordt behandeld met elektroshocks: als er geen genezing is voor dit kwaad, kan hij
altijd nog proberen het te beschrijven.
De winnaar staat alleen Paulo Coelho 2014-01-29 Coelho neemt de lezer in De winnaar staat alleen mee naar het filmfestival van Cannes. Hier
komt de zogenaamde ‘superklasse’ bij elkaar, zij die het in de wereld van de mode en de film gemaakt hebben. Sommigen van hen leven in angst
te midden van eigen geprefabriceerde dromen, bang om geld, macht en roem te verliezen. Ze deinzen nergens voor terug en doen er alles aan om
hun status te behouden.
Leonardo da Vinci Walter Isaacson 2017-10-10 Walter Isaacson, auteur van de bekroonde bestsellers over Steve Jobs, Einstein en Benjamin
Franklin, brengt Leonardo da Vinci tot leven in deze geweldige biografie. Gezien in DWDD De geheimen van de grootste genie uit de geschiedenis
'Verslavend.' Trouw 'Een bron van verbazing en verwondering.' **** de Volkskrant 'Een schitterende zoektocht naar de man die geen verschil
maakte tussen kunst en wetenschap.' ***** Het Parool 'Monumentale, prachtig geïllustreerde biografie.' Historisch Nieuwsblad Leonardo da Vinci
wordt gezien als het meest creatieve genie ooit. Naast zijn wereldberoemde werk als schilder was hij ook uitvinder, schrijver, architect,
beeldhouwer, componist, anatomist, filosoof, natuurkundige, scheikundige en ingenieur. Op basis van duizenden pagina’s van Da Vinci’s
aantekenboeken en nieuwe ontdekkingen over zijn leven en werk vertelt Isaacson een prachtig verhaal over hoe Da Vinci’s kunst verweven is met
de wetenschap. Hij laat zien hoe Da Vinci’s genialiteit gebaseerd was op vaardigheden die we in de hand hebben, zoals zijn onstilbare
nieuwsgierigheid, zorgvuldige observatie en verbeeldingskracht die grenst aan fantasie. Walter Isaacson is auteur van talloze biografieën die alom
worden geprezen, waaronder Steve Jobs, Einstein, en Benjamin Franklin. Hij is CEO van het Aspen Institute en voorheen voorzitter van CNN en
hoofdredacteur van Time Magazine.
De vier inzichten Miguel Ruiz 2016-02-17 De vier inzichten van Don Miguel Ruiz is wereldwijd een van de meest geliefde spirituele boeken. En
niet voor niets! De kracht zit hem in de eenvoud: Wees onberispelijk in je woorden, Vat niets persoonlijk op, Ga niet uit van veronderstellingen,
Doe altijd je best. Zo luidt het Tolteekse recept om een gelukkig en vrij mens te worden. Deze verrassend eenvoudige, maar doeltreffende
leefregels, gebaseerd op de oude Tolteekse wijsheid geeft Don Miguel Ruiz, de auteur van dit boek en zelf van Tolteekse afkomst. Als we deze
vier inzichten consequent en radicaal toepassen in ons dagelijks leven, gaan we alles door een heel andere bril bekijken. We zien in dat wijzelf de
enigen zijn die ons eigen geluk en welzijn kunnen creëren. Nu leggen we de verantwoordelijkheid daarvoor vaak nog graag bij anderen. Liefde is
daarbij een overkoepelende energie, een allesdoordringende kracht die het leven kan veranderen van een hel in een hemel. De manier waarop
Ruiz ons dit laat zien ligt zo voor de hand dat je je afvraagt hoe het mogelijk is dat we met zoiets eenvoudigs niet allang een begin hebben
gemaakt...
Frida Hayden Herrera 2020-07-14 De begaafde kunstenares werd pas aan het eind van haar leven ontdekt en groeide uit tot een cultfiguur. Haar
werk is tegenwoordig onbetaalbaar. Ze is de legende geworden die haar tragische levensverhaal belooft: onder anderen Trotski, Weston en
Rivera waren haar minnaars, ze dweepte met het marxisme, was openlijk biseksueel en haar betoverende kunst werd tegen wil en dank
surrealistisch gedoopt In deze biografie wordt beschreven hoe de Mexicaanse schilderes Frida Kahlo (1907-1954) zich ontwikkelde tot een
belangrijk surrealistische schilder, die pas een jaar voor haar dood erkenning begon te krijgen. Met haar man, de toen gevierde schilder en
volksheld Diego Rivera, leidde ze een stormachtig leven, tot haar gezondheid haar aan bed kluisterde. De Amerikaanse kunsthistoricus Hayden
Herrera heeft een boeiende en evenwichtige biografie geschreven, waarin de vele opgenomen brieven van Kahlo het geheel extra levendig
maken. Ook haar werk wordt goed en duidelijk besproken. Daarmee is deze biografie beter en informatiever dan Rauda Jamis' 'Frida Kahlo, een
vrouw'.
Muchas Vidas, Muchas Sabios Brian L. Weiss 1995-09-20 El doctor Brian Weiss -- psiquiatra del hospital Mount Sinai de Miami,
EE.UU.—relata en este libro su experiencia con Catherine, una paciente a quien trato bajo hipnosis, luego de intentar sin exito durante un ano la
terapia convencional. En estado de trance profundo -- solo un 15% de los hipnotizados logran llegar a este -- Catherine recordo sus vidas
anteriores y revivio sus traumas que eran la clave de sus constantes pesadillas y su ansiedad, comenzando cuando se llamaba Aronda, en
Egipto, 18 siglos antes de Cristo. El escepticismo del doctor comenzo a diluirse cuando Catherine empezo a dar muestras de la existencia de
"espacios entre una vida y otra," con sorprendentes acerca de la familia del Dr. Weiss y de su hijo fallecido. Al utilizar una terapia de "vidas
pasadas" el Dr. Weiss pudo curar a esta paciente y avocarse a una nueva y mas significativa fase de su carrera.
De kracht van kwetsbaarheid Brené Brown 2016-02-23 Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen in een
wereld die gericht is op perfectionisme en het nemen van risico’s zonder dat succes gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of opvoeding
gaat: het is eng en moeilijk om je kwetsbaar op te stellen, maar het is nog veel moeilijker om het niet te doen en jezelf af te blijven vragen: wat als
ik het wel had geprobeerd? We verwachten van onszelf en van anderen dat we elke dag de schijn ophouden om anderen te laten zien hoe goed
we alles voor elkaar hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna niemand zich prettig bij voelt. We associëren het met onzekerheid en
risico’s. Toch zegt Brené Brown dat juist kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het leven als liefde, vertrouwen en vreugde. Ze
moedigt de lezer in De kracht van kwetsbaarheid aan om perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid en te omarmen en uitdagingen aan te
gaan.

Muchas Vidas, Muchos Maestros / Many Lives, Many Masters Brian Weiss 2018-06-26 La historia real de un psiquiatra, su joven paciente y la
terapia de regresión que cambió sus vidas para siempre. Un punto de encuentro entre ciencia y metafísica. El doctor Brian Weiss, jefe de
psiquiatría del hospital Mount Sinai de Miami, relata en éste, si primer libro, una asombrosa experiencia que cambió por completo su propia vida y
su visión de la psicoterapia. Una de sus pacientes, Catherine, recordó bajo hipnosis varias de sus vidas pasadas y pudo encontrar en ellas el
origen de muchos de los traumas que sufría. Catherine se curó, pero ocurrió algo todavía más importante: logró ponerse en contacto con los
Maestros, espíritus superiores que habitan los estados entre dos vidas. Ellos le comunicaron importantes mensajes de sabiduría y de
conocimiento. Este relato, profundamente conmovedor, punto de encuentro entre ciencia y metafísica, constituyó un extraordinario best seller y
sigue siendo de obligada lectura en un mundo convulsionado, en especial para los que buscan un sentido espiritual. ENGLISH DESCRIPTION
The true story about a psychiatrist, his young patient, and a regression therapy that changed their lives forever. It is a meeting point between
science and metaphysics. Dr. Brian Weiss, head of psychiatry at the Mount Sinai hospital in Miami, narrates in this his first book, the astounding
events that change his life and his vision of what is psychotherapy. Catherine, one of his patients, while under hypnosis was able to find many of
her past lives and there, found the origins of various of the traumas that she was currently going through. Catherine was cured, but something
even more important happened: she managed to get in touch with the Masters, higher spirits that live in between two lives; they passed down
important messages of wisdom and knowledge to her. This deeply moving story and a meeting point between science and metaphysics, was an
extraordinary best seller and continues to be a must-read in a troubled world, especially for those who seek spiritual guidance.
I-tjing Richard Wilhelm 1977
El estilo Mary Kay Mary Kay Ash 2009 "Una de las lideres de negocios mas inspiradoras, Mary Kay siempre comprendio la importancia de las
personas y el valor que le brindan a una organizacion".---J.W. Marriott Jr. Presidente y Jefe de la Junta Directiva de Marriot International, Inc.
"Mary Kay sabia que cuando pones a la gente primero y luego la rodeas de procesos y disciplinas para organizar sus esfuerzos, surge el buen
desempeno"---David C. Novak, Presidente y Jefe de la Junta Directiva de Yum! Brands Inc. (KFC, Taco Bell, Pizza Hut, Long John Silver's, A&W)
Mary Kay les brindo a innumerables mujeres alrededor del mundo la oportunidad de descubrir el exito en sus propios terminos y ser sus propias
jefas. El estilo Mary Kay es su inspirador manual "paso a paso". Explica su filosofia de negocios basada en las personas y como tener exito siendo
honesto contigo mismo, con tus valores y con tus clientes. Durante 45 anos los principios en El estilo Mary Kay ban ayudado a la compania a
tener exito en tiempos de cambio y crecimiento global explosivo. No existe una compania que refleje mejor los valores de su fundadora que Mary
Kay Inc. Ahora puedes poner a trabajar estos principios inspiradores para ti y para tu negocio.
Bekijk het maar! Jeff Kinney 2015-01-23 Deel 3 van de populaire serie Het leven van een Loser. Brams vader denkt nog steeds dat hij een echte
vent van zijn zoon kan maken. Daarom wil hij Bram naar een militair zomertrainingskamp sturen. Bekijk het maar! is deel 3 van de waanzinnig
populaire graphic novel-serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney. Bram Botermans laat je weer schaterlachen. Humor verzekerd. Bram
Botermans vindt zichzelf perfect! Er valt niets meer aan hem te verbeteren. Maar jij en ik weten wel beter: Bram zal altijd een sukkel blijven. Alleen
moet iemand dat ook even uitleggen aan zijn vader. Die denkt namelijk nog steeds dat hij een echte vent van zijn zoon kan maken. Daarom wil hij
Bram naar een militair zomertrainingskamp sturen. Daar maken ze een echte man van hem. Hoe moet Bram dit nu weer aanpakken? Zeer
geschikt voor kinderen met dyslexie. Jeff Kinney bereikt met zijn serie Het leven van een loser miljoenen kinderen. Bram Botermans is razend
populair. Kijk voor meer informatie over Het leven van ee Loser of schrijver Jeff Kinney op www.hetlevenvaneenloser.nl
Gebruik je innerlijke kracht Louise Hay 2018-07-10 Gebruik je innerlijke kracht’ van Louise Hay is het vervolg op 'Je kunt je leven helen'. In
'Gebruik je innerlijke kracht' verdiept Louise Hay haar filosofie van jezelf liefhebben. Louise neemt je op een liefdevolle manier mee op
ontdekkingsreis naar je innerlijke kracht. Miljoenen mensen hebben door 'Gebruik je innerlijke kracht' manieren geleerd waarop je jezelf kunt
liefhebben. Dit door naar je innerlijke stem te luisteren. Maar ook door je innerlijke kind lief te hebben, je ware gevoelens te uiten, je creativiteit te
uiten en nog veel meer. Een echte must-read voor alle Louise Hay fans. ‘Zie jezelf omgeven door liefde. Zie jezelf gelukkig, gezond en volmaakt
voor je. De machtigste helende kracht is liefde. Laat haar steeds stromen. Jij bent liefde. En zo is het.’ – Louise Hay
De zeven spirituele wetten van superhelden Deepak Chopra 2012-01-05 Superhelden hebben zich losgemaakt van stripboeken en zijn een
dynamisch onderdeel geworden van onze cultuur. Doordat zij voortdurend grenzen opzoeken, houden zij ons een spiegel voor. Daardoor krijgen
we de kans onszelf en onze onbegrensde mogelijkheden beter te begrijpen. Chopra ontrafelt de zeven wetten van de wereld van superhelden. Hij
legt de waarde ervan uit en laat zien hoe je ze kunt toepassen in je eigen leven en in de wereld om je heen.
Portret in sepia Isabel Allende 2018-02-02 Portret in sepia speelt zich af in San Francisco en in Chili, een land dat aan het einde van de
negentiende eeuw geteisterd wordt door oorlogen en burgerstrijd. Aurora del Valle lijdt aan een trauma waardoor de eerste vijf jaar van haar leven
uit haar geheugen zijn gewist. Ze groeit op in een bevoorrecht milieu en laat zich verleiden tot een huwelijk met een steenrijke man. Wanneer ze,
toch al gekweld door afschuwelijke nachtmerries, door hem wordt verraden, besluit ze het mysterie van haar verleden te ontrafelen. Isabel Allende
voert een sterke vrouw ten tonele die zich ontworstelt aan het lot, dat haar haast onontkoombaar door het verleden wordt opgelegd. Portret in
sepia is een wonderbaarlijke familiesage, waarin de lezer personages uit Fortuna’s dochter en Het huis met de geesten ontmoet.
Sapiens Yuval Noah Harari 2014-03-06 Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd bestaan in een
uithoek van het Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het
brein van deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus
maakte hij zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van
de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons
kennismaken met het meest dominante wezen op aarde: de mens.
De beschermengel Paulo Coelho 2014-01-29 Het ware verhaal van een bijzondere spirituele reis. De hoofdpersoon, Paulo, lijdt onder een
vreselijke vloek. Zijn meester draagt hem op een tocht te maken op zoek naar zijn beschermengel. Alleen door met hem in gesprek te raken kan
Paulo de confrontatie aan met zijn donkere verleden. Veertig dagen lang reist hij met zijn vrouw Chris door de hitte van de Mojavewoestijn, waar
zij de Walkuren ontmoeten, een groep vrouwen die door de woestijn trekt om de waarheid over engelen te verkondigen. De beschermengel is
zowel het verslag van een persoonlijke strijd, vol twijfels en angsten, als het ware verhaal van twee mensen die alles op alles zetten om elkaar te
begrijpen.
MUCHAS VIDAS, MUCHOS MAESTROS
De monnik die zijn Ferrari verkocht Robin Sharma 2020-04-25 Een fascinerend verhaal vol wijze levenslessen en een genot om te lezen. – Paulo
Coelho, auteur van De alchemist De monnik die zijn Ferrari verkocht is het verhaal van Julian Mantle, een geslaagd advocaat, die door zijn
enerverende maar onevenwichtige leven een bijna noodlottige hartaanval krijgt. Geconfronteerd met zijn fysieke broosheid maakt Julian een
spirituele crisis door die hem noopt op zoek te gaan naar de antwoorden op de grote vragen van het leven. Hij besluit radicaal te breken met zijn
luxe maar oppervlakkige bestaan en waagt zich op een buitengewone odyssee naar een eeuwenoude cultuur in de Himalaya. Daar vindt hij een
krachtig systeem dat de mens in staat stelt om de potentie van geest, lichaam en ziel ten volle te ontplooien en intenser, gelukkiger en
harmonieuzer te leven. De monnik die zijn Ferrari verkocht is een inspirerende vertelling, waarin de tijdloze spirituele wijsheid van het Oosten

wordt vermengd met messcherpe zakelijkheid van het Westen. Een boek dat u stap voor stap de weg wijst naar een leven met meer moed,
evenwicht, vreugde en innerlijke rijkdom.
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid 2020-09-17 De zeven echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor Jenkins Reid is
de internationale lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de liefde, glamour en de prijs van roem. De zeven
echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is een internationale lezersfavoriet, over het leven en de geheimen van een
Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy Jones & The Six. Hollywoodfilm-icoon Evelyn Hugo is negenenzeventig als ze besluit om na jaren van
stilte eindelijk de waarheid te vertellen over haar glamoureuze, maar door schandalen geteisterde leven. Wanneer ze hiervoor de onbekende
reporter Monique Grant benadert, is niemand zo verbaasd als Monique zelf. Vastberaden grijpt ze deze kans om naam te maken. In het luxueuze
New Yorkse appartement van Evelyn luistert Monique gefascineerd naar haar verhaal. Over het begin van haar carrière in de jaren vijftig wanneer
ze naar Los Angeles trekt, tot aan haar onverwachte besluit om de spotlights de rug toe te keren in de jaren tachtig. Evelyn openbaart een leven
van nietsontziende ambitie, onverwachte vriendschap, grote liefde en de prijs van roem. De band tussen de twee vrouwen wordt steeds sterker,
en naarmate het verhaal het einde nadert, wordt duidelijk dat Evelyns leven op tragische en onomkeerbare wijze samenkomt met dat van
Monique. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo is een betoverende reis, van de grandeur van het Hollywood van de jaren zestig tot aan de
hedendaagse, harde realiteit, waarin twee vrouwen worstelen met de onontkoombare gevolgen van gebeurtenissen uit het verleden. Het is een
verhaal over meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en een grote, verboden liefde, geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva’s
Elizabeth Taylor en Ava Gardner. 'Een heerlijk boek over een dame wier leven niet zo is gelopen zoals ze had gewild. Met een heerlijke plottwist.
Echt een aanrader.' – LINDA.nl 'Een flinke dosis dramatiek, creativiteit, menselijkheid en voldoende plotwendingen. Een femme fatale in
boekvorm!' – Humo 'Prachtroman.' - Margriet ‘Je pakt het boek op voor de Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door het
ontroerende verhaal van een jonge journalist en een ster van het witte doek.’ – Cosmopolitan ‘Adembenemend, hartverscheurend en vol Old
Hollywoodgrandeur; een van de aantrekkelijkste romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor in
eenieder van ons aanspreekt!’ – Kirkus Reviews ‘Als je van glitter en glamour houdt en oud-Hollywood, zit je helemaal goed met dit boek. In De
zeven echtgenoten van Evelyn Hugo lees je over Hollywoodfilm-icoon Evelyn, die inmiddels 79 is.’ - Trendalert
Een cursus in wonderen Helen Schucman 2014-03-21 Een cursus in wonderen â Tekstboek Nu het Tekstboek (dat het denksysteem
uiteenzet), het Werkboek (met 365 lessen) en het Handboek voor leraren (dat nog eens de belangrijkste principes kort samenvat) als 3 aparte ebooks te verkrijgen. Het geheel is opgezet als een zelfstudieprogramma. Een cursus in wonderen is wereldwijd voor miljoenen mensen hun
levensboek. Je zou het wel de basisbijbel van vandaag kunnen noemen. Grote spirituele leiders als Eckhart Tolle, Deepak Chopra en Marianne
Willamson verwijzen allemaal naar de cursus als hun belangrijkste inspiratiebron. Een cursus in wonderen is de uitwerking van het manuscript dat
psychologe Helen Schucman schreef, waarin alle tekst is opgenomen die zij gedicteerd kreeg van een innerlijke stem. Centrale themaâ s zijn
liefde, vergeving en niet-oordelen. Wie aan de Cursus begint zal onder de indruk raken van de inhoud, het vanzelfsprekende gezag en de
indrukwekkende toon van de woorden. Dit boek stelt ons ego voor radicale keuzes: kiezen we voor illusie of waarheid, angst of liefde, willen we
gelijk of willen we geluk?
Altijd in het nu Eckhart Tolle 2019-03-08 Altijd in het Nu, met teksten van bestsellerauteur Eckhart Tolle en tekeningen van de wereldberoemde
striptekenaar Patrick McDonnell, is de ultieme gids om van je huisdier te leren hoe je in het leven zou kunnen staan. Want heb jij een hond zich
ooit druk zien maken over wat een ander van hem vindt? Of een kat over wat er nog allemaal moet gebeuren in zijn mandje? Dieren genieten
gewoon van het moment, ze kijken niet terug en ze kijken niet vooruit. Kortom: ze zijn altijd in het Nu, en we kunnen daarin nog veel van hen leren!
Iedere bladzijde van dit geweldige (cadeau)boekje bevat een vrolijke, grappige tekening met daarnaast een pakkende tekst of quote die je telkens
weer even bij de les houdt.
Al die tijd Rachael Lippincott 2020-12-10 Kun je ware liefde vinden nadat je alles bent kwijtgeraakt? Kyle en Kimberly waren hun hele schooltijd
lang het perfecte stel. Maar wanneer Kimberly het uitmaakt op de avond van hun eindexamenfeest, staat de wereld van Kyle op zijn kop. Wanneer
hun auto crasht en hij wakker wordt in het ziekenhuis, heeft hij hersenletsel... en is Kimberly overleden. En niemand in zijn leven begrijpt hem
meer. Maar dan is er Marley. Marley worstelt met haar eigen verlies, een verlies waaraan ze zelf schuldig denkt te zijn. Wanneer hun paden zich
kruisen, voelt Kyle zich voor het eerst sinds lange tijd begrepen. Terwijl ze langzaam elkaars wonden helen, worden hun gevoelens voor elkaar
steeds sterker. Toch bekruipt Kyle steeds het gevoel dat zijn leven op het punt staat in elkaar te storten, net nu hij het weer begint op te bouwen.
En hij krijgt gelijk.
Paula Isabel Allende
Bloemblad van zee Isabel Allende 2020-02-07 'Allende op haar best.' NRC Aan het eind van de gruwelijke Spaanse Burgeroorlog wordt de jonge
arts Víctor Dalmau samen met zijn vriendin, de pianiste Roser Bruguera, gedwongen om Barcelona te verlaten en te vluchten naar Frankrijk. Met
nog tweeduizend andere Spaanse vluchtelingen gaan ze aan boord van de Winnipeg, een schip dat is gecharterd door de Chileense dichter en
consul Pablo Neruda, op weg naar Chili. Tot hun grote verrassing worden ze ontvangen als helden in hun nieuwe thuisland - dat 'langgerekte
bloemblad van zee', in de woorden van Neruda. Ze bouwen er een nieuw leven op en worden volwaardige Chilenen. Maar in 1973 gebeurt het
onvoorstelbare: er breekt een dictatuur uit en weer moeten Víctor en Roser huis en haard verlaten. 'Bloemblad van zee' is een reis door de
twintigste eeuw aan de hand van onvergetelijke personages. Ze ontdekken dat een mens steeds weer aan een nieuw leven kan beginnen. Een
prachtige historische roman over ballingschap en liefde.
De nevelprins Carlos Ruiz Zafón 2010-11-09 1943: de vader van Max Carver - horlogemaker, uitvinder en eeuwig optimistische dromer - besluit
met zijn gezin naar een dorp aan de kust te verhuizen, naar een oud huis aan het strand dat ooit toebehoorde aan een beroemde chirurg, dokter
Fleischmann. Maar het huis bevat vele eigen geheimen en verhalen en erachter ligt een naargeestige, ommuurde tuin met een poort waarboven
een zespuntige ster troont. Als Max een kijkje gaat nemen in die tuin, krijgt hij de schrik van zijn leven. Terwijl het gezin Carver zich installeert en
probeert te wennen, sluiten Max en zijn zus Alicia al snel vriendschap met Roland. Door hem ontmoeten ze zijn grootvader, de vuurtorenwachter.
Hij was 25 jaar geleden de enige overlevende van een schipbreuk met de Orpheus, een wrak dat daar voor de kust ligt. Bij een duik naar het schip
ziet Max iets dat hem onaangenaam treft: aan de mast golft een halfvergane vlag met een afbeelding van dezelfde zespuntige ster die hij aantrof
op de tuinpoort. Wanneer de drie vrienden Rolands grootvader onder druk zetten om meer te weten te komen, begint het huiveringwekkende
verhaal van de Nevelprins zich in al zijn gruwelijkheid te openbaren ...
Wat wij willen Isabel Allende 2021-04-20 'Al sinds mijn kinderjaren had ik één doel: voor mezelf kunnen zorgen, en dat heb ik gedaan.' Isabel
Allende In Wat wij willen neemt Isabel Allende ons mee op haar meest persoonlijke en emotionele reis in jaren. Ze vertelt over de belangrijke rol
die het feminisme in haar leven speelt, van haar kindertijd tot nu. Ze roemt de vrouwen die haar leven richting hebben gegeven, zoals haar moeder
Panchita, haar dochter Paula en haar literair agent Carmen Balcells. Maar ook schrijvers als Virginia Woolf en Margaret Atwood en vele anderen
hebben haar geïnspireerd om zich in te zetten voor vrouwenrechten en om te strijden tegen achterstelling en discriminatie. Vandaar dat ze ook met
grote betrokkenheid schrijft over actuele thema's als de #MeToo-beweging en het leven in tijden van een wereldwijde pandemie. En dat alles doet
Allende met die onmiskenbare passie voor het leven en de aanstekelijke overtuiging dat er ook op haar leeftijd alle tijd is voor de liefde.

Het onweer Selva Almada 2014-09-01 Een dominee en zijn dochter reizen door de afgelegen Argentijnse streek El Chaco. Als hun auto het ver
van de bewoonde wereld en midden in een aanstormend onweer begeeft, worden ze gedwongen om bij een monteur en diens jonge assistent te
schuilen. Met z n vieren wachten ze tot de wind is uitgeraasd en de auto gerepareerd. De gedwongen nabijheid zet echter de onderlinge relaties
op scherp. Het legt de spanning tussen de vader en zijn tienerdochter bloot waarom heeft haar moeder hem ooit verlaten? maar ook de monteur
blijkt een geheim met zich mee te dragen.Selva Almada weet op bijna filmische wijze vier sterke personages op te voeren die scherp, zintuiglijk en
waarachtig overkomen. Het landschap van deze rauwe Argentijnse streek is het vijfde personage: de vergezichten, de bergen, de sterke zon, de
kale bomen, de verlaten gehuchten en bovenal: de nietsontziende wind.
Los Mensajes de Los Sabios / Messages from the Masters Brian Weiss 2018-06-26 Brian Weiss nos transmite en este libro el mensaje
impartido por los maestros y los testimonios, íntimos y sorprendentes, del milagroso potencial del amor. En Muchas vidas, muchos maestros y
Lazos de amor, Brian Weiss abrió una puerta inesperada al mundo de las regresiones a otras existencias y nos mostró que todos tenemos almas
que esperan reunirse con nosotros. En Los mensajes de los sabios ahonda en el conocimiento de los Sabios, nuestros guías espirituales, y nos
habla del amor como fuerza esencial de la vida. Este libro ofrece los testimonios íntimos y sorprendentes de la milagrosa fuerza del amor. A través
de ellos sabremos, lo que sucede después de la muerte. Pero no sólo eso: también aprenderemos estrategias para recuperar la paz interior.
ENGLISH DESCRIPTION In Many Lives, Many Masters, Brian Weiss opened an unexpected door into the astonishing realm of past-life
regression. Now he reveals the miraculous potential of love. You'll hear the intimate and startling testimonies of real people who express a
profound but simple truth-one that comes from the eternal souls around us. You'll discover what happens to us after we die, strategies for fighting
anxiety and healing relationships, and the role of God and self-determination. You'll explore exercises and meditations to tap into the power of love
and utterly transform your life. The Messages from the Masters are here. Are you ready for them?
Niet te doen! Jeff Kinney 2015-01-23 Het leven van een Loser – Niet te doen! is het vijfde deel in de megasuccesvolle serie Het leven van een
Loser van Jeff Kinney. Bram vindt zichzelf perfect, maar jij en ik weten beter... Altijd al wilde Bram stoer en volwassen overkomen, maar is ouder
worden wel écht zo cool? Voor je het weet heb je namelijk VERANTWOORDELIJKHEDEN of sta je op een feestje met rare meisjes. Alsof dát
allemaal zo vet is! Eigenlijk ziet Bram alleen maar nadelen aan ouder worden. En dan heeft hij ook nog eens ruzie met Theo, zijn beste vriend. Niet
te doen, toch?!
Vier managementprincipes voor gegarandeerde resultaten Stephen R. Covey 2010 Richtlijnen voor ondernemers om ook in onzekere
tijden positieve resultaten te behalen met hun organisatie.
Kroniek van een aangekondigde dood Gabriel García Márquez 1995 Novelle over de gebeurtenissen rond de moord op een inwoner van een
dorpje in Colombia, verteld door een dorpsgenoot en vriend van het slachtoffer.
Het zwarte hart Stephanie Garber 2016-09-29 Caraval, in Nederland eerder verschenen als Het Zwarte hart, belandde in binnen- en buitenland
in de vele bestsellerlijsten en eindejaarslijstjes, en scoorde menig 4- en 5-sterrenrecensies. Ook in Nederland zijn lezeressen laaiend enthousiast
over Garbers serie vol romantiek, intriges en spannende wendingen. Dit is dé YA waar lezers naar snakken. Deze originele serie over de zussen
Scarlett en Donatella is een wervelende show die je tot het einde toe wilt uitzitten! ‘Dit boek is echt waanzinnig!’ Chinouk Thijssen, auteur en
booktuber***** ‘Caraval heeft het allemaal! Er zit liefde in, mysterie, ontroering en hoop. Het leest als een trein en alles wat je nog wilt is door, door,
door in dit boek!’ Monica, MyPerfectBookLife***** ‘Ik heb maar een woord. WAUW!’ Coffeeandbookpage.wordpress.com*****
De laatste halte Casey McQuiston 2021-06-15 In 'De laatste halte' van Casey McQuiston, de auteur van 'Rood, wit & koningsblauw', ontmoet
August wel een heel bijzonder persoon... 'De laatste halte' van bestsellerauteur Casey McQuiston gaat over de cynische August, die naar New
York City verhuist. Ze gelooft niet in magie, het lot en de overdreven liefde uit de films. Maar dan ontmoet ze een geweldig meisje in de trein. De
mysterieuze en charmante Jane weet August op te vrolijken. Er is alleen één groot probleem: Jane ziet er niet alleen uit als een rocker uit de jaren
’70, dat ís ze ook. Jane zit al jaren vast in de trein. August wil haar helpen, maar dan moet ze wel leren geloven in het onmogelijke. 'De laatste
halte' van Casey McQuiston is een unieke roman met humor, romance én tijdreizen. Eerder verscheen van McQuiston de populaire rom-com
'Rood, wit & koningsblauw'.
De 7 sleutels tot geluk Deepak Chopra 2013-11-06 Volgens Chopra is geluk het doel van ons leven. Veel mensen leven in de overtuiging dat
geluk te maken heeft met succes, rijkdom, gezondheid of een goede relatie. Er is een enorme sociale druk om te geloven dat die verworvenheden
hetzelfde zijn als geluk. Maar die veronderstelling is onjuist, het zijn bijproducten van geluk en er is geen oorzakelijk verband. Chopra geeft een
aantal sleutels om ons te ondersteunen in het bereiken van ons levensgeluk en die gaan van een goed contact met ons eigen lichaam naar het
besef dat de wereld zich niet buiten jou maar in jou afspeelt. * De 7 belangrijkste elementen om tot een gelukkig leven te komen * Bevat de
belangrijkste thema's uit het werk van Deepak Chopra * Een hebbeboekje, cadeau en inspiratiebron * Zowel voor de beginnende Chopraliefhebber als de routinier een onmisbaar werk
Muchas vidas, muchos maestros Brian Weiss 2014-04-01 La historia real de un psiquiatra, su joven paciente y la terapia de regresión que
cambió sus vidas para siempre. Un punto de encuentro entre ciencia y metafísica. El doctor Brian Weiss, jefe de psiquiatría del hospital Mount
Sinai de Miami, relata en éste, su primer libro, una asombrosa experiencia que cambió por completo su propia vida y su visión de la psicoterapia.
Una de sus pacientes, Catherine, recordó bajo hipnosis varias de sus vidas pasadas y pudo encontrar en ellas el origen de muchos de los
traumas que sufría. Catherine se curó, pero ocurrió algo todavía más importante: logró ponerse en contacto con los Maestros, espíritus superiores
que habitan los estados entre dos vidas. Ellos le comunicaron importantes mensajes de sabiduría y de conocimiento. Este relato, profundamente
conmovedor, punto de encuentro entre ciencia y metafísica, constituyó un extraordinario best seller y sigue siendo de obligada lectura en un
mundo convulsionado, en especial para los que buscan un sentido espiritual. Los mejores comentarios de los lectores sobre Muchas vidas,
muchos maestros: «Impactante. Un libro que te obliga a realizar pausas de vez en cuando para asimilar y procesar las experiencias que relata.
Tiene la credibilidad de una eminencia en psiquiatría y se asemeja en ocasiones al Libro Tibetano de los muertos pero bajo mi opinión hay
aceptar esta información y cogerlo con pinzas ya que ningún hombre a lo largo de la humanidad murió y volvió para contarnos lo que hay en el
más allá.» «Interesante lectura incluso para escépticos. He disfrutado su lectura, a pesar de ser muy escéptico sobre estas cuestiones. Habituado
a lectura científica, sentía una sana curiosidad por este libro. Quería descubrir si se trataba de una farsa o tenía visos de seriedad y, tras su
lectura, no puedo sino recomendarlo. Se puede creer ono lo que en él se describe, eso es cuestión de cada uno, pero sin duda merece la pena su
conocimiento.» «Un libro increíblemente interesante. Libro muy fácil de leer y de tremendo impacto. Las cosas que hablan y los temas que
abordan deberían ser aprendidos en el colegio. Todo ser humano debería leer este libro y respetar las teorías que mencionan en el. Brian Weiss
es sin lugar a dudas un psiquiatra de prestigio que se atreve a abordar temas muy estigmatizados en nuestra época y sociedad actual.»
Ikigai Héctor García 2016-11-03 Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit? Ontdek de geheimen van het Japanse eiland Okinawa, waar het
grootste aantal gezonde honderdjarigen ter wereld woont Volgens de Japanse traditie heeft iedereen een ikigai, een reden van bestaan. Het is één
van de geheimen van een lang, tevreden en gezond leven, zoals de inwoners van Okinawa het leiden. Op dit Japanse eiland wonen meer
gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter wereld. Sommige mensen hebben hun ikigai al gevonden, maar velen zijn er nog steeds naar
op zoek. De auteurs vertrokken naar Okinawa en interviewden honderden inwoners om te ontdekken wat volgens hen het geheim is voor een

optimistisch en gezond leven. Zo is een populaire Japanse uitspraak Hara hachi bu, wat betekent ‘eet tot je voor tachtig procent vol zit’, dat is veel
gezonder voor je lichaam. Ook hebben ze een moai, een groep mensen met dezelfde interesses die altijd voor je klaarstaan. En wat ze aanraden:
ga nooit met pensioen, maar blijf altijd een doel hebben waarvoor je je bed uit komt. García en Miralles kregen inzicht in wat de Japanners eten,
hoe ze bewegen, werken en omgaan met anderen. En hoe het vinden van je ikigai betekenis geeft aan je leven en je laat zien hoe je honderd jaar
in topvorm kunt leven. Dit boek helpt je om je eigen ikigai te vinden en vertelt over de Japanse filosofie die zorgt voor een gezond lichaam, geest
en ziel. De pers over ikigai ‘We vinden ons ikigai door ons te concentreren op wat belangrijk is, in plaats van op wat dringend is. Door voortdurend
in de gaten te houden wat goed voelt, zijn we in staat te ontdekken waar onze passie ligt.’ Mundo Urano ‘Er is geen haast, geen tijdslimiet, er zijn
geen voorwaarden of verwachtingen, alles zal zich ontvouwen op het moment dat we goed kijken en luisteren naar wat er al in ons is.’ Elephant
Journal
Rood, wit & koningsblauw Casey McQuiston 2020-07-14 Wat gebeurt er als de presidentszoon valt voor de prins? Je leest het in 'Rood, wit en
koningsblauw' van Casey McQuiston. "Het is bijna onmogelijk om mee te maken hoe Alex voor Henry valt zonder zelf verliefd op hem te worden –
op hen allebei, én op dit briljante, geweldige boek." Dat schreef de New York Times Book Review bij verschijning van 'Rood, wit en koningsblauw'
van Casey McQuiston. Deze heerlijke romcom gaat over Alex, zoon van de Amerikaanse president, en Henry, Britse prins. Meteen zodra zijn
moeder wordt verkozen tot president, wordt Alex Claremont-Diaz gebombardeerd tot Amerikaanse royalty: hij is knap, charismatisch en nog
intelligent ook. Het publiek vreet hem op. Eén probleempje: Alex ligt in de clinch met een échte prins, Henry, aan de andere kant van de grote plas.
En als de tabloids daar lucht van krijgen, worden Alex en Henry gedwongen om te doen alsof ze het goed hebben gemaakt. Maar wat begint als
een nepvriendschap, groeit uit tot iets diepers en veel gevaarlijkers. Kan liefde de wereld redden? Ook als die liefde er anders uitziet dan
verwacht? Casey McQuiston sleept je met 'Rood, wit en koningsblauw' mee in een verhaal vol humor en liefde.
De kracht van het NU Eckhart Tolle 2010-05-02 Eckhart Tolles De kracht van het Nu, hét spirituele boek van het afgelopen decennium, nodigt je
uit je over te geven aan het Nu. Bevrijd jezelf van je constante denken! Tolle's praktische en mystieke boodschap reikt ons transcendente
waarheden aan die ons vrij maken. Om de weg te gaan die wordt beschreven in de bestseller De kracht van het Nu dien je de identificatie met je
analytische geest en het daardoor gecreëerde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van psychische
pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons
ware zelf te omarmen. Daar komen we er ook achter dat we al 'heel' en 'volmaakt' zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit boek vaststellen dat
de grootste blokkades om in het Nu te komen onze relaties zijn, dat wil zeggen de manier waarop we in onze relaties staan. Relaties kunnen
echter ook een toegang zijn om tot verlichting te komen, mits we ze wijs benutten zodat ze bijdragen aan onze bewustwording en we daardoor in
staat zijn meer liefde te geven. Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere stap in het Nu kunnen zetten, kunnen we de werkelijkheid ervaren
van zaken als 'overgave', 'vergeving' en 'het onnoembare'. Zo kunnen we onszelf openstellen voor de transformerende ervaring van De kracht van
het Nu, hét spirituele boek van de afgelopen decennia.
De Akasha-ervaring Ervin Laszlo 2011-07-30 Het gevoel dat we onderling en met het universum verbonden zijn is niet nieuw. Traditionele
volkeren waren zich bewust van immateriële connecties en ze maakten deel uit van hun dagelijks leven. De moderne wetenschap ontkent deze
connecties en gelooft alleen in dat wat zichtbaar is of wetenschappelijk bewezen. Twintig vooraanstaande deskundigen op het terrein van
psychiatrie, natuurkunde, filosofie, antropologie, bijna-doodervaring en spiritualiteit vertellen over hun ervaring en interactie met het kosmisch
geheugenveld. Hun ervaringen worden nu ondersteund en bewezen door nieuw wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat er een kosmisch
geheugenveld is dat alle informatie bevat uit verleden, heden en toekomst. Op dit moment neemt de frequentie en sterkte van deze Akashaervaringen toe. Ze zijn onderdeel van een grootschalige evolutie van het menselijke bewustzijn. Er is een grootschalige evolutie gaande van het
menselijk bewustzijn
Lazos de Amor / Only Love Is Real Brian Weiss 2018-10-23 Pedro y Elizabeth no se conocían y nada indicaba que hubiera entre ellos la
menor afinidad, salvo que ambos eran jóvenes y que la infelicidad que nublaba su vida -cargada de ansiedad, depresiones y fracasos
sentimentales- los había llevado a ponerse en manos del mismo psiquiatra. Esta circunstancia en apariencia casual no tardó en revelarse como
una estratagema del destino. El doctor Weiss, ya para entonces con la mente abierta a realidades que la mayoría de los terapeutas eludía o
negaba de plano, supo intuir que Pedro y Elizabeth estaban ligados indisolublemente. Fueron necesarias muchas sesiones de terapia -siempre
bajo hipnosis- y el entusiasmo de un médico capaz de transgredir el terco materialismo de la ciencia al uso, para que ambos recuperaran la
memoria de anteriores reencarnaciones y descubrieran los lazos que los unían más allá del tiempo. Brian Weiss, el hombre que facilitó el
reencuentro de dos almas gemelas destinadas a amarse para siempre, es el autor de este libro. Quienes hayan leído sus títulos anteriores
-Muchas vidas, muchos maestos y A través del tiempo- conocen ya la categoría científica y humana de este psiquiatra que ejerce su saber
guiándose por una verdad olvidada: no hay cura posible si antes no sana el corazón, algo que sólo el amor logra ENGLISH DESCRIPTION Peter
and Elizabeth did not know each other; there was no reason to suspect that they were attracted to each other, except that both were young and
that the unhappiness in their lives- full of anxiety, depression and emotional failures- had led them to be in the care of the same psychiatrist. This
commonality is quickly revealed to be the work of destiny.
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