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Home Power 2006
The Hate U Give Angie Thomas 2017-05-29 Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door
een politieagent. Khalil had geen wapen op zak maar was 'vermoedelijk' een drugsdealer. Verslagen
door emoties probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving vol ongelijkheid. De armoedige
buurt waarin ze woont geeft een groot contrast met de school waar ze elke dag naartoe gaat. Overleven
in deze twee werelden wordt steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt een hoge prijs.
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14 Gebonden boek Meesterverteller Willem de Ridder
is erin geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken in een eenvoudige boodschap. Hij
breekt een lans voor het vormen van fanclubjes, waarin de leden fans zijn van elkaar en elkaar
onvoorwaardelijk steunen. Zijn ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je niet meer los.
Leesmuseum 1856
American Jurisprudence 1962
De dood van Harriet Monckton Elizabeth Haynes 2020-02-04 1843. Harriet Monckton wordt dood
aangetroffen. Vergiftigd of door eigen hand? Ze bleek verwikkeld te zijn in diverse relaties maar ook haar
goede vriendin Frances is verdachte in deze zaak. Elizabeth Haynes heeft met De dood van Harriet
Monckton haar meesterwerk geschreven. In november 1843 wordt de 23-jarige lerares Harriet Monckton
dood gevonden achter de kapel in Bromley die ze regelmatig bezocht. Het dorp is geschokt, helemaal
wanneer het autopsierapport vermeldt dat ze zwanger was. Harriet bleek verwikkeld te zijn in relaties met
ten minste drie mannen, maar ook haar goede vriendin Frances wordt gezien als verdachte in deze
moordzaak. Wie heeft Harriet vermoord en wie is de vader van haar ongeboren kind? Elizabeth Haynes
schreef vier psychologische thrillers die wereldwijd vertaald zijn en waarvoor ze diverse prijzen won. De
dood van Harriet Monckton is gebaseerd op historische feiten.
Afdalen in je ziel Alberto Villoldo 2021-10-12 Heel jezelf van verleden en toekomst met sjamanistische
technieken zoals soul retrieval, zoals uitgelegd door Alberto Villoldo in Afdalen in je ziel. Met behulp van
journeying (meditatiereizen) kun je jezelf en anderen helen. Deze techniek komt van de oude sjamanen
uit de Amazone en de Andes en wordt daar al eeuwenlang toegepast. Door middel van geleide
meditaties en ademhalingsoefeningen maak je een helende reis door ruimte en tijd en bereik je een
unieke staat van bewustzijn. In enkele sessies kun je zo met soul retrieval bereiken waar je anders jaren
psychotherapie voor nodig hebt. Alberto Villoldo reikt je in dit boek alles aan wat je hiervoor nodig hebt.
We hebben een ziel die net als het hart uit vier ‘kamers’ bestaat. In de eerste kamer heb je een wond
weggestopt die je van de weg van je lotsbestemming heeft afgebracht. De tweede bevat je beperkende
overtuigingen en aangegane zielscontracten als gevolg van die wond. In de derde kamer echter kun je
de genade en het vertrouwen hervinden die je weer heel zullen maken. En in de vierde kamer zul je je
jouw zielsopdracht weer kunnen herinneren, de werkelijke reden waarom je hier bent. Villoldo in de
inleiding van Afdalen in je ziel: 'Ik zal je leren hoe je je verloren zielsdelen terug kunt halen en de

oorspronkelijke helderheid en genialiteit van je ziel kunt herwinnen. Je zult door de alles doordringende
matrix van licht trekken die tijd organiseert in verleden, heden en toekomst door te reizen – een unieke
staat van bewustzijn, waar je door middel van geleide meditaties en ademhalingsoefeningen toegang toe
krijgt. Door middel van deze reizen zul je het verleden weer bezoeken om gebeurtenissen te helen die
langgeleden plaatsgevonden hebben en om prettiger lotsbestemmingen voor jezelf en voor degenen van
wie je houdt te ontdekken.'
Alles wat overblijft Elizabeth Haynes 2013-10-24 Annabel zou zichzelf nooit omschrijven als eenzaam.
Ze heeft het druk met haar baan bij de politie, haar kat en haar oude moeder. Maar wanneer ze het half
vergane lichaam ontdekt van een buurvrouw die al maanden dood in huis ligt, is ze geschokt dat
niemand heeft opgemerkt dat de vrouw was verdwenen. Op haar werk besluit ze onderzoek te doen naar
eenzame doden, en ze ontdekt dat dit in haar stad vaker voorkomt dan ze ooit had kunnen vermoeden.
En in verhouding tot andere delen van het land onrustbarend veel vaker
Chicago Tribune Index 2003
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