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Niet door water, maar door vuur deed Amerika opschrikken toen het in 1963 uitkwam. In twee persoonlijke,
gepassioneerde brieven schrijft James Baldwin over liefde, geloof en hypocrisie in het ‘land van de vrijheid’ en wat het
betekent om zwart te zijn in Amerika. Het boek groeide uit tot een van de invloedrijkste teksten over rassenrelaties ooit.
Angels are expert healers and are more than willing to assist us with our challenges and complaints—all we need to do is
ask them for their help! When we reach out to a higher power for spiritual assistance, it is the angels who are sent to
bless us, protect us, guide us, heal us, and light our way. The Power of Angel Medicine introduces you to many of these
magnificent beings, so that you can learn about the divine powers and special attributes that can help you heal. You will
discover powerful exercises that will instantly go to work within your spiritual and energetic anatomy to effect positive
changes and help you align with divine truth and love, the greatest sources of power for healing. The Power of Angel
Medicine will help you: Discover insightful information about your divine design—your soul and spirit. Boost your vitality
with angel medicine exercises for common complaints. Activate divine healing power with angel-medicine prayer
frequencies. Work with angelic experts for persistent health issues. Receive divine knowledge from the angel alchemists
to help cocreate your dreams.
1491 verandert voorgoed ons beeld van de geschiedenis van de amerika's In 1491 woonden er misschien wel meer
mensen in Amerika dan in Europa. Grote steden als Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige
botanische tuinen. In Mexico verbouwden precolum biaanse Indianen maïs volgens zeer geavanceerde teelttechnieken.
De Inca's hadden het grootste rijk in de toenmalige wereld opgebouwd, groter dan de Ming-dynastie of het Ottomaanse
Rijk. Totdat de Europeanen met hun geweld en ziektes hier een einde aan maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd
duidelijk dat de geschiedenis van Amerika zeker niet begint met Columbus, die in 1492 op een van de Bahama's voet
aan wal zette Charles C. Mann schreef een heldere en levendige synthese van wat door historici, geografen en
archeologen de afgelopen dertig jaar is ontdekt over de prestaties en het lot van de oorspronkelijke inwoners van
Amerika. Mann ontkracht op overtuigende wijze talloze mythen en neemt de lezer mee naar de intrigerende,
hoogontwikkelde wereld van onder meer de Inca's, Azteken en Maya's. 'Mann maakt korte metten met het inheemse
Amerika van de schoolboekjes: passief, primitief en in de confrontatie met Europa gedoemd te verdwijnen.' NRC
Handelsblad 'Mann heeft een mooi en aanstekelijk boek geschreven.' Trouw '[...] een zeer nauwgezette, weloverwogen
zoektocht naar het antwoord op de vraag: Hoe zag de Nieuwe Wereld er ten tijde van Columbus uit.' Natuur,
Wetenschap & Techniek 'Krachtig, uitdagend en belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te denken over de wijze waarop de
geschiedenis van Amerika wordt onderwezen.' The Washington Post 'Voor iedereen die denkt dat het één grote wildernis
was, zal dit boek een fascinerende verrassing zijn.' The Times Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en
betoverd door de Maya-ruïnes, werd het Charles Mann in alle omvang duidelijk dat Columbus in 1492 een hemisfeer met
mensen en culturen betrad die in alles verschilde van de ons toen bekende werelddelen Europa en Azië.Mann schrijft
voor Science en The Atlantic Monthly.
Sam en de schaduwridders is een hilarische graphic novel van Lincoln Peirce, auteur van de succesvolle
graphicnovelserie Niek de Groot. Voor lezers van 8 jaar en ouder. Met oom Berend, troubadour zonder publiek, reist
Sam door het land. Sam is voorbestemd om troubadour te worden, maar zou liever ridder zijn. Wanneer de beruchte
koning Brutus oom Berend ontvoert, komt Sam in actie met een paar weeskinderen en een gepensioneerde tovenaar.
Stuk voor stuk hebben ze een uniek talent. Als schaduwridders willen zij niet alleen oom Berend bevrijden, maar ook het
koninkrijk in zijn oude glorie herstellen.
The quintessential stress management text for undergraduate students, Essentials of Managing Stress balances key
concepts and academic theory with real-life applications and exercises, allowing students to integrate theory and practice
in their own lives. The only textbook of its kind to comprehensively address the relationship between mind, body, and
spirit, this fully revised and updated Third Edition includes all-new sections on the sociology of stress and communication
skills, with special emphasis on high-tech communications, screen addictions, and social networking. Essentials of
Managing Stress also covers environmental disconnect, compassion fatigue, and mindfulness. Key features of this new
edition include: • Over 80 personal exercises, questionnaires, and inventories designed to help the reader/student adapt
life skills into his or her personal health behaviors, including ten all-new exercises • Fully updated content and references
section • A comprehensive all-new chapter on communication with a special emphasis on high-tech communication • A
brand-new section on the sociology of stress • A focus on holistic health practices, including yoga, meditation, and breath
awareness • Skills and strategies for integrating stress management into a busy, high-pressure lifestyle • A readerfriendly approach that balances practical tips with theory and concepts
Dit ebook met de vier novelles De overstapper, De aspirant, De zoon en De verrader geeft een uniek inkijkje in het lot
van Tobias en in de wereld van Divergent. Tobias vertelt hoe hij in Zelfverloochening opgroeide en ‘ontsnapte’ naar
Onverschrokkenheid waar hij voor het eerst vriendschappen sloot. Hoe hij maar vier angsten kende tijdens zijn Inwijding
en de andere aspiranten ver achter zich liet op de ranglijst. Ook laat Tobias zien hoe hij steeds meer te weten kwam over
de onheilspellende samenwerking tussen Eruditie en Onverschrokkenheid en hoe hij moest verbergen dat hij Afwijkend
was.
Jean McConville, moeder van tien kinderen, wordt in 1972 door gemaskerde mannen ontvoerd. Iedereen in de buurt
weet dat de IRA verantwoordelijk is voor haar verdwijning, maar niemand durft erover te praten. In 2003 worden op een
strand botten en een blauwe veiligheidsspeld gevonden. De kinderen van Jean herkennen de speld en beseffen dat hun
moeder eindelijk is gevonden. Deze gruwelijke moord, een van de meest beruchte gebeurtenissen ten tijde van The
Troubles, is het begin van het grote verhaal over het bittere conflict dat Noord-Ierland dertig jaar lang in zijn greep hield.
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Patrick Radden Keefe portretteert in dit meeslepende relaas radicale en onstuimige IRA-leden, zoals Dolours Price die
als 22-jarige bommen plaatste, en The Dark, het meedogenloze brein achter IRA-operaties. Hij toont onomwonden de rol
die het Britse leger speelde, met het vuile spel van oproerbestrijding en spionage. Een zeer kritisch licht werpt de auteur
op Gerry Adams, die de vredesbesprekingen leidde, maar zijn kameraden verraadde met de ontkenning van zijn IRAverleden. Zeg niets is een aangrijpend boek over angst, verraad en wraak in een land dat nog steeds worstelt met zijn
verleden.
Poetry. PURR is Mary Ann Samyn's fourth book of poetry. "This poetry hovers between irony and true despair" - Lynn
Emanuel. "Here is a poetry built of sensory data so sharply honed as to make even the mundane microfibre or the
quotidian stone path a journey, a finding, a deep understanding of the world. And who couldn't love a book where Doris
Day and Nancy Sinatra are as essential and mysterious as saints?"- D.A. Powell
Ken Follett heeft ontelbare trouwe fans, en van al zijn boeken is de Kingsbridge-saga toch wel het populairst 997 na
Christus. Engeland wordt van twee kanten belaagd, in het westen door Wales en in het oosten door de Vikingen.
Gerechtigheid is ver te zoeken en geweld en wetteloosheid zijn aan de orde van de dag. De koning staat machteloos en
de chaos regeert. In deze turbulente tijden raken de levens van drie mensen onlosmakelijk verbonden met elkaar en met
een klein gehucht dat later Kingsbridge zal worden genoemd. Het dorp van een jonge botenbouwer wordt geplunderd
door de Vikingen en hij vlucht met zijn familie naar een ander dorp om daar een nieuw leven op te bouwen. Een
Normandische edelvrouw volgt haar geliefde echtgenoot naar Engeland, maar realiseert zich al snel dat de gewoonten in
haar nieuwe land heel anders zijn dan ze gewend is, en dat iedereen op brute wijze vecht om de macht. Een jonge
monnik droomt ervan zijn bescheiden abdij ooit tot een roemrijk centrum van kennis en geleerdheid te verheffen. Alle drie
raken ze tegen hun wil betrokken bij de machinaties van een bisschop die meedogenloos streeft naar macht en rijkdom,
en niets geeft om de levens van de gewone mensen.
Atlanta magazine’s editorial mission is to engage our community through provocative writing, authoritative reporting, and
superlative design that illuminate the people, the issues, the trends, and the events that define our city. The magazine
informs, challenges, and entertains our readers each month while helping them make intelligent choices, not only about
what they do and where they go, but what they think about matters of importance to the community and the region.
Atlanta magazine’s editorial mission is to engage our community through provocative writing, authoritative reporting, and
superlative design that illuminate the people, the issues, the trends, and the events that define our city. The magazine
informs, challenges, and entertains our readers each month while helping them make intelligent choices, not only about
what they do and where they go, but what they think about matters of importance to the community and the region.
Advocaat Jake Brigance uit John Grishams debuut Een tijd om te doden – eerder verschenen onder de titel De jury –
keert terug in een thriller die de vele fans op het puntje van hun stoel zal doen zitten. In een sensationele moordzaak die
de inwoners van Clanton, Mississippi tot op het bot verdeelt, staat één man tussen een zestienjarige verdachte en de
doodstraf: advocaat Jake Brigance. Drew Gamble wordt beschuldigd van de moord op een politieman in Clanton, een
plaatsje in de staat Mississippi. Een groot deel van de plaatselijke bevolking ziet een slepende rechtszaak niet zitten.
Waarom zou je, als gerechtigheid maar één ding kan betekenen: de doodstraf. Maar advocaat Jake Brigance, die Drews
zaak heeft toegewezen gekregen, denkt daar anders over. Hoe meer hij te weten komt over de zaak, des te sterker hij
ervan overtuigd raakt dat zijn cliënt – die slechts zestien jaar oud is – gered moet worden. Maar met zijn hardnekkige
pogingen de onderste steen boven te krijgen, zet hij zijn carrière en de veiligheid van zijn gezin op het spel.
Standaardwerk waarin de Amerikaanse psycholoog, aanhanger van de zogenaamde humanistische psychologie, zijn
theorie ontwikkelt van de fundamentele behoeften, die ten grondslag ligt aan zijn ideeën over de mens op weg naar
zelfverwerkelijking.
Over 125,000 entries cover 124 scientific and technological fields, including acoustical engineering, cartography graphic
arts, microbiology, organic chemistry, radiology, and zoology
Aangrijpend verhaal voor fans van The Hate U Give Justyce is een goede jongen. Hij haalt uitmuntende cijfers. Hij staat
altijd klaar voor zijn vrienden. Waarom is hij dan degene met handboeien om? Justyce McAllister haalt hoge resultaten
op school, is aanvoerder van de debatclub en hij mag volgend jaar naar Yale. Maar dat doet er allemaal niet toe als een
politieagent handboeien rond zijn polsen sluit. Uiteindelijk wordt Justyce weer vrijgelaten, zonder verdere aanklachten
(en ook zonder excuus), maar het incident houdt hem bezig. Nu hij verhuisd is naar een betere wijk, wordt hij nog steeds
lastiggevallen door de jongens uit zijn oude buurt en hij voelt zich ook niet welkom in zijn nieuwe klas. De enige
uitzondering is Sarah Jane, Justyce' knappe – en witte – debatpartner, van wie hij wenste dat hij haar niet zo leuk vond.
Op een dag rijdt Justyce samen met zijn beste vriend Manny rond in de auto – raampjes open, muziek hard aan. Dat valt
niet in goede aarde bij een automobilist die naast hen staat te wachten voor het stoplicht. Maar zijn twee brutale jongens
die het volume net iets te hard zetten reden genoeg om een wapen te trekken? 'Een krachtig, ontwrichtend verhaal dat je
niet weg kunt leggen en dat de geschiedenis en de huidige situatie van racisme in Amerika blootlegt.' John Green
'Ongelooflijk, eerlijk, hartverscheurend! Een must-read!' Angie Thomas, auteur van The Hate U Give 'Het verhaal van
Justyce is serieus, grappig, pijnlijk menselijk en hoopvol. Ik ben voor altijd veranderd.' Becky Albertalli, auteur van Simon
vs. de verwachtingen van de rest van de wereld 'Rauw en aangrijpend.' Jason Reynolds, auteur van 67 seconden 'Wat
Justyce en Manny overkomt is nog steeds de dagelijkse realiteit voor veel te veel mensen. Ouders die hun kinderen
moeten bijbrengen hoe ze zich moeten gedragen als ze met de politie in aanraking komen, omdat ze het anders
misschien niet overleven. En jongeren die elke dag voor de keuze staan: blijf ik mijn best doen of haak ik af? Dit boek
heeft me echt de ogen geopend. Het kan zo niet langer.' Margot Reesink, vertaler van Wat zou Martin doen?
This is a supplement to the Occupational Outlook Handbook in which it defines the O'Net codes in detail referenced in all
occupations listed in the OOH with over eight times as much job data.
Page 2/4

Read Book Blank Medicine Wheel Template
De indiaan Junior (14, ik-figuur) besluit op een dag naar een blanke school buiten het reservaat te gaan. Zijn strijd om
een plaats in die wereld vertrouwt hij toe aan zijn dagboek. Vanaf ca. 12 jaar.
Een verhaal over liefde, geluk, het lot en een complexe held die nog één laatste kans op verlossing krijgt Billy Summers
is een huurmoordenaar, de beste die er is. Hij stelt wel een voorwaarde: Billy neemt een klus alleen aan als het doelwit
echt een slechterik is. En nu wil Billy ermee stoppen. Maar eerst is er nog één laatste opdracht. Als een van de beste
sluipschutters ter wereld en een onderscheiden oorlogsveteraan uit Irak is hij een houdini als het aankomt op verdwijnen
nadat een klus is -geklaard. Dus wat kan er misgaan? Wat dacht je van... alles? Dit niet weg te leggen verhaal is
enerzijds een oorlogsverhaal en anderzijds een liefdesverklaring aan kleine steden in Amerika en de mensen die daar
wonen. Met in de hoofdrol een van de meest meeslepende en verrassende duo’s die King ooit heeft geschreven, dat
alles op alles zet om de misdaden van een buitengewoon slechte man te wreken. Het gaat over liefde, geluk, het lot en
een complexe held die nog één laatste kans op verlossing krijgt. In de pers ‘King kan schrijven. Zo.’ Matthijs van
Nieuwkerk ‘King is een angstvirtuoos, hij kan je werkelijk bang maken. Lees en kijk over je schouder.’ NRC Handelsblad
‘De koning van het spannende genre.’ VN Detective & Thrillergids
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.
Duif droomt ervan de bus te besturen. Als de chauffeur even weg is, denkt hij zijn kans te kunnen grijpen. Prentenboek
met krachtige, eenvoudige illustraties in krijt en pastelkleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
De ongelijkheid in de wereld verklaard Waarom hebben de Australische aboriginals niet de wereld veroverd? Of de
Mexicaanse indianen of de Amerikaanse nomaden? Wat is bepalend voor de ontwikkeling van volkeren? Zijn dat
genetische verschillen of spelen andere oorzaken een rol? Jared Diamond toont op toegankelijke wijze aan dat volkeren
zich verschillend hebben ontwikkeld als gevolg van klimatologische en bacteriologische factoren. Genetische factoren
blijken ondergeschikt. De ontwikkelde delen van de wereld hebben hun positie niet aan zichzelf, maar aan een speling
van de natuur te danken. Diamond won met dit boek, waarvan meer dan 20.000 exemplaren zijn verkocht, de Pulitzer
Price. 'Jared Diamond heeft een boek met een enorme reikwijdte geschreven (...) een van de belangrijkste en meest
lezenswaardige werken die over de geschiedenis van de mensheid geschreven zijn.' Nature Jared Diamond is
hoogleraar fysiologie aan de University of California in Los Angeles. Hij verricht onderzoek op het terrein van de
evolutionaire biologie en is bekend als auteur van populair-wetenschappelijke boeken. Wereldwijd werden van deze
megabestseller ruim een miljoen exemplaren verkocht.
Een hoog IQ biedt geen garantie op een gelukkig leven; minstens even belangrijk is het EQ, het ‘emotiequotiënt’. In
'Emotionele intelligentie' laat Daniel Goleman ons kennismaken met het voelende deel van ons brein, dat zorgt voor
zelfbeheersing, zelfkennis, geestdrift en het vermogen eigen emoties te herkennen en onszelf te motiveren. Emotionele
vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te zijn dan rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang voor succes in
relaties en werk en voor ons lichamelijk welbevinden. 'Emotionele intelligentie' werd in veertig talen vertaald; wereldwijd
zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.
From carbon fibre racing bikes to ‘sharkskin’ swimsuits, the application of cutting-edge design, technology and
engineering has proved to be a vital ingredient in enhanced sports performance. This is the first book to offer a
comprehensive survey of contemporary sports technology and engineering, providing a complete overview of academic,
professional and industrial knowledge and technique. The book is divided into eight sections covering the following topics
: Sustainable Sports Engineering Instrumentation Technology Summer Mobility Sports Winter Mobility Sports Apparel
and Protection Equipment Sports Implements (racquets, clubs, bats, sticks) Sports Balls Sports Surfaces and Facilities
Written by an international team of leading experts from industry, academia and commercial research institutes, the
emphasis throughout the book is on innovation, the relationship between business and science, and the improvement of
sports performance. This is an essential reference for anybody working in sports technology, sports product design,
sports engineering, biomechanics, ergonomics, sports business or applied sport science.
Being outside and connecting with nature is key to young children's learning and wellbeing, especially in a busy, fastchanging and digitalised world. Outdoors, children can more easily connect to their bodies, and learn about themselves
and others and how to be in the world. They use their senses to explore, understand and become mindful of the earth
and the people around them. But how can Early Years practitioners best support young children as they engage with
nature, while also passing on the values about the future of the planet? Annie Davy presents tried-and-tested strategies
that support the wellbeing and learning journey of children through mindfulness, with a focus on learning outdoors and
connecting with the world. A Sense of Place is an easily accessible guide that will make outdoor learning more interesting
and fun, while also supporting children's development of resilience and resourcefulness so that they can survive and
thrive in the world as they grow.
It is with the proper alignment of the stars that this book has manifested. The words waited patiently, and have now
jumped excitedly onto these pages to form a tool that can serve in revolutionizing education. Education is the alchemical
key to the evolution and enlightenment of humanity. This “Lessons for Living Program” is based on forty lessons that
guide students through an exploration of the four domains of the self: physical, mental, emotional, and spiritual. Each
lesson provides expressive art activities to enhance the process and to generate meaningful content. This book consists
of four sections, with each offering detailed, easy-to-read, and easy-to-follow instructions. Its contents offer children a
foundational program of self-exploration, an important support for all other learning that will take place in preparation for
adulthood. In addition, there is an extensive appendix with templates for “Healthy Eating Plate,” “Medicine Wheel,” and
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a “Certificate of Participation.” As well as, “Group Warm-up Ideas,” “The Emergence of a New Educational Paradigm in
America,” and “Suggested Readings.” This curriculum, especially intended for school environments adopting holistic
principles, can assist in our necessary advancement as we herald in a new golden age on Earth.
Essentials of Managing StressJones & Bartlett Publishers
Wittand is een wolfshond, driekwart wolf en een kwart hond, uit het wild opgenomen wordt in de stam van Grijze Bever,
een indiaan. Hierna komt hij in het bezit van een wrede man die hem inzet bij hondengevechten. Uiteindelijk komt
Wittand terecht bij de mijnbouwingenieur Weedon Scot, die met veel geduld zijn vertrouwen weet te winnen. Spanning en
sentiment wisselen elkaar af in dit verhaal. Beeldend wordt het natuurleven van mens en dier in Alaska beschreven, waar
het recht van de sterkste geldt. Jack London (1876-1916) was een pionier van het science-fictiongenre en een van de
eerste schrijvers die rijk en wereldberoemd werd door zijn werk. Hij schreef tientallen romans en korte verhalen, naast
essays, gedichten en toneelstukken. Behalve schrijver was hij ook actief als journalist.
Veel vrouwen beschouwen woede als een emotie die zwakte verraadt, machteloosheid aanduidt en dus onderdrukt
worden. Aan de hand van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe, bevindingen in de psychoanalyse
toont Harriet G. Lerner aan hoe -en waarom onze woede bestaande relationele patronen eerder beschermt dan uitdaagt.
Ze verklaart ook waarom het voor vrouwen niet alleen moeilijk is om boos te worden, maar ook om hun boosheid te
gebruiken om zichzelf sterker en onafhankelijk te maken.
In De man die zijn vrouw voor een hoed hield vertelt Oliver Sacks de verhalen van mensen die lijden aan perceptuele en
intellectuele afwijkingen: patiënten die hun herinneringen kwijt zijn, niet langer in staat zijn om geliefden of alledaagse
voorwerpen te herkennen, of patiënten die te maken hebben met tics en die zonder dat te willen obsceniteiten
schreeuwen. Hoewel deze gevallen ons vaak bizar voorkomen, worden ze door Sacks’ respectvolle en sympathieke
wijze van vertellen diep menselijk. Aan de hand van fascinerende en vaak ontroerende ziektegeschiedenissen laat Sacks
zien hoe het is om te moeten leven met een neurologische afwijking.
Creatieve blokkades opheffen door de beproefde methode van Julia Cameron’s everseller The Artist’s way. Creatieve
blokkades opheffen door de beproefde methode van Julia Camerons everseller. The Artist’s Way is het belangrijkste
boek over creativiteit. Miljoenen mensen hebben deze wereldwijde bestseller bestempeld als een onmisbare gids om een
creatief leven te leiden. Het boek is nog steeds net zo relevant als toen het voor het eerst verscheen, of misschien nog
wel relevanter; het is krachtig, prikkelend en inspirerend. In deze herziene editie blikt Julia Cameron terug op de invloed
die The Artist’s Way heeft gehad en beschrijft ze hoe het werk dat ze de laatste jaren heeft gedaan tot nieuwe inzichten
voor het creatieve proces heeft geleid. Deze editie van The Artist’s Way is uitgebreid, helemaal up-to-date en klaar voor
een nieuw decennium.
Een luxe tweetalige editie van het inaugurele gedicht van Amanda Gorman, ‘The Hill We Climb’ Zaïre Krieger vertaalt
Amanda Gormans werk naar het Nederlands Met een voorwoord van Oprah Winfrey Amanda Gorman maakte
wereldwijd diepe indruk met de voordracht van haar gedicht ‘The Hill We Climb’ tijdens de inauguratie van Joe Biden.
Haar voordracht was een inspirerend voorbeeld van de kracht van literatuur, en haar boodschap van verdraagzaamheid,
verbinding en perspectief is een fundament voor talloze generaties. Deze schitterende cadeau-editie van Gormans
spoken word-gedicht werd voorzien van een voorwoord door Oprah Winfrey en is een echt collector’s item dat de macht
en schoonheid van het woord viert. Zaïre Krieger vertaalt Gormans poëzie naar het Nederlands en vangt de essentie van
deze gedichten op unieke wijze die recht doet aan de spoken word-cultuur. In de pers ‘Zaïre Krieger vertaalt Gormans
gedicht subliem en subtiel.’ ***** NRC Handelsblad ‘Amanda Gorman betoverde bij de inauguratie van president Biden
– maatschappelijk betrokken teksten, openhartig en theatraal.’ de Volkskrant ‘Verstaanbaarheid lijkt Kriegers voorkeur
te genieten en ze heeft het werk goed vertaald.’ het Parool ‘Een krachtig gedicht. Indrukwekkend.’ De Standaard
‘Amanda Gorman: een jonge dichter die put uit diepe bronnen.’ NRC Handelsblad ‘De 22-jarige dichteres Amanda
Gorman maakte indruk bij de inauguratie van Joe Biden.’ Trouw
Health of the Human Spirit, Second Edition: Spiritual Dimensions for Personal Health is a thoughtful examination of the
ageless topic of human spirituality. It addresses the need to acknowledge spiritual wellness as a vital dimension of the
general health and well-being of the individual and examines the dynamic balance between mind-body-spirit health and
the roadblocks and distractions on the spiritual path. Dr. Seaward includes many behavioral suggestions to enhance the
health of the human spirit. He presents the material in an approachable, user-friendly manner by engaging the reader
and carefully distinguishing the differences between spirituality and religion.
De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde
economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de
allerrijksten elk jaar rijker worden. Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt. In
Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft
gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden
voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch
model voor de 21e eeuw.
A guide to using Microsoft PowerPoint describes how to use stories to create effective business presentations.
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