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The Children's Buyer's GuideChallenging the Qualitative-Quantitative
DivideExplorations in Case-focused Causal AnalysisBloomsbury Publishing
Overal in onze omgeving verzamelen we rotzooi: in huis, op de werkplek, in de
auto en zelfs in ons lichaam. Karen Kingston legt uit dat de warboel om ons heen
van grote invloed is op hoe we ons fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel
voelen. Haar ideeën zijn gebaseerd op eeuwenoude tradities en nieuwe
inzichten. Zij geeft praktische tips en heldere uitleg om je leefomgeving te
verbeteren en leert je een nieuwe aanpak: je leven opruimen door je rommel op
te ruimen, wat resulteert in een enorme vernieuwing van je levenskracht. Dit
boek zet je aan om je leven radicaal om te gooien en alle warboel voorgoed
overboord te gooien. Karen Kingston is wereldwijd bekend om haar kennis en
kunde op het gebied van Space Clearing het energetisch reinigen van ruimtes op
basis van feng shui. Zij geeft workshops en seminars over de hele wereld. Weg
met de warboel is in meerdere landen vertaald en is een internationale bestseller.
Indexes the Times and its supplements.
De elfjarige Eefje heeft een talent. Een SUPERTALENT. Met haar talent kan ze
namelijk de gedachten van een olifant HOREN en vrienden worden met een
hond en een mus. Het enige probleem is dat haar talent gevaarlijk is.
ONTZETTEND gevaarlijk. Dat zegt haar vader in ieder geval. Dus wanneer ze
het schoolkonijn Kahlo na een hulpkreet redt uit haar veel te kleine hok, hoopt ze
maar dat niemand achter haar geheim komt. Maar nadat ze oog in oog is komen
te staan met een leeuw, dreigt alles gruwelijk mis te gaan. Haar vader - en elk
dier in de stad - is nu in gevaar. Eefje is vastbesloten iedereen te redden. En
erachter te komen hoe haar verleden eruitziet. Om dat te kunnen doen moet ze
de strijd aangaan met een mysterieuze man die een talent heeft dat krachtiger is
dan welk ander talent dan ook. De tijd begint te dringen en Eefje zal hulp moeten
vragen aan de dieren en zal eindelijk écht ZICHZELF moeten zijn...
Georgia's relatie met haar knappe vriend wordt op de proef gesteld als ze de jongen
tegenkomt die ze eerst als lokvogel heeft gebruikt. Vanaf ca. 13 jaar.
An exploration of case-focused methods as a means of bridging the quantitative-qualitative
divide and the key methodological issues.

Niemand anders dan de twaalfjarige jongen Torak kan het Kwaad stoppen, maar
hij is gewond en op de vlucht. Hij is een buitenstaander, net als zijn vader, en hij
heeft nog nooit andere mensen ontmoet. Nu is zijn vader vermoord door een
enorme beer en wordt Torak achtervolgd. Hij moet zien te overleven met als
enige bondgenoot een wolfsjong en als enige wapens zijn vaardigheden als jager
en verzamelaar.
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