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'The Secret' van Rhonda Byrne verscheen in 2006. Miljoenen mensen over de hele wereld
lazen het boek of bekeken de film. In april 2007 verscheen de Nederlandse vertaling van het
boek. De rest is geschiedenis. Inmiddels zijn er bijna 400.000 Nederlandse exemplaren van
het boek verkocht. De tiende jubileumeditie van het boek dat het leven van velen ingrijpend
heeft veranderd, nu met een gouden randje en een nieuw voor- en nawoord van de Rhonda
Byrne. The Secret helpt je bereiken wat je zelf voor onmogelijk houdt: geluk, succes,
gezondheid, geld, relaties. Wat is The Secret? Wat is het geheim van The Secret? Wat kan het
betekenen voor jou? 'The Secret' gaat in op de kracht van de Law of Attraction (Wet van de
Aantrekking). Technieken die hiervoor gebruikt worden zijn het zetten van een intentie of de
visualisatie van een droom. The Secret openbaart alle facetten van het geheim, dat het leven
transformeerde van iedereen die er ooit mee in aanraking kwam... Plato, Beethoven,
Shakespeare, Einstein. Leer het geheim kennen, bereik het onmogelijke... ‘Ik ben opgevoed
volgens de denkwijzen van ‘The Secret’'. En het werkt, dat merk ik bij alles wat ik doe. - Fajah
Lourens, bestsellerauteur van 'Killerbody dieet'. ‘Het boek heeft een veel interessantere
impact op m’n leven gehad dan geld verdienen. Ik leef relaxter, geniet meer van het moment,
ik leef m’n leven echt. – Catherine Keyl
De langverwachte nieuwe roman van de auteur van Het familieportret Een ontroerend,
indrukwekkend verhaal over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor een overlever De
Duits-Joodse Peter Rashkin heeft de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog
overleefd, maar verloor er zijn hele familie. Na de oorlog ontvlucht hij Europa en probeert hij in
Page 1/11

Download Free Lmsw Exam Guide Hubspot Net
Amerika een nieuw leven op te bouwen. Hij trouwt en krijgt met zijn vrouw June een dochter,
maar onder de oppervlakte van zijn geslaagde nieuwe leven sluimeren de herinneringen aan
alles wat hij moest achterlaten. Terwijl Peter en zijn gezin te maken krijgen met de snelle
veranderingen en spanningen van de naoorlogse jaren in Amerika, dringt het verleden, dat
Peter liever zou vergeten, zich steeds meer op. Als hij zijn dierbaren niet nog eens wil
verliezen, kan hij de zwaarstwegende herinnering van allemaal niet langer wegstoppen: die
aan zijn verloren familie... De pers over Het familieportret ‘Een verhaal dat u niet snel zult
vergeten.’ Libelle ‘Mooi geschreven verhaal over een bijzonder leven.’ Noordhollands
Dagblad ‘Een oorlogsverhaal om heel diep in te kruipen.’ Glamour ‘Met Het familieportret
heeft Jenna Blum een klein meesterwerk afgeleverd. Op briljante wijze weet zij de andere kant
van de oorlog, die van de Duitse slachtoffers, tot in het kleinste detail uit te diepen.’ 8weekly
Is alles geoorloofd in oorlogstijd? Vijftig jaar lang heeft Anna Schlemmer geweigerd te praten
over haar leven in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Anna’s dochter Trudy herinnert
zich niet veel: zij was nog maar vier toen zij en haar moeder door een Amerikaanse soldaat
werden bevrijd en met hem meegingen naar Minnesota. Maar ze bezit één bewijsstuk uit het
verleden: een familieportret waarop zijzelf staat, samen met haar moeder en een nazi-officier.
Gedreven door schuldgevoel over wie haar voorouders zouden kunnen zijn, gaat Trudy op
onderzoek uit. Ze slaagt erin om eindelijk de dramatische, hartverscheurende waarheid over
haar moeders verleden boven tafel te krijgen. Het familieportret is een gepassioneerd maar
gedoemd liefdesverhaal en een indringend portret van een moederdochterrelatie, dat de lezer
nog lang zal bijblijven.
Filosofische studie over het onderschatte belang van geluk en toeval in met name de financiële
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wereld.
In Van wie is de stad schetst Floor Milikowski een meeslepend portret van Amsterdam aan het
begin van de 21ste eeuw. De bevolking groeit snel, het aantal toeristen neemt toe en de stad
raakt in de greep van vastgoedhandelaren en beleggers uit binnen- en buitenland. In de
binnenstad worden bakkers en boekhandels vervangen door ijswinkels en grote internationale
ketens. Tegelijkertijd maken de hoge woningprijzen Amsterdam onbetaalbaar voor
middeninkomens. Het zijn ontwikkelingen die ook spelen in steden als Venetië, Londen en
Parijs en die van grote invloed zijn op de identiteit van de stad. Milikowski doet al jaren
onderzoek naar de veranderingen en de machtsverhoudingen in Amsterdam. Ze neemt de
lezer mee op haar zoektocht naar de winnaars en verliezers en stelt de vraag: van wie is de
stad?
Een oorlogsbruid wacht op haar man op het perron van een treinstation... Een
Holocaustslachtoffer ontmoet een vrouw die hem sterk aan zijn overleden moeder doet
denken... Een beginnende actrice betreedt hoopvol Grand Central, waar haar eerste auditie zal
plaatsvinden... Dagelijks stromen duizenden mensen door de hallen van Grand Central
Terminal in New York, op weg naar hun verschillende eindbestemmingen. De lucht zindert er
van begroeting en afscheid, en ieder van hen heeft zijn eigen verhaal te vertellen.
Waarom kan Rose de man van haar dromen maar niet krijgen? Waarom heeft Bean haar
flitsende leventje in New York de rug toegekeerd en waarom is Cordy na jaren gereisd te
hebben ineens weer thuis neergestreken?Ongelukkig in werk, leven en liefde keren de zussen
Andreas tegelijkertijd terug naar hun ouderlijk huis, op het eerste gezicht om voor hun zieke
moeder te zorgen. Maar elke zus heeft een verborgen agenda, en ze zijn vooral ook
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thuisgekomen om hun wonden te likken.Wat hebben de huiselijke en verlegen oudste zus, de
wilde middelste en de bohemien jongste zus nou eigenlijk gemeen? Maar al vliegen ze elkaar
meestal flink in de haren, ergens diep vanbinnen houden ze van elkaar. Het kleine, slaperige
stadje Barnwell en de onverwachte band die tussen de drie zussen ontstaat zorgen uiteindelijk
voor veel meer goeds dan waar ze ooit op hadden durven hopen.
Waarom zijn broodjeaapverhalen zo hardnekkig en vergeten we alledaagse waarheden zo
gemakkelijk? Hoe maakt een krant een kop die ervoor zorgt dat we door willen lezen? En
waarom onthouden we complexe verhalen wel, maar complexe feiten niet? Waarom floreren
sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele gaan? En hoe verbeter je
de kansen van waardevolle ideeën? In De plakfactor leggen Chip en Dan Heath uit hoe je de
kleefkracht van ideeën kunt versterken. Deze onmisbare gids laat zien dat ‘sticky’ ideeën hun
kracht ontlenen aan zes belangrijke eigenschappen, die ook jij kunt leren beheersen. Dit boek
gaat over een van de belangrijkste aspecten van menselijk gedrag en zal de manier waarop je
ideeën overbrengt ingrijpend veranderen. De plakfactor is provocerend, onthullend en vaak
verrassend grappig. Het onthult de cruciale principes van succesvolle ideeën en de strategieën
om je eigen boodschap meer kleefkracht te geven.

Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties
en ervaringen die betekenis geven aan ons leven, en werkte de afgelopen zeven
jaar nauw samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze
ontdekte dat allerlei bedrijfstakken, van kleine start-ups tot Fortune 50-bedrijven,
met dezelfde vraag worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger leiders en hoe
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verankeren we moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe boek
combineert Brené haar onderzoeksresultaten met persoonlijke verhalen en
voorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt
leiderschap: vanuit het hart en vol moed.
Een meeslepend verhaal over de onverwoestbare band tussen tweelingen Als
tiener is Karena Jorge de enige die haar tweelingbroer Charles in toom kan
houden. Charles heeft een bipolaire stoornis die verergert naarmate hij ouder
wordt, tot op het punt dat hij een gevaar wordt voor zichzelf en anderen. Op hun
achttiende verjaardag rijden Charles en Karena met hun auto zo dicht mogelijk
achter een tornado aan. Wat er dan gebeurt is zo verschrikkelijk dat de tweeling
vanaf die dag het contact met elkaar volledig verbreekt. Twintig jaar later krijgt
Karena een telefoontje van een psychiatrische inrichting waar Charles
gedwongen is opgenomen. Ze besluit dat het tijd is om af te rekenen met het
verleden en gaat haar broer ophalen, maar bij aankomst blijkt hij ontsnapt te zijn.
Ze heeft maar één aanwijzing om hem op het spoor te komen: Charles is nog
steeds gefascineerd door extreem weer en het tornadoseizoen is net begonnen...
De pers over In tweestrijd ‘Het boeiende en goed vertaalde verhaal is ook
psychologisch uitstekend opgebouwd.’ NBD Biblion ‘Blum brengt de
stormachtige setting net zo mooi tot leven als haar rijk getekende personages.’
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Publishers Weekly ‘Een treffend portret van een tweeling en een zorgvuldige
beschrijving van een bipolaire stoornis en de schade die deze veroorzaakt. Een
sterke tweede roman.’ Kirkus Reviews
This unique core text helps BSW and MSW students structure their field
placement learning around the nine CSWE professional social work
competencies. Empowering students to go beyond merely completing tasks, the
book facilitates mastery and integration of these competencies by elucidating key
concepts and applying them to realistic competency-based case scenarios. Each
user-friendly chapter—directly linked to a particular competency—promotes thoughtprovoking reflection about field work with critical thinking questions, a detailed
case example, and an online competency reflection log template. These tools
reinforce learning by connecting competencies directly to students’ internship
experiences. Cases are structured to serve as models when students prepare
their own cases and include a review of the competency; detailed practice
settings; socioeconomic and context factors at micro, macro, and mezzo levels; a
problem overview; an assessment of client strengths and weaknesses; and a
closing summary. Additional learning aids include chapter opening vignettes and
objectives, plus chapter summaries. Web and video links offer students a wealth
of supplemental resources, and a robust instructors package provides teachers
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with PowerPoints, written competency assignments with grading rubrics, and
discussion exercises. The print version includes free, searchable, digital access
to entire contents of the book. Key Features: Integrates field placement
experiences with the nine CSWE 2015 competencies Promotes thoughtprovoking reflection about fieldwork with detailed case studies and challenging
learning tools Includes discussions of ethical dilemmas, technology, and social
media to reflect growing use and the challenges associated Includes online
instructors’ resources including, PowerPoints, written competency assignments
with grading rubrics, and class discussion field reflection activities Print version
includes free, searchable, digital access to entire contents of the book
Deze internationale vergelijkende studie biedt voorwaarden voor een positief
teokomstscenario met betrekking tot het integratiedebat.
Van Eleanor Browns debuut Op weg naar huis werden bijna 15.000 exemplaren
verkocht Madeleine probeert al haar hele leven te voldoen aan de verwachtingen
van anderen, vooral aan die van haar dominante moeder. Voor de buitenwereld
lijkt Madeleine alles te hebben wat haar hart begeert, inclusief een aantrekkelijke
man, maar zo ervaart ze dat zelf niet. Haar huwelijk met Philip is verstikkend en
Madeleine vraagt zich af of het leven niet veel meer te bieden heeft dan dit. Dan
vindt ze het dagboek van haar grootmoeder, die in de zomer van 1914, tegen alle
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verwachtingen van haar familie in, naar Parijs vertrok en daar een tijd vol vrijheid
en liefde doorbracht. Geïnspireerd besluit Madeleine het voorbeeld van haar
illustere grootmoeder te volgen en haar eigen magische zomer in Parijs te
creëren, dagen gevuld met licht, kunst en natuurlijk liefde. Maar kan Madeleine in
dit sprookje blijven leven? Kan ze haar echtgenoot, moeder en de realiteit wel
zomaar negeren en een nieuw leven beginnen, of zal ze uiteindelijk toch
gedwongen zijn om terug te vallen in het oude patroon? De pers over Op weg
naar huis ‘Eleanor Brown heeft een groot talent voor het vertellen van verhalen.’
The New York Times ‘Dit originele debuut is al een bestseller en nodigt uit tot
een verfilming.’ NBD Biblion ‘Deze slimme, hoopvolle roman wordt hét
winterverhaal voor elke boekenliefhebber.’ The Washington Post
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
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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.
"Groene herfst" geeft de tegenstelling aan tussen, aan de ene kant, de
vooruitgang die de milieubescherming onmiskenbaar heeft geboekt en aan de
andere kant de constatering dat er allerlei kwaliteiten van de aarde verloren zijn
gegaan. Tellegen beschrijft hoe het hedendaagse milieubesef en het gebruik van
de term 'milieu' in de huidige betekenis pas in de jaren zestig van de vorige eeuw
zijn ontstaan. Hij behandelt de uitzonderlijke toename van menselijke
milieubelasting in de laatste eeuwen, schetst het succes en falen van het
milieubeleid en de veranderingen in het denken over milieuvraagstukken sinds
die tijd. Tellegen bestrijdt een aantal ondergangsverwachtingen, maar laat zien
dat allerlei kwaliteiten van de aarde als gevolg van menselijke activiteiten
drastisch achteruitgaan.
Hij tartte keizers en stierf als martelaar Het is het 18e regeringsjaar van keizer
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Tiberius. Theofilus, een ambitieuze jonge Romein, staat aan het begin van zijn
juridische carrière. Als pasbenoemd assistent van Pontius Pilatus is hij getuige
van het proces tegen Jezus, en geschokt moet hij constateren dat er behalve
waarheidsvinding nog vele andere belangen spelen. Hij geeft Pilatus een advies
dat hij zijn leven lang diep betreurt. En zo sterft een onschuldige Jood de ergst
denkbare dood: een Romeinse kruisiging. Terug in Rome ervaart Theofilus dat
het recht ook daar niet altijd zijn loop heeft. De prijs die hij als strafpleiter betaalt
om te laveren tussen intriges, verraad en machtswellust is hoog: het brengt de
vrouw die hij liefheeft, en ook hemzelf, in levensgevaar. Dan meldt zich een cliënt
die de herinneringen aan het proces tegen Jezus weer oprakelt – zijn naam is
Paulus. Theofilus besluit hem te verdedigen voor Nero’s gerechtshof. Zal het
hem tegenover deze beruchte keizer lukken een verdediging op te bouwen die
een onschuldig mens wél van de dood kan redden? Een prachtige historische
roman in de traditie van Ben Hur, Quo vadis en De brand van Rome. • Prachtige
bijbels-historische roman • Van het kaliber van Paul Maiers bestsellers De brand
van Rome en Pontius Pilatus • Biedt inzicht in de complexe wereld van de eerste
christenen in het Romeinse rijk De media over Theofilus: ‘Epische klassieker.’ Publishers Weekly
The Social Work Field PlacementA Competency-Based ApproachSpringer Publishing
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Company
De surprise-bestseller van Forum dit voorjaar: een praktisch werkboek om The Secret ook in
uw leven toe laten.
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