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Tapping Into Wealth How Emotional Freedom
Techniques Eft Can Help You Clear The Path To Making
Mor E Money
Als je elke ochtend begint met het eten van een levende kikker, zal de rest van
de dag 'een makkie' zijn (aldus Mark Twain). 'Eat that frog' laat zien hoe je die
spreekwoordelijke kikker op kunt eten, oftewel hoe je moet beginnen met de
taken waar je het minst zin in hebt. De taken die je voor je uitschuift blijken
namelijk bijna zonder uitzondering de taken te zijn die de grootste, meest
positieve impact op je leven zullen hebben. In deze klassieker over productiviteit
legt Brian Tracy uit dat succesvolle mensen niet alles proberen te doen, maar
focussen op de belangrijkste taken en zorgen dat die goed gedaan worden. Hij
vertelt je hoe je voorkomt dat technologie je tijd domineert en geeft eenentwintig
praktische en haalbare stappen die je helpen om te stoppen met uitstellen. En
vandaag nog je leven te veranderen.
This edited book is on the theory and practice of teacher education from the most
distinguished and experienced scholars in the field around the world. In this book,
they explored the most urgent and significant issues in teacher education in this
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globalized time. The dealing of these issues can directly impact the quality of
teacher education and education in general. How to improve the quality of
teacher education is a global issue that many countries, no matter developed or
developing, face. This book provides multiple perspectives to address the
challenges and possibilities for improving teacher quality. A point needs to further
highlight in this book is that the researchers pay more attention to the inner
landscape of teachers, such as the issue of identity, sense of person, etc. In this
book, the readers can learn the insights and multiple perspectives of the best
scholars in teacher education.
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
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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.
What if the struggles you were having simply melted away? What if the fears and
limiting beliefs that stop you from having the life, career and relationships you
dream of just weren't there anymore? What if it became easier to take inspired
action, make money, and relate to people you love (and to those who challenge
you)? If you're on a path of spiritual and personal growth, you know that
implementing the powerful ideas, tools and techniques that are shared by the
great teachers isn't always as easy as you want it to be. In 2005, Jack Canfield,
co-author of the Chicken Soup for the Soul series, wrote The Success Principles,
one of the most powerful guidebooks for successful living ever written. Living
according to the Success Principles has brought happiness, health and wealth to
people the world over. But many still struggle to implement these ideas, along
with other great teachings. Now a new, cutting-edge technique has emerged to
make achieving success easier than ever before. Meridian Tapping, sometimes
known as Emotional Freedom Techniques (EFT), is a revolutionary new tool to
remove the fears, doubts and upsets that keep you from living according to your
values and ideals. This book and DVD give you a step-by-step guide to
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overcoming any obstacle that is keeping you from success. If you're familiar with
tapping, you'll love the fresh, transformative methods in this book. If you're not
yet familiar with these techniques that hundreds of thousands of individuals are
using to transform their lives, you'll love the ease and simplicity of these methods.
With Tapping Into Ultimate Success, the rewards you've been looking for are
literally at your fingertips.
Het grootste cadeau dat je hebt gekregen, is je fantasie. Alles wat er is, was ooit
een droom. En alles wat er ooit zal zijn, moet eerst gefantaseerd worden. Als je
het gevoel aanneemt alsof je wensen al vervuld zijn - en je je niet laat afl eiden
door de buitenwereld - dan zul je ontdekken dat het mogelijk is, door spiritueel
bewustzijn, te worden wie je moet zijn. Na de Tao heeft Dyer nu, voor de eerste
keer, het Joodse mystieke gedachtegoed bestudeerd. Als je het lef hebt je gelijk
te stellen aan God, dan zullen je wensen in vervulling komen.
Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet motiveren, het zit anders in
elkaar dan je dacht. Het geheim van goed presteren, plezier en zin in je leven en
werk is de intrinsieke motivatie. Dat is je diepe wens om je eigen leven te
bepalen, nieuwe dingen te leren en te creeren en bij te dragen aan zinvolle
zaken. Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde wijsheid over mensen
motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te werk gaan. De
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oude manier van belonen en straffen werkt voor de meeste taken niet meer. Kijk
maar naar de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel voor een goed doel.
Het gevolg van verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren en
uiteindelijk minder betrokken raken bij wat we doen. 'Een van de goeroes van
morgen' Management Team Over Een compleet nieuw brein: Dit boek is een
wonder. Volstrekt origineel en diepgravend Tom Peters, auteur van Excellente
ondernemingen Dit is een van die zeldzame boeken die een omslagpunt
markeren, een boek dat je wilt lezen voordat iemand anders het leest Seth
Godin, auteur van Purple Cow Daniel Pink schrijft over technologie en het
zakenleven in onder meer The New York Times, Fast Company en Wired. Hij
schreef ook de succesvolle boeken Een compleet nieuw brein en De avonturen
van Johnny Bunko: de eerste carrieregids in stripvorm. Daniel Pink is een
prachtige combinatie van Seth Godin en Malcolm Gladwell
Information Tomorrow offers an engaging, provocative, and wide-ranging
discussion for systems librarians, library IT workers, library managers and
administrators, and anyone working with or interested in technology in libraries.
In ‘The Having’ van Suh Yoon Lee en Jooyun Hong kom je erachter hoe je
slapend rijk kunt worden. Als journalist Jooyun Hong op zoek gaat naar het
geheim achter de rijkdom in haar land belandt ze onverwachts in de leer bij de
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mysterieuze goeroe van de Zuid-Koreaanse rich and famous: Suh Yoon Lee.
Wat ze van deze goeroe leert, verandert haar leven – ze wordt gelukkiger, vindt
meer rust, en wordt rijker dan ze ooit had durven dromen. En zo rijk kun jij ook
worden – zonder veel moeite. In ‘The Having’ delen goeroe en student deze
baanbrekende methode om miljonair te worden.
The Ultimate Tapping Solution Guide: Tap your way to WEIGHT LOSS, Wealth
and Build Body Confidence for Women * * * LIMITED TIME OFFER! Only $6.96 (
Regularly Priced At $15.99 )*** Learn How To Use The Tapping Solution (EFT) to
Lose weight, create abundance and wealth and build body confidence for
Women Tapping also known as Emotional Freedom Technique (EFT), a tool that
is based on the principles of both ancient acupressure and modern psychology,
helps you address the underlying issues that make your body hold on to weight
and gives you the ability to overcome some of the most common weight loss
obstacles. Say good-bye to the panic, cravings, and self-doubt that keep you in a
constant fight against your body! In this Guide Jessy Smith, Shows you how to
start the Tapping and use it to lose weight and build body Confidence, create
abundance and wealth for yourself and live a positive life. This is what you'll learn
after downloading This Book: How EFT Tapping Theory Works 5 Easy Steps to
do Tapping The EFT Tapping Procedure You Should Know The 10 Tapping
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Points How To tap on the points How To Do The EFT Basic Recipe- EFT in a
Nutshell How to stay focused in the problem while tapping How to use the
tapping (EFT) to lose weight and Build Body confidence for Women How to use
tapping (EFT) to Create Abundance wealth and Money Tap Your Way To
Positive Living in 3 Easy Steps … And so Much More Take Action Right Away To
Lose Weight and build your body confidence and live a fulfilling life using eft
tapping BUY & Ship Today This Book, " The Ultimate Tapping Solution Guide:
Tap your way to WEIGHT LOSS, Wealth and Build Body Confidence for
Women”… To your Success! GET Your Copy Today! and Start the eft tapping
'Je kunt je leven helen' van Louise Hay is het beste te omschrijven als hét
basisboek voor een gelukkiger leven. Wereldwijd hebben al meer dan 50 miljoen
mensen dit boek gelezen en de adviezen opgevolgd op weg naar een gezonder
en gelukkiger leven. En niet voor niets: Louise Hay laat je op een eenvoudige en
begrijpelijke manier kennismaken met de verbinding tussen lichaam en geest. Je
negatieve gedachten en overtuigingen over jezelf zijn vaker dan je denkt de
oorzaak van emotionele problemen en lichamelijke klachten. Als je leert om van
jezelf te houden en jezelf en anderen te vergeven, zet je stappen om je leven ten
goede te veranderen. Dat klinkt makkelijker dan het is, maar Louise Hay geeft
heel veel handvatten en hulp in de vorm van inspirerende teksten, ervaringen en
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voorbeelden van anderen, meditaties en affirmaties. Aan het eind van het boek
vind je een praktisch overzicht van klachten en de gedachtepatronen die daar
mogelijk aan ten grondslag liggen.
Following in the footsteps of New York Times bestseller The Tapping Solution by
Nick Ortner, this book from renowned Tapping expert Margaret Lynch teaches us
how to use Tapping (Emotional Freedom Techniques) to clear the blocks to
achieving greater wealth. Emotional Freedom Techniques (EFT), also known as
Tapping, have become a popular tool for realizing personal goals. For many of
us, increasing our wealth is one of our greatest ambitions, but also an area where
we feel the most stuck because we have limiting fears and beliefs that sabotage
our success. EFT uses the fingertips to tap on acupuncture points while
emotionally tuning in to negative attitudes and past experiences, thereby clearing
the inner blocks to attracting and managing wealth. Tapping Into Wealth includes
QR codes that link to video demonstrations of Tapping techniques. Discover how
Tapping can help you release your old views of money and open the door to
more wealth than you ever imagined.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de
grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange
weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch
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staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
Nobelprijswinnaar Richard Thaler vertelt in ‘Misbehaving’ het verhaal van drie
wetenschappers die in een gezamenlijke queeste de economie op haar kop
zetten en vrienden werden voor het leven. Toen in de jaren zeventig economie
als een harde wetenschap werd geprofileerd, rebelleerde een klein groepje
wetenschappers hiertegen. Zij stelden dat er een belangrijk ding over het hoofd
werd gezien in de economie: de mens. Thaler, Kahneman en Tversky legden de
basis voor wat we nu de gedragseconomie noemen. ‘Misbehaving’ is een
persoonlijk verhaal, doorspekt met prachtige anekdotes en leerzame
voorbeelden uit het dagelijks leven. De leukste manier om iets te leren over
gedragseconomie.
This selection of smart, accessible essays covers CSI's cutting-edge science,
intriguing mysteries, and engaging personal dynamics. Essays from experts in
the field illuminate such processes as DNA testing, ballistics, crime-scene
photography, and autopsy procedure. With pieces that focus on the leads'
varying appeals, the history of forensics on television, the show's treatment of
alternate sexualities, and whether the incredible attention to detail actually gives
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criminals an advantage, this anthology provides an in-depth investigation that
enriches the viewing experience.
Simon Sinek laat in ‘Begin met het Waarom’ zien dat organisaties en leiders die
zich richten op het Waarom van hun bedrijf succesvoller, invloedrijker en
innovatiever zijn. Leiderschapsstijlen kunnen verschillen, maar alle grote,
inspirerende leiders hebben één ding met elkaar gemeen: ze weten dondersgoed
waaróm ze doen wat ze doen. Toch sneeuwt bij veel bedrijven het Waarom nogal
eens onder in de hectiek van de dag. ‘Begin met het Waarom’ helpt je om het
Waarom weer centraal te stellen en zo beter en authentieker leiding te geven en
je omgeving te inspireren. Met vele voorbeelden uit de praktijk toont Sinek aan
dat het werkt. Dit boek is gebaseerd op de ideeën uit zijn TEDX-talk over
leiderschap, waarmee hij wereldwijd de aandacht trok.
'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,
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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
Dé nieuwe Timothy Ferriss, voor alle lezers van Een werkweek van 4 uur Voor de fans
van Brené Brown tot Yuval Noah Harari en van Esther Perel tot Neil Gaiman Timothy
Ferriss stelde elf zorgvuldig geformuleerde vragen aan een hele verzameling
succesvolle mensen, zijn tribe. Hun korte profielen en antwoorden op die elf vragen
helpen jou ook je meest uitdagende levensvragen te beantwoorden en buitengewone
resultaten te boeken. In Tribe of mentors vind je de gereedschappen, tactieken en
gewoontes van meer dan 130 toppresteerders. Laat je inspireren door de antwoorden
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van bijvoorbeeld Brené Brown en Yuval Noah Harari. Dit boek bevat praktisch advies
van bijzondere professionals die oplossingen hebben gevonden voor verschillende
vraagstukken. Want of je nu je resultaten wilt verbeteren, jezelf opnieuw wilt uitvinden
of gewoon wat inspiratie zoekt, iemand anders heeft waarschijnlijk een vergelijkbaar
pad afgelegd! Profiteer nu van de levenslessen van al deze geweldige mensen. De
pers over Een werkweek van 4 uur ‘Minder werken, meer leven? In Een werkweek van
4 uur leert Ferriss u hoe u ontsnapt aan de 9-tot-5-mentaliteit én een rijk leven kunt
leiden.’ Zin ‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York Times
Tapping Into WealthHow Emotional Freedom Techniques (EFT) Can Help You Clear
the Path to Making More MoneyPenguin
Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op deze
moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B.
Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende
ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische,
verrassende en informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die
aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot
mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien
als je er een tegenkomt. Peterson legt grote verbanden en distilleert daarbij uit alle
kennis van de wereld 12 praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor het
leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne clichés van wetenschap,
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geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de
denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus
en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn wetenschappelijke
artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd.
Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn YouTube-clips zijn
meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste
intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de methodePeterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen
waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik
in veel opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met
zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote
maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar rationele, weloverwogen
oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson
stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles
urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in de
wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die de tand des
tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste "praktische"
intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels
voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES
'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' Page 13/27
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TROUW
Dé klassieker over Flow: wat is Flow en hoe kom je in een Flow? De psycholoog Mihaly
Csikszentmihalyi deed grensverleggend onderzoek naar flow: wat maakt een ervaring
bevredigend en wat gebeurt er als we opgaan in het moment. De eerste verschijning
van Flow (1990) was een mijlpaal in het denken over de kwaliteit van onze ervaring.
Sindsdien zweren topsporters, muzikanten en professionals wereldwijd bij deze
methode. Door dit boek leren ze hun bewustzijn kennen, ontdekken ze wat waar geluk
inhoudt en verbeteren ze de kwaliteit van hun prestaties en leven.
In handboek chakrapsychologie verklaart Anodea Judith het oude oosterse
chakrasysteem vanuit de westerse psychologie. Ze gebruikt de structuur van het
chakrasysteem als een plattegrond waarop westerse begrippen van persoonlijke
ontwikkeling ingevuld kunnen worden. De spirituele natuur van iedere persoonlijkheid
brengt Judith in verband met de structurele logica van het lichaam. Anodea Judith
(1952) is een Amerikaanse auteur, therapeut en trainer op het gebied van chakra's,
bodymind-integratie en yoga. Ze heeft een master in klinische psychologie en
studeerde mind-body health in Californië. Dit handboek is geschikt als aanvullend
studiemateriaal voor psychologen, maar zeker ook voor de geïnteresseerde leek.
In To be a man behandelt Robert Augustus Masters levensvragen waar mannen mee
worstelen. "Ik heb alles: een mooi huis, een goede baan, een leuke vrouw en lieve
kinderen, waarom ben ik dan toch zo ontevreden?" "Hoe kan ik krachtiger overkomen,
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zonder dat anderen mij meteen een eikel vinden?" "Waarom lukt het me maar niet om
gelukkig te zijn in mijn relaties?" Antwoorden of oplossingen zijn niet altijd gemakkelijk,
maar ze zijn er wel: mannen moeten hun 'gevecht' naar binnen - in zichzelf verplaatsen. Ze moeten het niet meer zoeken in verslavingen, agressie of porno. Alle
pijn, schaamte en schaduw uit het verleden moet eerst vanbinnen worden opgelost.
Pas daarna kunnen hoofd, hart en verlangens weer in balans zijn. Robert Augustus
Masters geeft daartoe in dit boek handvatten, voorbeelden en oefeningen.
Nog voordat u deze tekst begon te lezen, heeft u eigenlijk al besloten of u dit boek wilt
kopen. En deze woorden zullen u alleen maar sterken in een besluit dat vrijwel
onmiddellijk tot stand kwam. Hoe kan dat? En wat is dat oordeel waard? Intuïtie
betekende de doorbraak voor Malcolm Gladwell in Nederland. Het is een boek dat
werkt op verschillende niveaus. Het legt uit hoe besluitvorming werkt: in het
persoonlijke leven maar ook op het werk, op straat, of in een bedrijf. Gladwell laat
overtuigend zien hoe we erin kunnen slagen betere besluiten te nemen.
Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark Manson van de De edele kunst van not
giving a f*ck over (het ontbreken van) hoop Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark
Manson van De edele kunst van not giving a f*ck. We leven in een interessant tijdperk.
Ogenschijnlijk lijken we alles goed voor elkaar te hebben: we zijn welvarender, vrijer en
ontwikkelder dan ooit. Aan de andere kant is alles gewoon ontzettend f*cked – de aarde
wordt warmer, regeringen falen, de economie stort in en iedereen voelt zich
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voortdurend beledigd op Twitter. Op dit moment in de geschiedenis, met toegang tot
technologie, onderwijs en communicatie waar onze voorouders alleen maar van
konden dromen, worden we overspoeld door een gevoel van algemene hopeloosheid.
Waar het in Mark Mansons eerste boek vooral ging over de onvermijdelijke fouten in
ieder individu, gaat het in Alles is f*cked over de eindeloze rampen in de wereld om ons
heen. Hij kijkt naar onze relaties met geld, entertainment, internet; en hoe een teveel
aan iets goeds ons alleen maar miserabeler maakt. Hij tart openlijk onze definities van
politiek, religie, geluk, vrijheid en zelfs van hoop. Op de typische Manson-manier,
scherp en met humor, daagt hij ons uit om eerlijker tegen onszelf te zijn en verbinding
te maken met de wereld op manieren die we zelf waarschijnlijk nog niet hadden
bedacht. Alles is f*cked is het belangrijkste boek van deze tijd.

Secrets to Emotional Wealth explores the critical importance that connecting with
and processing feelings has on our ability to achieve happiness, love, and
meaning in our lives. It also describes the six core feelings and explores how the
way in which how we learn to come to terms with these feelings during our early
lives results in creating defenses to avoid facing feelings. It also explores the
importance of the beliefs that we establish early in life, based on conclusions we
draw from both information and experience, many of which are false. These
beliefs are reinforced as time goes on, distorting our core selves, and creating a
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false reality that is inconsistent with our basic nature. Secrets to Emotional wealth
shows that we each possess within ourselves the ability to be truly happy, the
gaining of a higher level of consciousness, and the powerful realization that we
are indeed the architects of our own reality.
Toegankelijke nieuwe titel van de auteur van de bestseller De 13 geboden. Helpt
ouders hun kinderen zelfverzekerd op te voeden en klaar te stomen voor een
geslaagd volwassen leven. Amy Morin, auteur van de internationale bestseller
De 13 geboden verlegt haar aandacht naar ouders en leert hun hoe ze hun
kinderen geestelijk sterk en veerkrachtig kunnen opvoeden. Krijgen de kinderen
van vandaag de flexibiliteit en mentale kracht die ze nodig hebben om de
uitdagingen van het leven in een steeds ingewikkelder en engere wereld te
kunnen aanpakken? Met veilige ruimten en trigger-waarschuwingen die zijn
onworpen om kinderen te 'beschermen', belemmeren veel volwassenen
onbewust hun kinderen in het bereiken van hun grootste potentieel. Amy Morin,
de auteur die de kenmerken identificeerde die geestelijk sterke mensen delen,
geeft nu volwassenen - ouders, leerkrachten en andere mentoren - de
instrumenten die ze nodig hebben om mentalekracht-trainers te worden. Terwijl
andere boeken ouders vertellen wat ze moeten doen, leert Amy Morin ouders
wat 'niet te doen', wat misschien wel belangrijker is bij het opvoeden van mentaal
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sterke jongeren.
Christiane Northrup laat in 'De overgang als bron van kracht' zien welke
veranderingen vrouwen tijdens de menopauze kunnen verwachten en hoe de
overgang een nieuwe fase van innerlijke ontwikkeling kan inluiden. Northrup
onderzocht het verband tussen de overgang en het emotionele en spirituele
leven van vrouwen. De overgang is een natuurlijk moment om keuzes te maken.
Het maken van de juiste keuzes, bijvoorbeeld op het gebied van relaties, werk of
voeding, is allesbepalend voor het vinden van geluk en het behouden van de
gezondheid. 'De overgang als bron van kracht' bevat veel praktische informatie: •
alles wat je zou moeten weten over het begin van de overgang • je geheugen,
stemming en slaappatroon tijdens de overgang • hormoontherapie en andere
mogelijkheden • overgang en seksualiteit: de mythes en de feiten.
"Het is volle maan maar de zware bewolking en lichte regen belemmeren het
zicht. De vuurtoren zwaait met vaste regelmaat haar licht over het trieste
schouwspel. Het licht van mijn hoofdlamp gaat verloren in het donker. Langzaam
begint het tot me door te dringen dat een stuk van mijn leven wordt afgesloten".In
"SoloMan" herbeleeft Jack van Ommen zijn ongelooflijk avontuur dat begon aan
de Amerikaanse westkust en negen jaar later tot een voorlopig einde kwam in
een wilde storm in de Middellandse Zee. Hij begon zijn droom in een negen
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meter zeilboot met $150 op zijn bankrekening. Na 51 landen en 48.000 zeemijlen
in het kielzog, komt er een abrupt einde aan zijn ontdekkingsreis. Hij verliest zijn
boot en al zijn bezittingen.Dit is het verhaal van een levensveranderende
ervaring op zee en hoe hij tegenslagen te boven komt met doorzetten, hoop en
houvast in zijn geloof in God en mensheid. Jack van Ommen, Amsterdam 1937.
Thuishaven: Gig Harbor, Washington, V.S. Eerdere uitgaves: "De
Mastmakersdochters" 2012. www.DeMastmakersdochters.nl Artikelen van Jack
van Ommen verschijnen geregeld in Nederlandse en Amerikaanse tijdschriften.
Website: www.SoloMan.nlBlog: www.ComeToSea.us
Volgens Warren Buffet verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is
geschreven. De klassieker ‘De intelligente belegger’ uit 1949 wordt zelfs na ruim
70 jaar nog steeds geprezen als de bijbel die iedere belegger gelezen moet
hebben. De filosofie van Benjamin Graham heeft zich door de jaren heen keer op
keer bewezen – hij behoedt beleggers voor kostbare fouten en leert ze een
succesvolle langetermijnstrategie te ontwikkelen. Omdat Graham niet vertelt
wélke aandelen je zou moeten kopen, maar juist een effectieve manier van
denken en handelen aanleert, is het boek nog steeds verbazingwekkend actueel.
‘De intelligente belegger’ is in de loop der jaren in talloze talen vertaald en sinds
verschijnen zijn er wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Niet voor
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niets door Warren Buffet uitgeroepen tot verreweg het beste boek over beleggen
dat ooit is geschreven. Met een uitgebreide inleiding van superbelegger John C.
Bogle, oprichter van The Vanguard Group.
Enough with trying out new routines that never seem to stick. Get down to the
deepest level of your programming and create lasting change from the inside out
with these simple but extremely powerful tools. Take control of your life today!
This book gives a comprehensive guide on the following: .Hypnosis and NLP
.Different types of human predators & how to spot them .The most effective ways
to spot a predator of any kind .Mind control techniques .Don’t say a word—body
language .Tactics to manipulate others .The basics of brainwashing .Neurolinguistic processing: the art of manipulating yourself .Traits of the dark and what
dark psychology is .How to know you are a victim of manipulation .Discover your
dark side and regain control of yourself ... AND MORE! You may asking, "How
can I possibly maintain positivity throughout my whole life?" and the answer is
you can't. But what you can do is shift your mindset in a way where you forget
about negative thoughts or instead turn them into positive ones.NLP will help you
feel good and appreciate who you are, positively influencing the people and
situations around you.
In `Spreken met liefde, luisteren met compassie laat Thich Nhat Hanh zien dat
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mindful communiceren bijdraagt aan een betere wereld. Aandachtig
communiceren houdt in dat je vol begrip naar jezelf en anderen luistert, en met
inzicht spreekt. Daarvoor is het nodig dat je opmerkzaam bent en bewust ademt.
Mindful communiceren verzacht pijn en lijden; liefde en compassie nemen toe.
Dat levert momenten van vreugde en geluk op. Aandachtige communicatie werkt
helend in relaties, op de werkvloer en in de samenleving. Kortom: zo
communiceren draagt bij aan een betere wereld.
Een revolutionaire aanpak die ons in staat stelt negatieve emoties te begrijpen en
te omarmen, ontwikkeld door dé expert op het gebied van menselijk gedrag en
emoties De weg naar succes, of dat nu thuis is of op het werk, verloopt bijna
nooit in een rechte lijn. Vraag het iemand die zijn grote doel heeft bereikt of een
goede relatie heeft, en je krijgt te horen over alle omwegen die hij heeft moeten
maken. Wat is het verschil tussen mensen die zich niet uit het veld laten slaan en
mensen die de weg kwijtraken? Het antwoord is emotional agility: emotionele
flexibiliteit. Emotionele flexibiliteit is een vierstappenplan dat je leert omgaan met
onverwachte wendingen in het leven. Op basis van twintig jaar onderzoek
constateert Susan David dat het niet uitmaakt hoe intelligent, veerkrachtig of
creatief je bent; als je je niet bewust bent van hoe je je voelt in situaties en
gesprekken, dan mis je de kans om inzichten te krijgen en kom je vast te zitten in
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gedachten, emoties en gewoonten die je ervan weerhouden je volledige
potentieel te bereiken. Emotioneel flexibele mensen ervaren evenveel stress en
tegenslag als anderen, alleen weten zij ermee om te gaan en hun reacties op
dezelfde lijn te krijgen als hun waarden. Met kleine veranderingen bereiken ze
een leven vol groei. Op basis van uitvoerig onderzoek en persoonlijke ervaring
laat Susan David zien hoe je emotioneel flexibel wordt en kunt gedijen in een
onzekere wereld. Emotionele flexibiliteit laat je het beste uit je leven halen, wie je
ook bent en wat je ook tegenkomt. De pers over Emotionele flexibiliteit
'Baanbrekend idee van het jaar.' Harvard Business Review ‘Op basis van haar
werk als een van de toonaangevende onderzoekers op het gebied van emoties,
schrijft David met gezag, mededogen en inzicht. Essentieel leesmateriaal.’
Susan Cain, auteur van Stil ‘In Emotionele flexibiliteit biedt Susan David een
baanbrekende manier om onze gevoelens te herkennen..’ Gretchen Rubin,
auteur van Het happiness project ‘Susan David combineert overtuigend
onderzoek met praktische wijsheid waarmee ze laat zien hoe je een
betekenisvolle verandering kunt creëren om zo de beste versie van jezelf te zijn.’
Peter Salovey, bestuursvoorzitter Yale University en bedenker van het concept
‘Emotionele Intelligentie’
In “Tapping for Wealth and Abundance: The Beginners Guide To Clearing Energy
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Blocks and Manifesting More Money Using Emotional Freedom Technique,” you'll
discover how to use the powerful self-healing technique known as EFT, or “tapping,” to
create greater wealth and abundance in your life. With this simple “Tap and Release”
method, you'll remove the energy blocks that are preventing the Law of Attraction from
helping you manifest the money you desire in your life. You'll be able to open the
energetic channels that will allow more wealth and abundance to flow to you. Here's a
bit of what we'll cover: • The Theory and Practice of Emotional Freedom Technique
(EFT), and why it is one of the most freeing and powerful techniques you can use to
clear your energy blocks • Using EFT to address blocks to attracting, receiving, and
having money and experiencing abundance. Most people don't have just 1 block, it's
usually an entire network of related patterns, attitudes and beliefs, so we address the
BIG ones and show you how to identify and address the others you may have • Sample
Scripts to practice with, so you can get started right away • Tips and tricks for getting
the most out of tapping and how to tell if it's working, within minutes • How to avoid
common pitfalls, so you can keep moving forward, removing blocks, and installing
beneficial patterns with speed and velocity • And much more If you're ready to
experience more abundance, less stress around money, and finally get rid of the blocks
that are holding you back, scroll up, grab your copy of “Tapping for Wealth and
Abundance,” and start taking action today…
We all received a "money and success blueprint" in childhood, with certain beliefs and
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comfort levels around abundance. We formed many of our money-beliefs while very
young; would you take financial advice from a child? Well, by living from this old
programming, many people do so every day! The good news is that through awareness
and the use of EFT, you can clear these limiting beliefs and reprogram yourself for
success. Abundance can take many forms -- health, well-being, love, kindness,
friendship, and of course, wealth. Also, ultimately money is a "How," a means to the
feeling-states we hope it will bring to us. Those feeling-states tend to boil down to:
peace of mind, joy, freedom, independence, safety and security. By tapping through
this book, you will address the most common limiting beliefs that block the flow of
abundance. You'll become aware of your inherent deservingness of wealth and connect
with the unique value you have to offer the world. You'll foster the thinking patterns,
habits, self-concept and mindset of a wealthy person. You'll come to know at a very
deep level that it is completely safe, good and desirable to thrive financially.
Dit is een boek dat u uw hele leven zult koesteren, want in deze praktische gids liggen
de geheimen besloten die uw dromen in vervulling kunnen doen gaan. In De zeven
spirituele wetten van succes put Deepak Chopra uit zijn rijke kennisbron en formuleert
hij zeven krachtige principes die door iedereen eenvoudig toegepast kunnen worden
om in alle gebieden van het leven succes te boeken. 'De zeven spirituele wetten van
succes is het virtuale-reality-gereedschap voor de spirituele reiziger van de 21ste
eeuw.' - Peter Guber, president-directeur van Sony Pictures Entertainment 'Van alle
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boeken van Deepak Chopra geeft De zeven spirituele wetten van succes je beste
leidraad om je leven in te richten. Magnifiek!' - Anthony Robbins, auteur van onder
andere Je ongekende vermogens 'De zeven spirituele wetten van succes biedt een
schat aan richtlijnen voor iedereen die graag een produktief en bevredigend leven wil
leiden.' - Ken Blanchard, mede-auteur van onder andere De One Minute Manager
Wiskunde maken van emoties lijkt tegenstrijdig, maar in dit boek is het inspirerend en
ongelooflijk effectief. Een voorbeeld: Geluk = Plezier - Angst. Aan de hand van het
persoonlijke verhaal van de auteur wordt een heldere methode gepresenteerd die
zichtbaar maakt wat je wel en nétt kunt beïnvloeden. Het resultaat is dat je objectief
over je emoties nadenkt, de noodzakelijke aanpassingen doet, zodat de emotionele
balans wordt hersteld.
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.
Advocaat, accountant, computerprogrammeur – dat moesten we van onze ouders
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worden. Maar ze hadden ongelijk, de toekomst is aan een heel ander soort individu,
aan een andere manier van denken. De dominantie van de linkerhersenhelft – van het
verstand, de logica en het analytisch vermogen – maakt plaats voor een nieuwe wereld
waarin de kwaliteiten van de rechterhersenhelft – creativiteit, gevoel en intuïtie –
overheersen. Dat betoogt Daniel H. Pink, die de twee hersenhelften gebruikt als
metafoor voor de ontwikkelingen van onze tijd. In Een compleet nieuw brein vertelt Pink
precies welke zes vaardigheden je moet ontwikkelen om in de toekomst succesvol te
zijn. Aan de hand van praktische oefeningen, afkomstig van experts over de hele
wereld, helpt hij je deze vaardigheden aan te scherpen. Dit boek zal je kijk op de wereld
voorgoed veranderen.
Gabrielle Bernstein werd twintig jaar lang achtervolgd door angst: eerst om haar
gewicht en vriendjes, en later om nog steeds haar gewicht, geld, haar werk Ze vluchtte
in allerlei verslavingen, van koopverslavingen tot pillen. Maar toen ze Marianne
Williamsons Een cursus in wonderen had gelezen, besloot ze het roer radicaal om te
gooien. In Spirit Junkie vertelt Gabrielle hoe ze haar leven veranderde en geeft zo een
nieuwe generatie jonge vrouwen houvast in hun roerige leven. Ze laat zien hoe je je
angst de baas kunt worden en je visie op je leven kunt veranderen. Zo kan het dus
zomaar gebeuren dat een feestende fashionista met een eetstoornis uitgroeit tot een
van de hipste spirituele gidsen voor een nieuwe lading jonge meiden die zoeken naar
evenwicht en een beter zelfbeeld.
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Even buiten Londen ligt een dorpje dat niet veel verschilt van andere. Het alledaagse
bestaan is een mengeling van huiselijkheid en fantasie. Het dorp behoort toe aan de
mensen die er nu wonen en aan de mensen die er de afgelopen eeuwen hebben
gewoond. Het is onderdeel van het mysterieuze verleden van Engeland én van het
verwarrende heden. Het dorp is vooral ook van Dode Papa Scheurwortel, die altijd
luistert en observeert. Hij observeert Pete, de excentrieke kunstenaar. En hij luistert
naar Peggy, die bij haar hek staat te roddelen over de families die net naar het dorp zijn
verhuisd. Dode Papa Scheurwortel hoort het allemaal aan terwijl hij op zoek is naar zijn
favoriet. Hij zoekt die bijzondere jongen. Hij zoekt Lanny.
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