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The Gift Of Fear
The Gift of Fear: Survival Signals that Protect Us from Violence by Gavin de Becker |
SummaryBook Preview:Gavin de Becker is the author of The Gift of Fear. This is a selfhelp book which deals with understanding how to be safe in situations where there is a
potential for violence. The teachings which are conveyed in this book can be applied to
a wide range of environments. The primary problem with violence is that when it
happens it is common for victims to be caught by surprise by the violent acts. Many
times they believe that the person who was responsible for the act of violence was not
capable of this violence. This is most common in cases of domestic abuse, stalking, or
violent acts against a political figure.In almost every case of violence there are warning
signals which were present before the violence took place. These warning signals were
not usually noticed before the violence took place, but when a victim recalls the past,
the signs are quite easy to recognize. Many of these warning signs did not make logical
sense when they happened, but the victim could sense them through intuition. The
problem is that most people are not in tune with their intuition or simply ignore this
intuition. The key to avoiding violent situations is to learn how to trust intuition so that if
a warning signal is present it will be recognized. Then it is important to take the proper
steps in order to stop violence from taking place.This is a summary and analysis of the
book and NOT the original book This Book Contains: * Summary Of The Entire Book *
Chapter By Chapter Breakdown * Analysis Of The Reading Experience Download Your
Copy Today
WARNING: You are afraid! Is Fear holding you back? Does the thought of the future or
the past fill you with dread? Are you trapped in your comfort zone, fantasizing about
breaking free but cornered by your Fear? Throughout our lives we will encounter many
emotions. Emotions that color our world and reveal things about ourselves. Emotions
can be responses. They can carry momentum. They can pull back or push a life
forward. So why would you read a book about Fear? An emotion traditionally
associated with negative things. Well, I'm here to tell you that Fear is not what you think
it is. Fear is no deceiver. Neither is it a saint. Fear, with its many masks, holds a grain
of truth about you. Fear is a guide, a brother, a sister, a friend, meant to in some cases
keep you safe and in others bring out the best in you. Fear is your eternal sparring
partner who you must unmask and then embrace if you are ever to seize your life. Join
me as I contemplate Fear and share my encounters with it. Together we'll consider the
importance of Fear, and the means to understand, accept and challenge it. Are you
ready to unmask Fear?
Toonaangevend psycholoog Edith Eva Eger – bekend als de ballerina van Auschwitz –
begeleidt lezers op een universele reis naar vrijheid en genezing. Wat er met ons
gebeurt is uiteindelijk niet het belangrijkst. Het gaat erom wat we ermee doen. We
krijgen in ons leven allemaal te maken met lijden. We kennen allemaal verdriet, verlies,
wanhoop, angst en mislukking. Maar we hebben ook allemaal een keuze als we te
maken krijgen met trauma of moeilijkheden. We kunnen opgeven of ervoor kiezen om
elk moment als een geschenk te ervaren. Dr. Edith Eger, gevierd therapeut en
Holocaustoverlever, heeft deze praktische gids geschreven om ons zachtjes aan te
moedigen de gedachten die ons gevangen houden en het destructieve gedrag dat ons
belemmert te veranderen. Haar krachtige lessen vormen samen met de verhalen uit
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Egers’ eigen leven en die van haar cliënten Het geschenk. In dit boek leer je om je
slechtste momenten te zien als je beste leermeester, en vind je vrijheid door de kracht
die erin zit.
The Gift of FearSurvival Signals that Protect Us from ViolenceDell
Want more free books like this? Download our app for free at
https://www.QuickRead.com/App and get access to hundreds of free book and
audiobook summaries. A guide for learning how to follow your intuition and knowing the
warning signs of impending danger. True fear is a gift. You’ve probably felt a gut
instinct at some point in your life. Many people do. The girl who got a bad vibe from her
date the first night they met, the mom who felt something just didn’t feel right about a
potential babysitter, or even the woman in a parking lot who’s solicited by a stranger
who wants to help carry her groceries. We’ve all been in an uncomfortable situation,
luckily, if you’re reading this, your situation didn’t turn deadly. Unfortunately, not
everyone is as lucky, but there are ways to pinpoint impending danger. Throughout The
Gift of Fear, Gavin de Becker explains the warning signs of someone who wishes to do
you harm. Perhaps they don’t take “no” for an answer or maybe they talk too much to
hide their nerves and gain your trust. Keep reading to find out how criminals try to solicit
their victims, discover how a person’s body language can uncover their true intentions,
and lastly, learn how to follow your gut and stay safe.
Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen in
een wereld die gericht is op perfectionisme en het nemen van risico’s zonder dat
succes gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of opvoeding gaat: het is eng en
moeilijk om je kwetsbaar op te stellen, maar het is nog veel moeilijker om het niet te
doen en jezelf af te blijven vragen: wat als ik het wel had geprobeerd? We verwachten
van onszelf en van anderen dat we elke dag de schijn ophouden om anderen te laten
zien hoe goed we alles voor elkaar hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna
niemand zich prettig bij voelt. We associëren het met onzekerheid en risico’s. Toch
zegt Brené Brown dat juist kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het leven
als liefde, vertrouwen en vreugde. Ze moedigt de lezer in De kracht van kwetsbaarheid
aan om perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid en te omarmen en uitdagingen
aan te gaan.
Eckhart Tolle, bekend van ‘De kracht van het Nu’, geeft in 'Een nieuwe aarde' de
blauwdruk voor een nieuwe op spirituele waarden gebaseerde samenleving, waarin we
werkelijk geluk zullen kennen. Eckhart Tolle heeft in 'Een nieuwe aarde' een duidelijke
boodschap voor ons: het is vijf voor twaalf voor de mensheid en voor onze aarde. Tolle
wijt dit aan ons ego-denken: het ego heeft een natuurlijke behoefte aan macht,
tegenstand en vijanden. Dit heeft ons gebracht waar we nu zijn: aan de rand van de
totale catastrofe gebracht. Maar Tolle heeft ook goed nieuws: als we ons ego durven
loslaten en collectief de sprong wagen naar een ander en zuiver bewustzijn, dan
transformeren we naar een nieuwe samenleving waarin geluk de boventoon voert. Het
is hoog tijd voor een collectieve bewustzijnstransformatie, waardoor we onze zwaarte
en dichtheid verliezen, zodat we transparant worden voor het licht van bewustzijn. Wat
kunnen we doen om deze verschuiving in onszelf te versnellen? En hoe kunnen we het
nieuwe, ontwakende bewustzijn herkennen? Op deze en andere wezenlijke vragen
gaat 'Een nieuwe aarde' in. Al lezende ervaren we dan de bewustzijnsverschuiving die
in ons plaatsvindt. Gebaseerd op de inzichten uit zijn wereldwijde bestsellers 'De kracht
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van het nu', wijst Eckhart Tolle ons de weg naar het nieuwe spirituele tijdperk.
Een keizer, die van mooie kleren houdt, laat zich door twee oplichters bij de neus
nemen. Prentenboek met gekleurde illustraties (met gouddruk) in de stijl van
modeschetsen. Vanaf ca. 10 jaar.
Gavin de Becker's landmark book THE GIFT OF FEAR showed millions of readers how
to better protect themselves from violence and unwarranted fear. Now, in FEAR LESS,
de Becker answers the questions many Americans have been asking since September
11th: Can air travel be safe?What is the risk of biological or chemical attack? Can the
government detect and prevent future acts? How can we best talk to our children about
what has happened and what might happen? What can we do to reduce fear and
worry?What specific steps can we take to reduce terrorism? What are terrorists likely to
do next? Most simply, is everything going to be all right? De Becker says, "Just as your
imagination has placed you in frightening situations, it is now time to place yourself in
empowering situations, time to see that you have a role to play, and contrary to so
many TV news stories, it isn't just victim-in-waiting." FEAR LESS offers specific
recommendations that can enhance our national security and our individual safety and
help put fear into perspective. Nobody in the world understands risk and safety better
than Gavin de Becker. At a time of uncertainty, terrorism, and a whole new set of rules,
it is hard to imagine a more important, more reassuring, and more necessary book than
FEAR LESS.
Many of us fail to recognize that obtaining the seven gifts of the Holy Spirit is absolutely
essential to getting to heaven. We often block their reception through our own faults.
We fail to see how they are passed on or strengthened in the sacraments. And, sadly,
we forget to petition God in prayer to bestow these gifts upon us. In these pages, Dr.
Kevin Vost — best-selling author of The One-Minute Aquinas — provides us with a
substantive yet readable introduction to the seven gifts and how we can humbly submit
our wills to the stirrings of the Holy Spirit. As Dr. Vost explains, these God-given gifts
help us to conform our lives to His image, intellect and will. They prevent us from being
drawn into frustration – and possibly self-destruction – by following our own sensual
appetites. Indeed, the gifts of the Holy Spirit are the only path to being fully happy on
earth and in the life to come. With St. Thomas Aquinas and St. Bonaventure as his
guides, Dr. Vost introduces you to the special charism of the Holy Spirit before
explaining each gift one by one. You’ll discover the special meaning behind each of the
natural and theological virtues, and you’ll learn the indispensible link between the
seven gifts and the Beatitudes. You’ll also learn: How the seven gifts differ from the
fruits of the Holy Spirit.The three ways to perfect fear of the Lord.The one sacrament
that helps you fortify fortitude – it’s not the one you think.How the gift of knowledge
differs from the gift of understanding.The seven steps to unwrapping – and sharing –
each of the Holy Spirit’s gifts.The greatest of the seven gifts – and why you must
possess it to attain heaven.Are the seven gifts habits we must develop, or does the
Holy Spirit instill the habits in us? Don’t let another year go by without unwrapping and
enjoying the gifts of the Holy Spirit. Read this book, and then accept the seven gifts the
Holy Spirit so desperately wants to give you.
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
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allerlei bedrijfstakken, van kleine start-ups tot Fortune 50-bedrijven, met dezelfde vraag
worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger leiders en hoe 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.
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici
minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten
gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Deel 5 De kinderen in Perdido
Beach hebben het leven in de plotseling ontstane koepel tot nu toe overleefd, ondanks
de honger en alle andere ontberingen. En dat terwijl de Duisternis langzaam probeert
binnen te sluipen in de geïmproviseerde wereld waarin de kinderen leven. De vijand
heeft zijn ergste verschijningsvorm ooit aangenomen: angst. Het leven in de FAKZ
wordt totaal ontwricht wanneer de Duisternis letterlijk de macht grijpt: de koepel waarin
de kinderen van de FAKZ leven, wordt in totale duisternis gehuld. Hoe moeten ze met
deze nieuwe tegenslag omgaan? Hun overlevingsdrang is in deze donkere tijden groter
dan ooit. Maar kunnen ze ook echt weerstand bieden tegen de Duisternis of betekent
dit het einde van de FAKZ?
Minstens een derde van de mensen die we kennen is introvert. Dat zijn diegenen die de
voorkeur geven aan luisteren boven praten; die nieuwe dingen uitvinden en creëren
maar liever niet hun eigen ideeën pitchen. Introverte mensen hebben het moeilijk in een
concurrentiemaatschappij waarin extraversie als de norm beschouwd wordt. Stil behelst
een vurig pleidooi vóór introversie, gebaseerd op grondig onderzoek en uit het leven
gegrepen verhalen van echte mensen onder wie de auteur zelf. Susan Cain laat zien
hoe introverten in onze maatschappij stelselmatig onderschat worden en toont
haarscherp de voordelen aan van stil zijn in een wereld vol lawaai.
De zoektocht naar perfectie is vermoeiend en meedogenloos. We worden constant
opgejaagd door sociale verwachtingen die ons leren dat imperfect zijn synoniem is aan
niet goed genoeg zijn. Overal wordt ons verteld wie, wat en hoe we moeten zijn.
Hierdoor laten we niet zien waar we mee worstelen en beschermen we onszelf tegen
schaamte, oordelen, kritiek en verwijten door te doen alsof we het allemaal perfect voor
elkaar hebben. Op basis van haar jarenlange onderzoek en honderden interviews komt
Brené Brown in Gelukkig ben ik niet de enige met een belangrijke waarheid: we zijn
juist met elkaar verbonden door onze onvolmaaktheden. Kwetsbaarheid is geen
zwakte, maar een reminder om ons hart en verstand open te houden voor de realiteit
dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten.
A practical guide to protecting children in the real world covers sexual predators, media
violence, and bullies, among other important topics. Reprint.
This is a Summary of The Gift of Fear: Survival Signals That Protect Us From Violence
by Gavin de Becker True fear is a gift. Unwarranted fear is a curse. Learn how to tell
the difference. A date won't take "no" for an answer. The new nanny gives a mother an
uneasy feeling. A stranger in a deserted parking lot offers unsolicited help. The threat of
violence surrounds us every day. But we can protect ourselves, by learning to trust-and
act on-our gut instincts. In this empowering book, Gavin de Becker, the man Oprah
Winfrey calls the nation's leading expert on violent behavior, shows you how to spot
even subtle signs of danger-before it's too late. Shattering the myth that most violent
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acts are unpredictable, de Becker, whose clients include top Hollywood stars and
government agencies, offers specific ways to protect yourself and those you love,
including...how to act when approached by a stranger...when you should fear someone
close to you...what to do if you are being stalked...how to uncover the source of
anonymous threats or phone calls...the biggest mistake you can make with a
threatening person...and more. Learn to spot the danger signals others miss. It might
just save your life. Available in a variety of formats, it is aimed for those who want to
capture the gist of the book but don't have the current time to devour all 384 pages.
You get the main summary along with all of the benefits and lessons the actual book
has to offer. This summary is not intended to be used without reference to the original
book.

Geschiedenis van geweld is een nietsontziende roman over de nacht waarin
Édouard Louis op gruwelijke wijze werd aangevallen. Dit boek vertelt het verhaal
van die nacht en probeert de oorzaken en consequenties van het fenomeen
geweld te doorgronden. 'Ik ontmoette Reda tijdens kerstavond 2012, en ik nam
hem mee naar huis, rond vier uur in de ochtend. Hij vertelde mij over zijn jeugd
en over de reis van zijn vader van Algerije naar Frankrijk. Hij vertelde over het
geweld dat een immigrant meemaakt, over ontheemd zijn, over racisme, en over
wanhoop. Ik bracht de nacht door met Reda, en hij vertelde over zichzelf terwijl
hij naast mij lag in mijn bed in mijn kleine appartement. Rond zes uur 's ochtends
pakte hij een pistool en zei dat hij mij ging vermoorden. De volgende dag
belandde ik in een wereld van juridische en medische procedures.'
Waarom worden intellectuelen tegenwoordig gezien als wereldvreemde wezens,
die een verwerpelijk elitaire levenshouding verdedigen? In zijn provocatieve
Waar zijn de intellectuelen? hekelt Frank Furedi het anti-intellectuele klimaat dat
heerst in het onderwijs, aan de universiteiten, in de media en bij de meeste
culturele instellingen. In het tijdperk van de kenniseconomie zijn we er op de een
of andere manier in geslaagd de groeiende participatie in het hoger onderwijs
hand in hand te laten gaan met een toenemend cultureel analfabetisme. We
leven in een cultuur van lage eisen en verwachtingen, en dat is funest, want in
plaats van mensen te stimuleren houdt het ze dom. In dit belangrijke en
meeslepende boek laat Furedi overtuigend zien dat niet de intellectuelen elitair
zijn, maar degenen die hen bestrijden. Hun impliciete pessimisme over het
vermogen om te leren en kennis te verwerven is een vorm van omgekeerd
snobisme dat leidt tot een steeds dommere samenleving. Frank Furedi is
hoogleraar sociologie aan de universiteit van Kent. Hij schreef eerder onder meer
Culture of Fear, Paranoid Parenting en Therapy Culture. 'Furedi's verkwikkende
en scherpe boek houdt zich bezig met een ongemeen belangrijk vraagstuk.'
THEODORE DALRYMPLE IN THE SPECTATOR' De kracht van het boek ligt in
Furedi ?s talent om onverwachte verbanden te leggen, en het ene sociale
verschijnsel te gebruiken om licht te werpen op een ander.' ROGER SCRUTON
IN THE TIMES
20 tales of terror, the supernatural and the super-real: a richly-varied journey
from the horrors of the human mind to the depths of space. You'll meet people in
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these pages whose fearful struggles will grab you hard, and some you'll wish
you'd never met at all... But either way, you won't forget them. Evil beings,
experiments gone hideously wrong, psychopaths, erotic maniacs in league with
the outer gods, sinister corporations and ghosts from the future. If you get
nightmares, just remember: it's THE GIFT OF FEAR.
Wereldwijde bestsellerauteur Marianne Williamson schreef met 'Troostrijke
tranen, van verdriet naar veerkracht' een boek waarin ze de huidige tijdgeest
haarfijn aanvoelt. We zijn meer dan ooit geneigd om pijn en verdriet te vermijden
of misschien wel te snel te verdoven met medicijnen. In plaats van ons verdriet te
omarmen en te accepteren, doen we er alles aan om het weg te stoppen en er
liefst nooit meer aan te denken. Maar hiermee doen we onszelf op de lange
termijn alleen maar meer pijn, en ontnemen we onszelf de kans om te groeien.
De farmaceutische industrie vaart er wel bij en wij blijven achter, verlamd door
ontkenning en angst voor het onbekende. Marianne Williamson laat in 'Troostrijke
tranen' zien dat we echt alleen maar verder komen in ons leven als we de pijn
aangaan en er de tijd voor nemen om uit te vinden wat we ervan kunnen leren.
'Troostrijke tranen' is een warm en liefdevol boek, dat je op een krachtige manier
ondersteunt om door je pijn en verdriet heen te gaan, zodat je er als een
veerkrachtiger persoon uit kunt komen en als herboren door kunt met je leven.
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha Legacy Zélie heeft
maar één kans om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha
mensen met magische krachten. Tot een wrede koning besloot de maji, een
minderheid met donkere huid en zilverwitte haren, te vervolgen. Zélie kan zich de
nacht dat ze toe moest kijken hoe de handlangers van de koning haar moeder
ophingen nog levendig herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en een
donkere huid iets om op neer te kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de
magie terug te brengen naar Orïsha. Met de hulp van een prinses op de vlucht,
moet ze uit handen zien te blijven van Inan, de kroonprins, die vastbesloten is de
magie nu voorgoed uit te bannen. Gevaar ligt overal op de loer in Orïsha, maar
het grootste gevaar schuilt misschien nog wel in haar groeiende gevoelens voor
de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste boekendeals voor
een young adult-romandebuut van het jaar. Naast een meeslepend plot en een
sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras,
politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld
spelen.' Teen Vogue 'Complexe personages, een hoge inzet, en een
caleidoscopisch narratief boeien, en het snelle tempo schiet de lezer naar een
overweldigend slot dat net zo veel vragen als antwoorden heeft.' PW 'Het epos
waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New York Times-bestsellerauteur van Legend
en Warcross
This is a Summary of The Gift of Fear: Survival Signals That Protect Us From
Violence by Gavin de BeckerTrue fear is a gift. Unwarranted fear is a curse.
Learn how to tell the difference.A date won't take "no" for an answer. The new
nanny gives a mother an uneasy feeling. A stranger in a deserted parking lot
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offers unsolicited help. The threat of violence surrounds us every day. But we can
protect ourselves, by learning to trust--and act on--our gut instincts.In this
empowering book, Gavin de Becker, the man Oprah Winfrey calls the nation's
leading expert on violent behavior, shows you how to spot even subtle signs of
danger--before it's too late. Shattering the myth that most violent acts are
unpredictable, de Becker, whose clients include top Hollywood stars and
government agencies, offers specific ways to protect yourself and those you love,
including...how to act when approached by a stranger...when you should fear
someone close to you...what to do if you are being stalked...how to uncover the
source of anonymous threats or phone calls...the biggest mistake you can make
with a threatening person...and more. Learn to spot the danger signals others
miss. It might just save your life.Available in a variety of formats, it is aimed for
those who want to capture the gist of the book but don't have the current time to
devour all 384 pages. You get the main summary along with all of the benefits
and lessons the actual book has to offer. This summary is not intended to be
used without reference to the original book.
Be Free! The Gift of Freedom explains how to find freedom and transform our
lives making us people of great joy and happiness, by showing how to overcome
fear, deception, anger, guilt, feelings of inferiority, and other things that keep us
from being free. In today's world we seem to be losing more and more of our
freedom. Be Free! The Gift of Freedom demonstrates what we can do to throw
off all the bondage that enslaves us, impeding our happiness and stifling our joy.
Ricardo C Castellanos and Allienne R. Becker describe the peace and
contentment that flow from those who have attained freedom and liberty.
De Robotoorlog is ten einde. De mens heeft gezegevierd over de robots. Of lijkt
dat alleen maar zo? Slechts enkele minuten na de overwinning op Archos R-14
staat een gruwelijke nieuwe vijand op. De robots zijn terug en ze zijn sterker dan
ooit. In de Verenigde Staten probeert de veertienjarige Mathilda Perez het leven
van haar broer te redden en het nieuwe gevaar het hoofd te bieden. Intussen
doet uitvinder Takeo Nomura in Tokyo een belangrijke ontdekking in de strijd
tegen de nieuwe supermachine.
The Gift of Fear: by Gavin de Becker | Summary & Analysis A Smarter You In 15
Minutes... What is your time worth? It is very important to be able to differentiate
your fear. While true fear is a gift, unwarranted fear is a curse. Listen to what
your gut tells you and protect yourselves. The threat of violence is around us
every single day. It may come from a date who seems to be too persistent, or it is
just an uneasy feeling in your stomach after hiring a new nanny. The Gift of Fear
proves that indeed most violent actions are predictable, but people need to trust
their instincts and gut feelings in order to produce an accurate violent behavior
prediction. The Gift of Fear reveals the secret on how to spot even the subtlest
danger signs. It offers specific and practical ways to protect not only yourself but
also the people around you, including in events when a stranger approaches you,
or when you are being stalked. It also teaches ways of dealing with technological
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terrors, such as through anonymous threats or phone calls. Prepare for the worst,
learn to save your life, and learn to identify danger signals that others may have
missed. A valuable contribution on such an urgent topic, this book is
recommended for all people since danger is imminent everywhere. Violence is
part of the human condition, but the most important thing would be on how to
deal with it. Written by Gavin de Becker or as Oprah Winfrey calls him "the
nation's leading expert on violent behavior", this book incorporates advice given
to the world's most prominent enforcement agencies with regard to violence
prediction as well as on the prosecution of major cases. Get your copy in
Amazon now. Detailed overview of the book Most valuable lessons and
information Key Takeaways and Analysis Take action today and grab this best
selling book for a limited time discount of only $6.99! Written by Elite Summaries
Please note: This is a detailed summary and analysis of the book and not the
original book. keyword: The Gift of Fear, The Gift of Fear book, The Gift of Fear
kindle, Gavin de Becker, The Gift of Fear Gavin de Becker, The Gift of Fear
paperback
'Ik heb iets vreselijks gedaan, Grace. Ik hoop dat je me kunt vergeven.' Grace is
de dood van haar beste vriendin Charlie nooit te boven gekomen. Ze wordt
achtervolgd door haar laatste woorden. Op zoek naar antwoorden opent ze een
doos met persoonlijke aandenkens en brieven van Charlie. Daarna realiseert ze
zich dat ze eigenlijk maar heel weinig wist van haar hartsvriendin. Wanneer
Grace op zoek gaat naar Charlies vader, komt ze in contact met Anna, die claimt
het zusje van Charlie te zijn. Voor Grace voelt het algauw alsof Anna familie is,
en door haar komst is het verlies van Charlie iets draaglijker. Maar iets klopt er
niet... Voor de lezers van Paula Hawkins en Liane Moriarty
Charles en Benjamin Armstrong streven maar één doel na: een perfecte wereld
zonder wreedheden. Het begin van een ware utopie ligt in hun handen. Maar de
manier waarop ze dit ogenschijnlijk nobele plan tot uitvoering brengen, is
angstaanjagend. Met microscopisch kleine robotjes - nanobots - manipuleren de
Armstrongs de hersenen van alle mensen, zodat de wereld als één brein zal
functioneren. Iedereen zal zijn vrije wil verliezen en alles zal in handen liggen van
de twee broers. De guerrillagroep BZRK weet waar Charles en Benjamin mee
bezig zijn en wil voorkomen dat hun utopie werkelijkheid wordt. BZRK vecht voor
het recht om fouten te maken, het recht om menselijk te zijn. Met biologische
bots gaan zij de strijd met de nanobots van de Armstrongs aan en proberen zo
de mensheid te redden. Maar wat als waanzin overwint?
Marianne Williamson is een internationale bestseller auteur en een
wereldberoemde spirituele leraar. Haar boeken hebben miljoenen mensen
geholpen om de transformerende kracht van de liefde te ontdekken. De spirituele
teksten in 365 Wonderdagen helpen je om deze kracht in praktijk te brengen,
zodat er wonderen op je pad komen! 'Als je er één per dag leest, is het
makkelijker om op liefde gericht te blijven en je niet te laten leiden door angst,
zorgen, schaamte, schuldgevoelens en alle andere zaken die niets met liefde te
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maken hebben. De dagelijkse keuze om liefdevolle gedachten te blijven denken
bepaalt welke wonderen zich in ons leven voordoen. Ben je bereid om deze geschenken te ontvangen? Ik bid dat dit boek daar een bijdrage aan mag leveren.'
Marianne Williamson
Met ‘Het huis voor ongewenste meisjes’ schetst Joanna Goodman een
ingrijpend beeld van de misstanden in de Canadese weeshuizen van de jaren
’50 en ’60. Quebec, 1950. Als Maggie op haar vijftiende zwanger raakt, dwingen
haar ouders haar om het meisje ter adoptie af te staan. De rest van haar leven
voelt Maggie het gemis. De kleine Elodie komt in een door nonnen gerund tehuis
terecht. Maar dan volgt een wetswijziging die bepaalt een psychiatrisch
ziekenhuis meer subsidie ontvangt dan een weeshuis, met catastrofale gevolgen.
Om dat geld op te strijken verklaart de kerk de kinderen in hun zorg tot geestelijk
gehandicapten. Met één pennenstreek wordt een generatie aan verloren
kinderen gecreëerd – en Elodie raakt net als duizenden anderen verloren in een
hels schemerbestaan. Moeder en dochter vechten ieder voor zich tegen een
gemeenschap die hen als minderwaardig ziet, in de hoop zichzelf en elkaar terug
te vinden. Voor de lezers van Diney Costeloe’s ‘De verloren kinderen’ en ‘De
kindertrein’ van Christina Baker Kline.
Handboek voor een gelukkiger leven van de grande dame van de spiritualiteit
Iedereen heeft af en toe last van zelfafkeuring. Bijna allemaal hebben we
gedachten als: ik ben niet goed genoeg, mooi genoeg of belangrijk genoeg. Zo
worden we echter niet geboren, het wordt ons aangeleerd. Het boek Het leven
houdt van je zit vol inspirerende verhalen en krachtige meditaties, oefeningen en
gebeden. Louise en Robert bieden je een praktische filosofie op basis van zeven
stappen om jezelf te leren accepteren en om van jezelf te gaan houden. 'Het
leven houdt van je' is een van Louise Hays geliefdste affirmaties. Het is de
kerngedachte die haar leven en werk verwoordt. Samen met Robert Holden
onderzoekt zij in dit boek wat 'het leven houdt van je' werkelijk betekent.
Bestsellerauteur Louise Hay heeft wereldwijd meer dan 50 miljoen boeken
verkocht van Je kunt je leven helen. Haar leer gaat vooral uit van affirmaties en
positief denken. Al meer dan 30 jaar helpt zij mensen over de hele wereld om
hun krachten voor persoonlijke groei en zelfheling te ontdekken en te
ontwikkelen. Robert Holden is onder andere de auteur van Happiness NOW!,
Shift Happens! en Be Happy. Hij is bekend geworden door zijn gastoptreden over
zijn innovatieve werk op het gebied van psychologie en spiritualiteit in de Oprah
Winfrey Show. Over dit boek: 'Geschreven met eindeloos veel liefde en begrip,
een inspiratie om het leven anders te gaan bekijken en ervaren.' - lezersreactie
op internet Over eerdere boeken van Louise Hay: 'Lijfboek', Het beste van twee
werelden.' - Lof 'Louise Hay: even simpel als krachtig.' - Trouw
16 Kay Scarpetta In het psychiatrisch ziekenhuis Bellevue heeft een patiënt naar
Kay Scarpetta gevraagd: Oscar Bane. Klopt zijn paranoïde verhaal over een
bizarre moordenaar? Er volgt een beklemmende jacht via internet en in de
straten van New York. Kay Scarpetta komt op plaatsen die ze nooit had willen
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leren kennen, en ondertussen komt de moordenaar steeds dichterbij: zijn ogen
zien alles. Patricia Cornwell is een van de meest gelezen en gewaardeerde
thrillerauteurs ter wereld. Ze is directeur van de National Forensic Academy.
Haar thrillers over Kay Scarpetta werden bestsellers en zijn veelvuldig bekroond,
onder meer met de Edgar en de Gold Dagger Award. 'Wederom een
meesterwerk' - Boek 'Blijft tot het laatste moment spannend.' - Viva 'Goed
opgebouwde, dreigende thriller' - de Volkskrant
Thomas Keller weet precies naar welke vrouw hij op zoek is. Hij zal alles doen
om haar te vinden. En zodra hij haar vindt, is ze de zijne. Voor altijd...
Rechercheur Sean Corrigan voelt haarfijn aan wat de misdadigers die hij op het
spoor is tot hun gruweldaden drijft. Het is een gave die hem helpt bij zijn werk –
en hem achtervolgt in zijn privéleven. Wanneer het lichaam van een bruut
vermoorde vrouw in de bossen wordt gevonden, ontdekt Sean dat zij niet het
enige slachtoffer was. Deze moordenaar lijkt op zoek te zijn naar de perfecte
vrouw. Met de vrouwen die niet aan zijn ideaalbeeld voldoen rekent hij
genadeloos af. Sean zal alles op alles moeten zetten te voorkomen dat er meer
slachtoffers vallen.
In Big Magic moedigt Elizabeth Gilbert ons aan om onze verborgen talenten te ontdekken.
Balancerend tussen spiritualiteit en vrolijk pragmatisme laat ze zien hoe we onze ideeën
kunnen omarmen, nieuwe uitdagingen het hoofd kunnen bieden en onze dagen kunnen vullen
met meer passie en mindfulness. Op weg naar het leven waar je altijd van hebt gedroomd.
Nieuwe, uitgebreide editie Hoe muziek werkt is David Byrnes ode aan de muziek, een verslag
van een leven in de muziekwereld en een uitleg over hoe en waarom muziek werkt. Byrne,
muzikant, ontpopt zich in dit standaardwerk tot historicus, antropoloog en sociaal
wetenschapper en biedt ons een schat aan feiten over muziek en muziekvormen, gemengd
met zijn eigen ervaringen. Met concrete voorbeelden laat hij zien dat muziek niet alleen in
studio’s ontstaat, maar meer nog een logisch en prachtig gevolg is van ons bestaan en onze
culturele omstandigheden. Laat je meenemen op een onweerstaanbaar avontuur waarbij
Byrne met knappe en bezielde argumenten vertelt over de bevrijdende en stimulerende kracht
van muziek.
Tessa heeft alles te verliezen. Hardin heeft niets te verliezen... behalve haar. Tessa wist dat
Hardin wreed kon zijn, maar als haar een gerucht bereikt over de ware oorsprong van hun
relatie, slaat dat bij haar in als een bom. Is Hardin wel de diepzinnige, aandachtige jongen op
wie Tessa verliefd werd, ondanks zijn boze buitenkant, of kent ze hem eigenlijk helemaal niet?
Ze wou dat ze hem gewoon kon verlaten. Maar zo simpel is het niet. Niet met de herinnering
aan hun gepassioneerde nachten samen. Zijn verzengende aanrakingen. Zijn hongerige
zoenen. Hardin beseft maar al te goed dat hij een fout heeft gemaakt, misschien wel de
grootste van zijn leven. Hij wil voor Tessa vechten, en voor hun liefde. Maar kan hij wel echt
veranderen? Anna Todd was altijd een gretige lezer van romantische boeken én een
liefhebber van boy bands. Nu ze die twee passies kan combineren in de romantische Afterserie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar een droom
uit.
An easy-to-follow plan for living that has changed the lives of millions, based on the time-tested
Twelve Steps of recovery.
"Real fear is a signal intended to be very brief, a mere servant of intuition." - Gavin de Becker
"There are two rules about fear that, if you accept them, can improve your use of it, reduce its
frequency, and literally transform your experience of life." - Gavin de Becker "Like every
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creature, you can know when you are in the presence of danger. You have the gift of a brilliant
internal guardian that stands ready to warn you of hazards and guide you through risky
situations." - Gavin de Becker "If you tell someone ten times that you don't want to talk to him,
you are talking to them-nine more times than you wanted to." - Gavin de Becker What will you
gain from reading this book? It's possible to predict danger by listening to your intuition Intuition
isn't supernatural or mystical but instead it's your natural defense mechanism Criminals, no
matter how heartless, are humans just like you, and you can predict their behavior if you
observe them carefully How to use your survival signals to sense danger- they will save your
life! Asking the right questions, even when it seems rude, can make all the difference in
identifying danger How to tell the difference between a real threat or simply hollow words
meant to intimidate you A stalker who refuses to stop bothering you doesn't mean he loves you
When you face an intimate enemy, know that your troubles won't fade away even if you've
become immune to them ***Don't Miss Gavin de Becker's gripping book, "The Gift of Fear and
Other Survival Signals that Protect Us From Violence." In this book, de Becker explores the
dark world of not only how fear can drive us, but also how we must use it to our advantage.
Gain his key insights on how to protect yourself in this stark look at evil, violence, and the
human mind.*** Book Summary Overview The number of rapes, murders, robberies and other
crimes has increased enormously today. It's shocking that at least 75 women are raped with
every passing hour in the USA alone. The best way to keep safe is to prevent such danger,
and that's where this book comes in. Sure, it's easy to say rather than do it, and violence can
make you go numb with fear, but the fact that you can use your fear to protect yourself is not
only incredible but also makes sense. Whether you have a stalker harassing you or your
husband abusing you, Gavin De Becker shows you how to deal with it. Written in an engaging
manner, this book makes you realize that it's possible to predict danger by relying on your
intuition. Never disregard what your intuition has to say. Needless to say, this book can
certainly save your life if you remember that fear that sometimes feels like a curse can also be
your biggest ally. Own your copy today!
Brené Brown beschrijft in De moed van imperfectie hoe moed, compassie en verbondenheid
een belangrijke plek in je leven kunnen krijgen. Op basis van haar jarenlange studie kwam ze
tot tien stellingen over een `bezield leven : leven vanuit het gevoel dat je de moeite waard
bent. Op haar eigen, eerlijke, warme en grappige manier moedigt ze de lezer aan om
perfectionisme te laten varen, stress als leefstijl los te laten, te vertrouwen op intuïtie en
creativiteit de ruimte te geven. Dit boek gaat over de levenslange reis van `Wat zullen anderen
wel niet denken? naar `Ik ben goed genoeg . `Brené Brown pakt moedig alle duistere emoties
aan die de weg naar een voller leven belemmeren. Lees dit boek en wordt aangestoken door
haar moed. Daniel H. Pink 'Mijn nieuwe Super Soulmate. Oprah Winfrey
Lange tijd werd gedacht dat een anti-islamfilm tot spontane rellen had geleid, die uitliepen op
een kleine opstand waarbij de ambassadeur van de Verenigde Staten in Libië om het leven
kwam. In 13 Hours beschrijft New York Times-bestsellerauteur Mitchell Zuckoff voor de eerste
keer wat er in de nacht van 11 september 2012 écht gebeurde: hoe een handvol mannen
zichzelf geconfronteerd zag met een georganiseerde groep terroristen die doelgericht de
ambassade aanvielen. 13 Hours is verfilmd door Michael Bay met onder ander John Krasinksi
en James Badge Dale. Op 11 september 2012 vielen terroristen het US State Department
Special Mission Compound in Libië aan, in de stad Benghazi. Ook het geheime CIAhoofdkwartier kwam onder vuur te liggen, waarop een team van zes ex-militairen, ingehuurd
om de veiligheid van de Amerikaanse ambassadeur en burgers te waarborgen, een moeilijke
beslissing moest nemen: zich overgeven of vechten tegen een enorme overmacht. In een
tijdsbestek van 13 uur gaven zij blijk van een uitzonderlijke moed en dapperheid, om een
grotere tragedie te voorkomen. 13 Hours is het aangrijpende, waargebeurde verhaal van zes
dappere mannen die tegenover een enorme overmacht kwamen te staan in Benghazi en
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weigerden zich over te geven.
Explains how to use the power of intuition to identify and avoid danger, and shares advice on
restraining orders and self-defense tactics
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