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Viceversa Tarot Con Carte
Introductie tot het werk van de Zwitserse psychiater (1875-1961).
In Berichten van je engelen legt Doreen Virtue uit dat het bijzonder eenvoudig is om zelf te communiceren met je engelen en vertelt zij hoe je werkelijke engelenadviezen glashelder
onderscheidt van je twijfels en angsten. Ook biedt zij een bijzonder overzichtelijke stoomcursus om zelf, zonder tussenkomst van wie dan ook, contact te leggen met engelen, dat contact
te intensiveren en in liefdevolle verbintenis met de eigen goddelijkheid te staan. De aartsengelen Michaël, Rafaël, Uriël en Gabriël leggen duidelijk en helder uit wat hun specifieke
taken zijn waarvoor je een beroep op hen kunt doen. En de andere gevleugelde wezens, bekend als het `kleine volkje, of de `natuurengelen steken ons een hart onder de riem.
De kleine Cassie O'Malley wil maar één ding: vliegen. Cassies vader Pat, veteraan uit de Eerste Wereldoorlog, wil niet dat zijn roekeloze roodharige dochter vliegenier wordt. Maar
Cassie blijkt aanleg te hebben en zij wordt gestimuleerd door haar vaders jongere compagnon, Nick, die alles op het spel zet om haar te leren vliegen. Cassie groeit op tot een jonge,
mooie vrouw die alle conventies van haar tijd aan haar laars lapt in haar poging een beroemd pilote te worden... Vleugels is een meeslepend verhaal dat zich afspeelt aan de vooravond
van de Tweede Wereldoorlog, een tijd waarin moed en durf de moderne luchtvaart voorgoed veranderen.
Van Sarah-Kate Lynch, auteur van ‘Zoet verlangen’ en ‘Dolci d’Amore’, is er nu een heerlijk liefdesverhaal met een hoge feelgoodfactor: ‘Honingzoete dagen’. Cherie-Lynn
‘Sugar’ Wallace volgt elke lente haar bijen naar een nieuwe stad. Dit jaar, toen ze koningin Elizabeth VI op de oude landkaart neerzette, bleek New York haar bestemming. Daar
aangekomen loopt ze behalve haar nieuwe buren – de schuwe Ruby, Lola en haar dochtertje, chefkok Nate die niet van mensen houdt en de werkloze oud-portier George – vrijwel
meteen de knappe Schot Theo tegen het lijf. Hoewel hij haar hart sneller doet kloppen, weigert ze daaraan toe te geven. Sugar gelooft niet meer in de liefde, maar haar bijen wel...
De rust in het Ierse plaatsje Rossmore wordt bedreigd door de aanleg van een nieuwe snelweg. Zal deze verbinding met de buitenwereld welvaart brengen of een einde aan de
gemoedelijke sfeer maken? Vooral het feit dat de bron van Sint Anna voor de snelweg moet wijken zorgt voor ophef. Vele generaties gingen al met hun dromen en zorgen naar de bron
om te bidden voor beterschap. Vader Flynn hoort de inwoners van Rossmore aan terwijl ze kiezen tussen de tradities uit het verleden en de beloftes van de toekomst.
De mens en zijn symbolen
Groote verwachtingen
V staat voor Vergelding
Zynde een Grondig Ondersoek Van't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ...
een verhaal
Wit bloeit de meidoorn
de tweee??ntwintig stadia in de ontwikkeling van het menslelijk bewustzijn
Klein land
Het jaar dat de paarden kwamen
Uiteenzetting van de inzichten van C.G. Jung over het onbewuste, gestaafd met voorbeelden uit zijn praktijkervaring als psychiater.
Christelijk-oosterse uitleg van de Grote Arcana van de tarot op basis van het spel van de vrijmetselaar en alchemist Oscar Wirth.
Zeg: hierbij verbreek ik elke belofte van armoede die ik ooit gemaakt heb, in welk leven dan ook, en ik vraag om alle gevolgen van die beloftes ongedaan
te maken in elke richting van tijd. Veel van de blokkades en problemen die ons belemmeren in ons leven kunnen opgeheven worden door daar gewoon
bewust voor te kiezen. Doreen Virtue, auteur van onder andere Gesprekken met engelen, geeft ons in dit boek buitengewoon praktische inzichten en
adviezen om die stap te zetten, zodat we steeds meer het goddelijke in onszelf kunnen toelaten. Daar worden wij in ondersteund door de engelen die
altijd in onze nabijheid zijn. De bijzondere kracht van edelstenen, getallen en gebeden kan ons helpen met hen in contact te komen... Healing met
engelen geeft ook inzicht in hoe deze kracht werkt en de taakverdeling van verschillende engelen, zodat we onze eigen intenties en bedoelingen
'vleugels' kunnen geven. We zijn met dank aan onze engelen altijd in staat tot meer dan we denken. Neem contact op met uw engelen. Verwacht
wonderen.
In deze geestige lofzang op het chaotische dagelijkse leven schrijft Katie Roiphe met verve over onze hedendaagse mores: de verbazingwekkend
geborneerde moderne conventies die nu gelden, de eis gezond te leven, de morele afwijzing van mensen die zich niet aan die regel houden. Ze beschrijft
scherp de subtiele kwaadaardigheid waar alleenstaande moeders mee te maken krijgen, de deprimerende tirannie van Facebook, maar ook hoe op de
bevrijding van de seksuele revolutie de eigentijdse preutsheid volgde. De bundel bevat ook buitengewoon openhartige autobiografische verhalen. Katie
Roiphes blik op zichzelf is even genadeloos als die op een ander. Haar getuigenissen van echtscheiding, moederschap of het einde van een vriendschap
zijn ontroerend, vol zelfkritiek, en messcherp.
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Eenentwintig jaar geleden is er een kleuter verdwenen en Michael Sutton denkt getuige te zijn geweest van haar ‘begrafenis’ toen hij als zesjarig
jongentje buiten speelde.Hij vraagt Kinsey of ze wil helpen het graf van het meisje te vinden. Maar tijdens haar onderzoek merkt Kinsey dat Michaels
verhaal aan alle kanten rammelt. Heeft hij er toch meer mee te maken dan zij dacht?
inleiding tot het verstaan van een vergeten taal
Camminare sulle orme dell'anno solare
Healing met de engelen
Het postmoderne uitgelegd aan onze kinderen
Het ik en het onbewuste
De zeer volhardende gappers van Frip
De vrouw in 't wit
breng de hemel op aarde
magische ontdekkingsreis naar de zin van je leven
Questo libro descrive il percorso dell’anno solare, attraverso le quattro stagioni, che interpreta e associa alla simbologia archetipica
dello zodiaco e inserisce nel contesto delle Leggi Universali. Vuole dare una chiave di lettura per comprendere la Natura e delineare le
tappe esistenziali più importanti della via evolutiva umana. L’essere umano, come il resto delle manifestazioni terrene, è considerato dalla
Filosofia Ermetica “un’imitazione” del Tutt’Uno e come tale portatore di un compito divino che consiste nel compimento di processi di
conoscenza attraverso le esperienze del mondo polare affinché diventi più integro e riconquisti la propria compiutezza: il Sé presente in lui
sin dall’inizio del suo percorso. È un cammino di consapevolezza fatto di tante stazioni, ognuna con specifiche prove e compiti e il percorso
del Sole, attraverso le quattro stagioni e i quattro quadranti dello zodiaco, è una metafora della natura di questo cammino.
In 4368 voor Christus wordt een stam in Oost-Europa bedreigd door nomaden.
The Map neemt je mee op een magische ontdekkingsreis naar de zin van het leven, waarbij je op je eigen routekaart (map) en kompas (geest)
vaart en kennismaakt met zowel de zonnige plekken als de schaduwkanten van je leven. Het boek wijst de weg naar het vinden van innerlijke
rust, ongeacht wat er in je leven gaande is. Het laat zien wat je kunt doen om van de buitenwereld een betere plek te maken voor jezelf en
anderen. Iedereen zoekt immers de kortste weg naar geluk, maar vindt die zelden of nooit. Pijn en verdriet zijn niet te vermijden door
omtrekkende bewegingen te maken. Donkere plekken moeten ook bezocht worden, omdat die eveneens deel uitmaken van het levensavontuur. Maar
onze innerlijke kaart geeft gelukkig ook aanwijzingen voor het betreden van nieuwe paden. Inzicht en oefening geven ons de kracht om terug te
keren naar de plek in onszelf waar we ons veilig en geliefd voelen. Dan ontstaat vanzelf het verlangen om onze innerlijke reis voort te
zetten naar nieuwe, onbekende bestemmingen. Met The Map in de hand staan we zelf aan het roer. 'We zullen ons allemaal moeten verzoenen met
de paradox dat verandering de enige constante is. Dieren trekken, de wind waait, de aarde draait om haar as en de planeten doen dat om de
zon. Ook jij bent in beweging, bent onderweg. Door een eenvoudige aanpassing aan je waarneming kun je je reis tot een mystiek, magisch
avontuur maken.' - Colette Baron-Reid (Toronto, 1958)
Een vrouw met een schimmig verleden pleegt zelfmoord – of was het toch moord? Een stervende oude man wordt verzorgd door de zoon die hij
altijd meedogenloos mishandelde. Een professionele bende winkeldieven harkt miljoenen aan gestolen goederen bij elkaar. Een verwende puber
zit tot over zijn oren in de gokschulden , maar denkt het systeem te kunnen verslaan. Een eenzame weduwnaar treurt om de dood van zijn
geliefde en zoekt naar antwoorden die erger zouden kunnen zijn dan de pijn van zijn verlies. De spin in dit bizarre web: een elegante
zakenman zonder scrupules, wiens deals zonder uitzondering illegaal zijn. En Kinsey Millhone wil er het fijne van weten.
Overdenkingen over de aspecten van de liefde in genegenheid, vriendschap, eros en caritas.
Lof van het rommelige leven
kruispunt van culturen
De kleine managen voor Dummies / druk 1
The Map
De bestendige aanwezigheid
wonderen creeren genezing vinden
De wijsheid van de tarot
Calvino
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De vier liefdes
Het adembenemende laatste deel van de Cirkel-trilogie - liefde, romantiek, spanning en een vleugje magie De cirkel die Liliths vampierleger moet verslaan, probeert
het volk van Geall achter zich te krijgen. Als ervaren krijger én vrouw van adel speelt Moira daarin een belangrijke rol. En alsof die verantwoordelijkheid nog niet
genoeg is, merkt ze dat ze vaker dan haar lief is denkt aan Cian. Maar hij is een vampier en staat aan de kant van de vijand... Om de man van wie ze houdt te
overtuigen te kiezen voor het goede, heeft ze al haar intelligentie nodig, en een vleugje magie. Maar Lilith heeft zich eeuwenlang kunnen voorbereiden op dit gevecht
en is niet van plan ook maar één krijger te laten gaan. De uitkomst van hun krachtmeting zal het lot van de mensheid voorgoed bepalen... Lezers over de Sterrentrilogie ‘Nora Roberts heeft een vlotte pen en met haar fantasierijke en romantische verhalen en scherpe en grappige dialogen neemt ze je mee naar een andere
wereld. Heerlijk om bij weg te dromen.’ ‘Zoals alle boeken van Nora Roberts zit het verhaal van de eerste tot de laatste zin boordevol spanning en zit je helemaal in
het verhaal.’ ‘Wat een verhaal! Het is beslist een aanrader. Ik kijk al uit naar de volgende delen!’ ‘Opnieuw een parel in het grote oeuvre van Nora Roberts. Ze is er
opnieuw in geslaagd om me volledig mee te slepen in het verhaal.’
Inleiding in het gebied van de symbolische taal door de cultuurfilosoof (1900-1980).
Nieuwe thriller van Ruth Ware, schrijver van In een donker, donker bos en De vrouw in suite 10; De dood van mevrouw Westaway. Als Harriet ‘Hal’ Westaway een
bericht ontvangt dat haar grootmoeder is overleden en er een flinke erfenis op haar wacht, is dat goed nieuws: ze zit namelijk diep in de schulden en de schuldeisers
worden steeds agressiever. Het enige probleem is dat haar echte grootouders al jaren dood zijn. Wanneer ze afreist naar het landgoed om zich voor te doen als de
kleindochter van deze mevrouw Westaway, is er geen weg meer terug. Ze raakt steeds verder verstrikt in haar eigen leugens en de duistere voorgeschiedenis van de
familie – en iemand probeert koste wat kost te voorkomen dat de waarheid aan het licht komt... ‘Meesterlijk tempo, meesterlijk geschreven.’ Kirkus Reviews, starred
review ‘De dood van mevrouw Westaway is haar beste thriller: donker en dramatisch, deels moordmysterie, deels familiedrama, en volledig onweerstaanbaar.’ A.J.
Finn, auteur van de bestseller De vrouw in het raam
Een jonge Britse leraar raakt als gast van een wonderlijke oudere man op een Grieks eiland verstrikt in diens mystificaties.
In het dorpje Frip heeft men veel last van zogenaamde gappers, die zich vastklitten aan de geiten. Hoe komen de dorpsbewoners van ze af? Vanaf ca.10 jaar
Dromen, sprookjes, mythen
Het vroege werk
De stille vallei
De dood van mevrouw Westaway
Vleugels
De Betoverde Weereld
Honingzoete dagen
De magiër
U staat voor Ultimatum

Bundel essays waarin het post-modernisme verdedigd wordt tegen beschuldigingen van subjectivisme, irrationalisme en conservatisme.
Het is 1992 en de tienjarige Gabriel woont met zijn Franse vader, Rwandese moeder en zusje Ana in een van de betere expatbuurten
van Burundi. Zijn gelukkige jeugd wordt ruw verstoord, eerst door de scheiding van zijn ouders en vervolgens door de burgeroorlog
en het gruwelijke drama in buurland Rwanda. De onrust doet Gabriel beseffen dat hij niet alleen kind is, maar ook halfbloed,
Frans, Tutsi... Klein land is een ongekend debuut, donker en licht, vol tragiek maar ook humor. 'Ik heb deze roman geschreven om
een vergeten wereld op te roepen, om te vertellen over vreugdevolle momenten, bescheiden als meisjes van goede familie: de geur
van citroenmelisse in de straten, avondwandelingen langs de bougainvillestruiken, siësta's 's middags onder klamboes vol gaten,
nietszeggende gesprekken gezeten op bierkratjes, vliegende termieten op onweersdagen... Ik heb deze roman geschreven om uit te
schreeuwen tegen de hele wereld dat we hebben bestaan met onze eenvoudige levens, met sleur, met verveling, dat we momenten van
geluk hebben gekend die van ons alleen maar zo hoefden te blijven, voordat we naar alle uithoeken van de wereld werden weggewerkt
en een bende werden van bannelingen, vluchtelingen, immigranten, migranten.' Gaël Faye
In de ban van moderniteit
De Golem
Berichten van je engelen
Brussel
Comprendere la vita grazie al ciclo simbolico della Natura e alla Filosofia Ermetica
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