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The Afterlife Of Billy Fingers Life Death And Eve
No one is prepared for the loss of a child. No one. It feels completely unnatural for children to predecease their parents. Although it is not widely known, each year there are over 135,000 under 40-year-old deaths in the U.S. alone. And, according to one study, 19% of parents outlive their children—often carrying the weight of horrendous grief to their own graves. “Isolated and alone” is how parents
often describe the grief process. Well-meaning friends and family members usually rush to their side… in the beginning. Once the floral arrangements have wilted, and the dinners from caring friends diminish, there isn’t really much that can be said to bring comfort to a suffering parent, especially if those friends haven’t experienced it themselves. Unfortunately, when these caring friends do bring up
the loss, quite often they say the wrong things. Loss, Survive, Thrive offers a lifeline of hope. Each chapter is an inspirational story written by a parent who also experienced the agony of losing a child, reclaimed his/her vitality, and is now living a fulfilling life. Every story is authentic and heartfelt, designed to uplift and inspire. The collective authors reach out through the pages to virtually hold hands
with those who are suffering. We, the contributors, have all been there. We know their pain, and we know about survival. And now, through our stories, we offer comfort and support in helping them get through the toughest time of their lives. Bereaved parents share an unspeakable bond. And Loss, Survive, Thrive imparts insight from what’s likely the only voices that grieving parents can
hear—others who have walked in their shoes. This book is a giant step toward healing the grieving heart.
An exploration into consciousness, the universe, and the nature of reality • Draws on transdimensional physics and biology, reincarnation and past-life memories, animal consciousness, multiple identities, thoughtforms, soul pictures, and paranormal phenomena like crop circles and poltergeists • Explores the riddle of personal identity and how it differs from consciousness • Reveals that
consciousness is more than encompassing all that exists--it also speaks to what has yet to manifest Scientific orthodoxy views the universe as conceived of matter--protons, neutrons, electrons, down to the smallest particle, quarks. But, when you keep digging, what is “beneath” quarks? The scientific worldview does not take into account consciousness or life itself. How did consciousness
become part of the material universe? Is it a by-product of brain chemistry or a constituent of reality? Or, to dig deeper, which is more fundamental: the existence of an objective physical universe or our subjective experience of it? In this investigation into consciousness, the universe, and the nature of reality, Richard Grossinger offers a wide-ranging foundation for reimagining the universe as based
in consciousness rather than matter. He presents in-depth analysis of the standard scientific description of the universe, revealing the holes in its theories. Exploring the interpenetration of matter and all reality by consciousness, the author looks at reincarnation and past-life memories, examining famous and lesser-known but verifiable accounts. He then explores the nature and origin of
consciousness, with accompanying explorations of animal consciousness, the brain as a computer, multiple identities, thoughtforms, soul pictures, and paranormal phenomena like UFOs, faeries, and poltergeists. He also examines concepts from physics that combine elements of both consciousness and matter, such as collapsing waveforms and the uncertainty principle of quantum mechanics.
Examining nonlocal and transpersonal modes of consciousness, Grossinger looks at the difference between consciousness and personal identity. He expands this discussion with reflections on Sethian cosmology, using Seth’s own words and Jane Roberts’s and John Friedlander’s interpretations. He reveals that consciousness also encompasses what has yet to manifest and explains why the
universe exists at all: why there is “something” rather than “nothing.” Skewering the materialist paradigm and placing consciousness alongside mass, gravity, and heat as an essential component of the universe, Grossinger proposes that reality is a thoughtform where sentient beings collaborate to bring about a concrete realm vibrating at their own frequency.
Het wereldberoemde medium James van Praagh onderhoudt al meer dan vijfentwintig jaar diepgaande contacten met geesten. In dit boek deelt hij de schokkende en emotionele verhalen die hieruit voortkomen en de boodschappen die de geesten hebben voor hun nabestaanden. De thema s van deze boodschappen variëren van schuld, angst en spijt tot het belang van karma, vergeving en
verantwoordelijkheid nemen voor onze daden. Zonder dit boek zouden we tot na onze dood hebben moeten wachten op de lessen die wij uit deze contacten kunnen leren. En dat terwijl deze lessen kunnen leiden tot een leven vol troost, rust en spiritueel inzicht. Geesten hebben namelijk geen ego en kunnen daarom zien wat wij niet kunnen zien en begrijpen. Laat James van Praagh u voorgaan op een
reis door de spirituele wereld en leer met zijn hulp een beter leven te leiden. `Hoewel het de verhalen van de doden vertelt, gaat dit boek in werkelijkheid over het beter leven van het leven en inspireert het om vooral géén onafgemaakte zaken te hebben. Jennifer Love Hewitt, actrice uit Ghost Whisperer James van Praagh heeft verschillende opzienbarende titels op zijn naam staan en is in vele tvprogramma s te gast geweest, waaronder The Oprah Winfrey Show en Larry King Live. Hij is tevens producent van de populaire tv-serie Ghost Whisperer.
In een wereld waarin zoveel strijd en geweld is, wil iedereen steeds meer zekerheid hebben. Volgens Pema Chödrön is een beetje onzekerheid onmisbaar om spirituele groei te bereiken. Op een eenvoudige en eerlijke manier laat de auteur ons zien hoe we stap voor stap innerlijk vrede kunnen bereiken op weg naar vrede in onze naaste omgeving én in de wereld. Chödrön staat opnieuw stil bij shenpa,
een sleutelbegrip uit haar werk. Shenpa is het gevoel dat je kunt krijgen als er iets vervelends gebeurt, waardoor je emotioneel verkrampt. Om dat te voorkomen, is het belangrijk dat je liefdevol naar jezelf kijkt, en open en ontspannen blijft. Met behulp van meditatieoefeningen kun je dit bereiken. Een kleine klassieker in de dop over persoonlijke spirituele groei.
The Amazing Afterlife of Animals
Ontwaken in de hemel
een waargebeurd verhaal van gebrokenheid, de hemel en een nieuw leven
Bereaved Parents Share Their Stories of Healing and Hope
De jongen die in de hemel was
Bericht aus dem Jenseits: Wie mein Bruder mir bewies, dass es nach dem Tod weitergeht

You have detoxed your body, maybe now is the time to detox your mind. Mind-Spirit Detox practices are the key to unlocking unhelpful habitual patterns of behaviour and thought. By spring-cleaning the mind and removing tired, used up energy, they dissolve resistance and doubt, and advance our understanding of who we are and our place on
Earth. Our relationship with ourselves and our relationship with the Divine will receive a sublime and powerful ‘system re-boot'. Mind-Spirit Detox will open you up to the full grace, power, beauty and love that the Universe longs to give you in your life. This book is about connection, it is about mending and radically enhancing your relationship
with others, with yourself and with Spirit. You will experience an incredible expansion of love, of prosperity, and of compassion in your daily walk. You will come to know your deepest purpose on this earth and that purpose will be firmly rooted in the divine flow of Spirit. This practical book might just change your life forever.
"Sunny Dawn Johnston is a compassionate, caring light worker who opens up to the higher levels of Spirit." -James van Praagh Have you ever wondered if someone’s trying to communicate with you on the other side? Are you looking for proof that there is life after death? Or do you miss your relationship with a loved one who’s passed? If you
answered yes to any of these questions, angel communicator and psychic medium Sunny Dawn Johnston is here to help. In The Love Never Ends: Messages from the Other Side, Sunny shares a selection of true and amazing stories from her experience helping thousands overcome their fear of death or losing a loved one. A gifted psychic and
intuitive, she brings a real and tangible connection between this world and the afterlife—and she says that no matter the client or the circumstances, each person’s story has one thing in common: The love never ends, and fear exists only in this world. In this collection of stories and teachings, Sunny shows you how to:Release fear and tap into
your own psychic skills (everyone’s a little bit psychic)Spot the signs that your loved ones are trying to connect with youDiscover the messages from Spirit that are all around youCultivate a spiritual connection with your deceased loved ones Death in this life does not have to mean goodbye forever; we are all eternally connected to those we
deeply care for, and we can continue to love, learn from, and grow with our loved ones. This book shows you how.
Vind de hemel op aarde met Anita Moorjani´s nieuwe boek! In Wat als dit de hemel is? gaat Anita Moorjani in op de sociale mythes in onze hedendaagse samenleving. Gevoelens van angst, schaamte en schuldgevoel worden ons opgelegd door onze cultuur. Moorjani leert je afscheid te nemen van deze gevoelens, leidt je naar je ware identiteit en
geeft je zelfvertrouwen. Moorjani bespreekt tien verschillende mythes, waaronder: Je krijgt je verdiende loon Van jezelf houden is egoïstisch Vrouwen zijn het zwakke geslacht Moorjani ontkracht deze mythes door middel van persoonlijke verhalen en inzichten. Zo leert ze je de betekenis van onvoorwaardelijke liefde en hoe je van jezelf kunt
houden. Ook staan er praktische tips en oefeningen in het boek waarmee je aan de slag kunt. Hiermee leer je de hemel op aarde te vinden! ‘Anita’s verhaal geeft je een hernieuwd besef van wie je werkelijk bent en hoe je elke angst en zelfkritiek in je leven kunt overstijgen.’ Dr Wayne W. Dyer Over de auteur Anita Moorjani werkte jarenlang in
het zakenleven tot ze in april 2002 te horen kreeg dat ze terminale kanker had. Haar bijzonder genezing in 2006 heeft haar leven enorm veranderd. Ze schreef haar eerste boek Ik moest doodgaan om mezelf te genezen. Moorjani houdt zich tegenwoordig bezig met het delen van de inzichten die ze kreeg door haar bijna-doodervaring. Op
Moorjani’s website kun je meer lezen over haar bijna-doodervaring. Volg ook Anita Moorjani’s Facebookpagina met haar inspirerende quotes!
What happens to our pets after they die? Is there another realm where they coexist with our departed human loved ones? Are they happy and free from pain? Award-Winning Animal Communicator and Psychic Medium, Karen Anderson, reveals tantalizing evidence that our pets communicate with us throughout their lives as well as after their
physical death. Will this evidence prove that our pets continue to send us messages and signs from the Other Side? You be the judge. Discover how pets feel about death, euthanasia, cremation, reincarnation and so much more. Was it their time to die? Do the pets we had to euthanize forgive us? Included are actual sessions with departed
animals sharing their loving thoughts and insightful messages. If you are grieving the loss of your beloved pet, you will also learn how to work through your grief and move into healing. The purity of the animals' messages may surprise you and they may even present new perspectives about life after death. Discover how deeply your pets love
you and how the bonds of love never die as you journey into the amazing afterlife of animals. What messages await you?
Das zweite Leben des Billy Fingers
Loss, Survive, Thrive
One Of My Many Lives
The Love Never Ends
The Afterlife of Billy Fingers
Messages and Signs From Our Pets On The Other Side
Op 28 juli 2015 overlijdt de vader van Bonnie Bessem plotseling. Twee dagen later vangen zijn vier kinderen, apart van elkaar, dezelfde boodschappen van hem op. Niet alleen zij, ook anderen in hun omgeving. Het bewijst dat er leven na de dood is. Via zijn dochter Bonnie, al 20 jaar werkzaam
als medium en psychologe, geeft hij vervolgens zijn kennis door over het leven en daarna. Zijn woorden bieden troost en praktische hulpmiddelen om verbinding te maken met je overleden dierbaren. Zij zijn namelijk heel dicht bij ons. Het is gemakkelijk contact te hebben, als we maar weten hoe.
Dit boek neemt veel angstbeelden over de dood weg. De mensheid heeft van de dood iets engs gemaakt, maar het tegendeel is waar. Iedereen gaat terug naar Huis. Naar Huis, waar geen oordeel is maar louter Liefde. Niemand hoeft angst voor de dood te hebben, of bang te zijn dat je iemand nooit
meer ziet. Dit heeft een enorme positieve impact op het rouwproces en het gemis dat we doorgaans voelen.
Hij was de meest gevatte, de knapste, de sterkste, de moedigste en bovenal The Greatest. Deze eerste allesomvattende biografie geeft een radicaal nieuw inzicht in de complexe man die Ali was. Meer dan 500 interviews, duizenden nieuwe (FBI) documenten en audiotapes vormen samen het verhaal van
de bokser zoals nooit eerder is gebeurd. Het verhaal van een man met gebreken, vol onzekerheid maar onwaarschijnlijk moedig.
Eben Alexander gaf al vijftien jaar les in de neurochirurgie toen hij een bijna-doodervaring kreeg na een zeldzame vorm van hersenvliesontsteking. Zeven dagen lang was hij hersendood, tot hij onverwacht uit zijn diepe coma ontwaakte. Wat hij zich kan herinneren uit die tijd staat voor altijd
in zijn geheugen gegrift: hij is ervan overtuigd geraakt dat er leven is na de dood. In dit fascinerende boek - dat in Amerika op de eerste plaats van de New York Times-bestsellerlijst binnenkwam - vertelt hij zijn ongelooflijke verhaal.
Foreword by Karl Dawson.How we come into the world really matters. Yet within our current Western birthing paradigm, we have lost touch with the impact that the experience of birth can have on the baby.What happens to us in the womb and at birth can have far-reaching consequences that shape
the way we experience and see the world for the rest of our lives. This groundbreaking book dispels the myth that babies are not conscious beings. It also shows how many of our beliefs are formed in the womb and at birth: beliefs that end up running our lives today.As well as highlighting the
effects of birth trauma, Heal Your Birth, Heal Your Life offers practical solutions. You will learn how to transform and rewrite traumas that happened both at birth and in the womb, so that you can:Understand the impact that your birth is still having on you nowLearn how to go back to the womb
and birth when beliefs were formed and rewrite themDiscover how to release birth traumaLearn new tools to rewrite your birth, impacting healing on all levels.Containing a whole host of research from some of the leaders in the field, this book offers a solution-based approach to overcoming
birth trauma. It is for anyone who has ever experienced a birth trauma, or had a parent who experienced stress when they were in the womb. It is for mothers who are about to give birth and want to ensure that they do not carry their own birth traumas into the birthing experience. It is also
for practitioners of all modalities, who want to help their clients connect with, and transform, the subconscious memories of their birth.
Het Relatiehandboek: Een Eenvoudige Gids Voor Bevredigende Relaties
wat de doden ons kunnen leren over het leven
2014 Guide to Literary Agents
Bottoming Out the Universe
Noodzakelijk verlies
Wie mein Bruder mir aus dem Jenseits bewies, dass es nach dem Tod weitergeht
Beschrijving van de spirituele groei van de menselijke ziel tussen de verschillende levens.
'Ieder mens heeft een aangeboren talent om te leren en te healen,' aldus Doreen Virtue. Zij had al op heel jonge leeftijd haar eerste ervaring met de hulp die engelen kunnen bieden, toen ze haar meest gekoesterde bezit verloor: een rood portemonneetje met haar dierbaarste dingetjes. Ze bad dat
het tasje veilig bij haar terug zou komen en toen ze de volgende ochtend wakker werd, lag het naast haar op haar kussen. In Het pad van de lichtwerker neemt Doreen Virtue je mee op een spiritueel avontuur, waarbij ze aan de hand van haar eigen levensverhaal vertelt hoe haar helende vermogens
en helderziendheid tot bloei kwamen. Ze schrijft: 'Dit is een boek over mijn eigen ontwikkelingsweg, waarop ik me opnieuw bewust werd van mijn identiteit en mijn vermogens als lichtwerker. Het doel van dit boek is je te helpen je je eigen goddelijke opdracht en natuurlijke spirituele vermogens
te herinneren.' Dit boek is voor iedereen die zich bewust wil worden van zijn of haar aangeboren gaven, zoals het vermogen om op spiritueel en energetisch niveau te helen en voor anderen in het verleden, het heden en de toekomst te kijken.
Have you ever heard songs that triggered tears or generated goose bumps on your body from head to toe? Has a uniquely familiar scent suddenly wafted by you in the most unusual place, conjuring up memories of a loved one who has passed on? Do electronic items in your home activate without
power? Have dreams featured a departed loved one brought back to life, in which you felt like you actually went somewhere with them only to wake up shocked that you are still in your bed and they are once again gone? If you answered “yes” to any of these, good! You’ve experienced contact of
the extraordinary kind. The physical bodies die, but the souls of loved ones live on in new forms. They proceed to communicate in order to assist in healing, embracing life, and making it wonderful again. If so desired, departed loved ones can be with those among the living in everything they
do. As they reveal through signals that the afterlife exists, their hope is that the living will venture forward in life and eagerly seek all that is yet to come.
Dr. Moody ontvangt jaarlijks niet alleen duizenden verhalen van mensen over wat ze voelden, zagen en hoorden toen ze dicht bij de dood waren, hij krijgt ook verhalen binnen van mensen die aanwezig waren bij het overlijden van een dierbare. In zijn nieuwe boek laat hij zien dat familie en
vrienden vaak getuigen zijn van de eerste momenten van de reis van hun dierbare van dit leven naar het volgende. Dat kan het aanschouwen zijn van een helder licht van een onbekende bron, of het zijn onverwachte inzichten in het leven van de overledene met feiten die niet bekend waren bij de
nabestaanden. Dit bijzondere boek is een bron van troost voor nabestaanden en het bewijs van onze spirituele verbondenheid. Dit is het eerste boek over het bijzondere fenomeen van gedeelde ervaringen met de dood.
Eindeloos bewustzijn
De hemel begint bij je voeten
How My Bad-Boy Brother Proved to Me There's Life After Death
Chakra's voor beginners / druk 2
een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring
Ali: Een leven

Zelden is een boek met zo veel lof en bewondering ontvangen als Noodzakelijk verlies van Judith Viorst. In dit baanbrekende boek behandelt zij een van de moeilijkste en gevoeligste onderwerpen in het leven van ieder mens: verlies. Het verlies van onze jeugd, idealen en illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen en vooral: het verlies van de mensen die we liefhebben. Ze helpt ons onze verliezen te
begrijpen en constructief te verwerken. Door het opgeven van illusies, verwachtingen en liefdes.
"Sunny Dawn Johnston is a compassionate, caring light worker who opens up to the higher levels of Spirit." -James van Praagh Have you ever wondered if someone’s trying to communicate with you on the other side? Are you looking for proof that there is life after death? Or do you miss your relationship with a loved one who’s passed? If you answered yes to any of these questions, angel communicator
and psychic medium Sunny Dawn Johnston is here to help. In The Love Never Ends: Messages from the Other Side, Sunny shares a selection of true and amazing stories from her experience helping thousands overcome their fear of death or losing a loved one. A gifted psychic and intuitive, she brings a real and tangible connection between this world and the afterlife—and she says that no matter the client
or the circumstances, each person’s story has one thing in common: The love never ends, and fear exists only in this world. In this collection of stories and teachings, Sunny shows you how to: Release fear and tap into your own psychic skills (everyone’s a little bit psychic) Spot the signs that your loved ones are trying to connect with you Discover the messages from Spirit that are all around you Cultivate
a spiritual connection with your deceased loved ones Death in this life does not have to mean goodbye forever; we are all eternally connected to those we deeply care for, and we can continue to love, learn from, and grow with our loved ones. This book shows you how.
There are a lot of gratitude books out there, but none quite like this, which comes with actual gifts: a sign, a totem, an answer, and a present from the natural world! Most of us believe we can think our way out of problems. We believe that if we just exert enough mental effort, we will pull up a solution to whatever ails us. And that has gotten us nowhere. So in this book, we’re going to forget thinking . . .
and start thanking. This playful but easy practice has the power to reconnect us with our true nature. When we observe the world from a place of gratitude, when we use our attention to spot beauty and gaze at wonder, we tune in to a frequency of magic. This joy channel is the most powerful on the planet and has the capability to radically change our lives. Brazen gratitude provides a portal—an entry
point—straight into the heart of the field of infinite possibilities described in Pam Grout’s bestseller E-Squared. It enables you to align with the spaciousness of the cosmic energy field, the spaciousness that makes your life a love-shining prism. Thanking puts you on an energetic frequency—a vibration—that calls in miracles and will make you rich (in spirit), happy, and madly in love (with life). This book
also offers a different perspective on abundance, which is not just financial capital. It shows readers how to grow and expand creative capital, social capital, rip-roaring good times capital, and much, much more!
Billy's ongoing after-death communications take his sister on an unprecedented journey into the bliss and wonder of life beyond death -gesprekken over illusies, vorige levens, religie, seks, politiek en de wonderen van vergeving
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Jezus en de Essenen
Een blik in de eeuwigheid
Na dit leven
Why There Is Something Rather than Nothing
Life, Death and Everything Afterwards
Is er leven na de dood? Wanneer Eddie op 83-jarige leeftijd komt te overlijden, wordt hij wakker in de hemel. Hier ontmoet hij vijf mensen die van invloed zijn geweest op zijn aardse leven. Samen bespreken ze Eddie’s leven: De waardevolle momenten uit zijn jeugd, zijn militaire dienst en de laatste levensjaren komen voorbij. Pas nu hij in de hemel is, komt hij er
langzamerhand achter waarom hij op deze aardbol is verschenen. Wat was de zin van zijn bestaan? Lees het in de inspirerende New York Times bestseller ‘Vijf ontmoetingen in de hemel’ en ontdek de betekenis van het leven en de dood. Wereldwijd zijn er meer dan tien miljoen exemplaren verkocht en de verfilmde versie van het boek verscheen in 2004 op de
Amerikaanse tv met bijna 19 miljoen kijkers. Mitch Albom (1958) is de Amerikaanse schrijver van de New York Times-bestseller ‘Mijn dinsdagen met Morrie’, dat wereldwijd meer dan veertien miljoen keer verkocht werd. Onder leiding van niemand minder dan Oprah Winfrey werd de roman verfilmd en ontving het vier Emmy Awards. In zijn romans schrijft Albom op
inspirerende en waardige wijze over de dood en over de zin van het bestaan, waar zijn debuut ‘Vijf ontmoetingen in de hemel’, met meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd, een prachtig voorbeeld van is. Ook werd de verfilmde versie een echte kijkcijferhit op de Amerikaanse televisie met bijna 19 miljoen kijkers. In totaal zijn er meer dan 39 miljoen van
zijn boeken verkocht in 42 verschillende talen.
In 1961 worden zeven kinderen geboren op kraamafdeling B van het Ringshospital. Alle zeven worden ze ter adoptie afgestaan en een dag later naar het Kongslund weeshuis gebracht. Binnen enkele maanden krijgen de kinderen nieuwe ouders en een nieuwe toekomst aangemeten. Hun herkomst lijkt volledig vergeten. Maar wanneer aan de vooravond van het
zestigjarige jubileum van het weeshuis een journalist en sommigen van de kinderen een anonieme brief ontvangen, blijkt dat een van hen een groot geheim met zich meedraagt. Een geheim dat terugvoert naar hun gezamenlijke tijd in de olifantjeskamer van het weeshuis en naar hun biologische ouders.
De jongen die in de hemel was is het bijzondere verhaal van de vierjarige Colton, die op stel en sprong moest worden geopereerd aan een acute blindedarmontsteking. De artsen onderkenden te laat dat de situatie levensbedreigend was, en tijdens de operatie krijgt Colton een hartstilstand. Wonder boven wonder herstelt Colton en niet lang daarna begint hij te vertellen
over de operatie: dat hij de artsen met hem bezig zag en dat hij zijn vader in een aparte kamer op zijn knieën zag bidden. De familie weet niet zo goed wat ze ermee aan moet, maar al snelhopen de bewijzen zich op. Colton vertelt dat hij zijn zusje, wier leven na drie maanden eindigde in een miskraam en over wie nooit werd gesproken, zijn overgrootvader en zelfs
Jezus heeft gezien. Over al deze mensen weet hij details die hij nooit had kunnen weten en de familie realiseert zich gaandeweg dat ze Colton wel moeten geloven...
Wie ben ik, om een boek te durven schrijven dat zoveel ophef kan veroorzaken in de geloofswereld van zovelen, Christenen zowel als Joden? Ik respecteer geloof, de mens moet geloven in iets, zelfs als dat betekent dat hij gelooft dat er niets is. Dit is het verhaal van een volk dat hun leven gewijd heeft aan de bescherming en bewaring van kennis. Dat is iets wat ook
mij nauw aan het hart ligt. De vernietiging van kennis vind ik een verschrikkelijk iets. Deze mensen lijken me wel de spreekwoordelijke toorts te hebben doorgegeven, doorheen de eons van tijd en ruimte.Deze informatie is me niet overhandigd om dan stof te liggen vergaren in de kast. Het was bedoeld om herontdekt te worden door anderen, die hongerig zijn naar
kennis. Het is bijna alsof de Essenen in mijn oor fluisteren. “Schrijf”, zeggen ze tegen me, “De kennis was al te lang verborgen. Schrijf, laat de kennis niet opnieuw verloren gaan”.Dus vind ik dat ik moet doorgeven wat ik heb ontdekt. Als dit bepaalde mensen tegen de borst stuit, dan hoop ik dat ze beseffen dat dit nooit mijn doel was. Ik kan niet bij hoog en laag zweren
dat wat ik naar voren breng in dit boek de absolute waarheid is, feiten verheven boven enige verdenking. Ik weet het niet, en ik betwijfel sterk of nog een levend iemand op deze wereld de antwoorden heeft. Ik wil je vragen om je misschien wat los te wrikken uit de gietvorm waarin je al gevangen zit sinds je kindertijd. Open de ramen van je geest en laat nieuwsgierigheid
en een queeste naar kennis binnen als een lentebriesje, om zo de spinnenwebben der zelfvoldaanheid weg te vegen. Durf het ondenkbare te denken. Durf andere overwegingen te maken als het aankomt op het leven en de dood. Je ziel, je overstijgende Zelf, zal er des te rijker door zijn.
Reboot, Reset And Recharge With 40 Beautiful Practices To Deepen Your Oneness With Spirit
Wat als dit de hemel is?
Messages from the Other Side
een algemene introductie om uw energiestromen in balans te brengen
Jezus
The Book You Were Born to Write
In 2001 publiceerde cardioloog Pim van Lommel in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet over zijn onderzoek naar bijna-dood ervaringen (BDE) bij 344 Nederlandse patiënten. Zij hadden een hartstilstand in het ziekenhuis gehad. Van hen bleken er 62 een BDE te hebben meegemaakt. Van
Lommels artikel was wereldnieuws. Sindsdien kunnen we niet meer om het verschijnsel bijna-dood ervaring heen. Het is een authentieke ervaring, niet te herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort; een BDE verandert mensen blijvend. In Eindeloos bewustzijn legt van Lommel stap voor stap
uit hoe mensen die klinisch dood zijn toch zon indringende ervaring kunnen hebben. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen van mensen die een BDE hebben meegemaakt. Met de meesten van hen heeft Van Lommel persoonlijk contact gehad. Volgens Van Lommel is de heersende, materialistische visie van
artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt is om het verschijnsel te kunnen duiden. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren
worden.
Her sadness was leaking out like a faucet that just wouldn’t stop dripping. After losing her mom, dad, brother, mother-in-law, two horses, three dogs, and three cats over just a few years she had a lot of suppressed grief. Tricia went about her life thinking that she was happy - after all,
she was generally a happy person - but somehow her spark was gone, and she didn’t even know it. She attended a conference where the people nicknamed her “Eeyore” (the sad donkey character from Winnie the Pooh). Soon after she had a pivotal experience… and now people call her “the Cheshire
Cat”.
Now in paperback, here's a guide to writing a full-length transformational nonfiction book, from an editor with two decades' experience working in publishing. "I know I have a book in me." "I've always wanted to be an author." "People always ask me when I'm going to write my book." "I have a
story to tell, but I never seem to make time to write." Are you a thought leader, healer, or change-agent stuck at the starting line of book publication? Life coach and publishing industry insider Kelly Notaras offers a clear, step-by-step path for turning your transformational idea or story
into a finished book as quickly as possible. With humor, encouragement, and common sense, she demystifies the publishing process so you can get started, keep writing, and successfully get your wisdom out into the world. Notaras guides you through: • Getting clear on your motivation for
writing a book, • Crafting a powerful, compelling hook and strong internal book structure, • Overcoming resistance and writer's block, and • Getting your finished manuscript onto the printed page, whether through traditional publishing or self-publishing. Publishing a book has never been as
simple, accessible, and affordable as it is today, and in our tumultuous world, readers need your healing voice. Be brave, be bold, and take the steps you need to share your message with those who need to hear it most.
Volgens de oeroude vedische wijsheid is geluk een essentiële eigenschap van bewustzijn als zodanig. Om gelukkig te zijn, hoeven we alleen maar bewust te worden van de gelukzalige aard van ons eigen bewustzijn - ons ware Zelf! Naast een diepgaande filosofische beschouwing over wat geluk is,
waar we het kunnen vinden en hoe we het kunnen stabiliseren, behandelt dit boek twaalf praktische strategieën om het geluk in ons leven te vergroten.
From Heartache to Joy
Reis der Zielen
een neurochirurg over zijn reis naar het hiernamaals
Onafgemaakte zaken
Everything You Need to (Finally) Get Your Wisdom onto the Page and into the World
Heal Your Birth, Heal Your Life

Dit boek stelt een manier om naar relaties te kijken voor die fundamenteel anders is dan eender welk boek dat je eerder hebt gelezen. De inzichten in dit boek zullen je helpen om alle mensen (met inbegrip van jezelf, je partner, je familieleden, je vrienden en je collega's) beter te begrijpen en zo al je relaties, niet enkel je liefdesrelaties, te transformeren. De
concepten die George Pransky voorstelt in dit boek behoren bij de krachtigste concepten die ooit zijn geformuleerd. De vele klinische casestudies, weergaves van sessies en interviews zorgen ervoor dat dit boek heel gemakkelijk te lezen is en illustreren hoe het begrijpen van deze concepten het leven en de relaties van mensen volledig kan veranderen.
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.
In 2004, bad boy Billy Fingers Cohen, a homeless small-time drug dealer and addict in a state of drug induced euphoria ran into a busy intersection and was killed instantly by a speeding automobile. He left behind a grieving sister. For weeks she struggled with grief and tried to make sense of Billy's seemingly wasted life and tragic death. A few weeks after his
death, William Cohen, aka Billy Fingers, woke his sister Annie at dawn. 'I'm drifting weightlessly through these glorious stars and galaxies and I feel a Divine Presence, a kind, loving beneficent presence, twinkling all around me.' Billy's ongoing after-death communications take his sister on an unprecedented journey into the bliss and wonder of life beyond death.
Billy's profound, detailed description of the mystical realms he traverses, the Beings of Light that await him, and the wisdom he receives take the reader beyond the near-death experience. Billy is, indeed, as Dr. Raymond Moody points out in his foreword, explaining the phenomena we've known about since ancient times, an afterworld walker. A fascinating pageturner filled with wisdom, humour and hope, The Afterlife of Billy Fingers, will forever change your views about life, death and the hereafter. If I could give you a gift it would be to find the glory inside yourself, beyond the roles and the drama, so you can dance the dance of the game of life with a little more rhythm, a little more abandon, a little more shakingthose-hips.
De 17-jarige Lennie (ik-figuur) krijgt te maken met een stortvloed aan emoties, wanneer haar oudere zus Baily plotseling overlijdt. Vooral wanneer ze ook nog verliefd wordt op Baily's vriendje. Vanaf ca. 15 jaar.
Het pad van de lichtwerker
A Collection of Visits from the Other Side of the Veil
boodschappen uit de ongeziene wereld
Geluk is wat je bent!
Connected Still ... Love Continues Beyond the Grave
De verdwijning van het universum
The best resource available for finding a literary agent! No matter what you're writing--fiction or nonfiction, books for kids or adults--you need a literary agent to secure a book deal. The 2014 Guide to Literary Agents is your essential resource for finding that
literary agent--without fear of being scammed--and getting your book published. Along with listing information for more than 1,000 literary agents who represent writers and their work, this new, updated edition of GLA includes: • "New Agent Spotlights"--calling out
literary reps actively building lists right now. • "How I Got My Agent" success stories from writers who describe their paths from aspiring author to published success. • Informative articles on query letters, synopsis writing, voice and craft, author platform, nonfiction
book proposals, researching agents, and more. • Includes "Ask the Agent" profiles of individual literary agents who are currently seeking writers.
Das mutige Zeugnis: Es gibt ein Leben nach dem Tod Annie Kagan hat sich nie besonders für spirituelle Fragen interessiert. Doch als ihr Bruder Billy stirbt, nimmt ihr Leben eine dramatische Wendung: Zwei Wochen nach seinem Tod erhält Annie plötzlich Nachricht von Billy –
aus dem Jenseits. Als sie schon befürchtet, verrückt geworden zu sein, liefert Billy eindeutige Beweise für die Echtheit seiner Botschaften ... Das zweite Leben des Billy Fingers ist eine der detailliertesten Nachtod-Kommunikationen, die je dokumentiert wurden. Billys
lebendiger Bericht seiner Reise durch die Geheimnisse des Todes verändert nachhaltig unseren Blick auf das Leben, den Tod und unseren Platz im Universum.
In dit boek wordt Jezus geportretteerd als een moderne, spirituele leraar. Niet direct het beeld dat we van Jezus hebben, maar zeer aannemelijk gemaakt door Deepak Chopra. Hij blaast nieuw leven in een verhaal dat we dachten te kennen. De roman bestrijkt de geheimzinnige
periode in het leven van Jezus waarover niets in de Bijbel staat: de tijd tussen zijn twaalfde en dertigste levensjaar. Chopra heeft zich ingeleefd in deze jaren en beschrijft Jezus weg. Zijn spiritueel leiderschap wordt zichtbaar, evenals zijn identiteit en boodschap.
Tegelijkertijd maakt Jezus zich zorgen om geweld en onrust; hij vraagt zich af of God wel luistert en worstelt met de vraag: wie ben ik? Zo brengt Chopra Jezus terug naar het alledaagse leven, zonder de verhalen uit het Nieuwe Testament tegen te spreken. Juist de
`weggelaten Jezus blijkt belangrijk te zijn voor onze tijd. Zijn verlangen naar verlichting is het verlangen van velen.
In Ontwaken in de hemel beschrijft Chrystal McVea haar eigen bijna-doodervaring. Als Crystal McVea met buikklachten wordt opgenomen in het ziekenhuis, verdwijnt opeens haar hartslag, pols en ademhaling. Het reanimatieteam is ervan overtuigd dat ze gaat overlijden. Als ze
na negen minuten haar ogen weer opent, doet ze verslag van haar verblijf bij God, bij de Bron van het leven. Deze ontmoeting zet haar leven totaal op zijn kop, het neemt een totaal andere wending: voor Chrystal McVea staat vanaf dat moment vast: God bestaat, de hemel
bestaat en dat Gods liefde voor iedereen is bestemd.
Vervul je wensen door de kracht van fantasie
Mind-Spirit Detox
Hemeltaal
hoe onze culturele mythen voorkomen dat we de hemel op aarde ervaren
Verzacht je hart
One woman's Journey Home
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