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Keep going Austin Kleon 2019-04-11 In Steal like an artist en Show your work! toonde Austin Kleon hoe iedereen creatief kan
zijn en hoe je die creativiteit met de wereld kunt delen. In zijn nieuwe bestseller leer je aan de hand van tien verrassende
inzichten hoe je in een wereld vol afleiding creatief kunt blijven doorgaan. Keep on going is een boek voor iedereen die een
zinvol en productief creatief leven wil leiden en die af en toe eens vastloopt. Onthoud: leven is kunst, geen wetenschap. Iedereen
heeft zijn eigen kijk op dingen. Neem wat je nodig hebt en laat de rest liggen. Keep going en take care of yourself. Elke dag is
groundhog day. Een gewijde basis creëren. Vergeet de titel. Ga aan het werk. Maak geschenken. Het gewone + extra aandacht
= het buitengewone. Dood de kunstmonsters. Je mag van mening veranderen. Bij twijfel, ga opruimen. Demonen haten frisse
lucht.10. Onderhoud je tuin.
Het leven, het heelal en de rest Douglas Adams 2011-10-07 Hugo Veld zit dankzij zijn tijdreizen nog altijd vast op de Aarde in de
tijd vóór die vernietigd werd. De voormalige planeetontwerper Magdiragdag helpt hem vluchten en vraagt hem om hulp in de
strijd tegen de Hokkiërs. De Hokkiërs waren ooit een vredelievend volk, tot ze een ruimteschip leerden bouwen.Toen ze de rest
van het universum zagen, schrokken ze zó dat ze besloten dat het vernietigd moest worden. Veld moet dat zien te voorkomen
en beleeft onderweg een bizar avontuur. Onderwijl vernietigt hij bijna eigenhandig het leven, het heelal en de rest Douglas
Adams (1952-2001) bedacht deze klassieke sf-reeks in 1978, als een BBC-radiohoorspel. Al snel volgden andere media,
waaronder een televisiebewerking, een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelfi lm en heel veel
merchandise. De boeken bleven echter het succesvolst. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van Adams weduwe om
de reeks af te maken met een zesde deel: En dan nog iets
De moed van imperfectie Brené Brown 2013-10-08 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
Keep Going Austin Kleon 2019-04-02 Keep Going shows you how to stay true to and focused on your own creative vision when
the world seems out of control.In ten heavily illustrated, inspiring chapters, bestselling author Austin Kleon offers advice, stories,
and anecdotes that teach you how to persist in doing work that helps make a world worth living in.
Steal Like an Artist 10th Anniversary Gift Edition with a New Afterword by the Author Austin Kleon 2022-03-15 A 10th
anniversary deluxe edition of the bestselling book to inspire creativity for artists and creatives of all types: an oversized hardcover
with ribbon marker, hand-drawn endpapers, and a new afterword by the author.
Het stroeve touw Alan Bradley 2022-09-10 Lees nu het tweede deel van de Flavia de Luce-serie, de wereldwijde bestsellerserie
van auteur Alan Bradley. In Het stroeve touw van Alan Bradley stuit Flavia op een morgen op de beroemde poppenspeler Rupert
Porson die vanwege motorpech vastzit in het dorp Bishop’s Lacey. Omdat hij moet wachten op reparatie, voert hij een gratis
show op voor de dorpsbewoners – maar de show eindigt abrupt met Ruperts spectaculaire en onnatuurlijke dood. Terwijl de
politie de grootste moeite heeft om het mysterie op te lossen, heeft de gewiekste Flavia meer succes. Door haar slimme vragen
komt ze al snel met een aantal mogelijke verdachten. Maar daarmee komen ook duistere zaken aan het licht die vooral geheim
hadden moeten blijven...
Durf te leiden Brené Brown 2019-02-12 Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties en
ervaringen die betekenis geven aan ons leven, en werkte de afgelopen zeven jaar nauw samen met leiders en
cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze ontdekte dat allerlei bedrijfstakken, van kleine start-ups tot Fortune 50-bedrijven,
met dezelfde vraag worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger leiders en hoe 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.
Show Your Work! Austin Kleon 2014-03-06 A guide to self-promotion explains how to become more known by letting other artists
glean inspiration from one's original work, sharing illustrations, quotes and stories that demonstrate key strategies in generositybased self-promotion. By the best
De plakfactor Chip Heath 2015-03-10 Waarom zijn broodjeaapverhalen zo hardnekkig en vergeten we alledaagse waarheden zo
gemakkelijk? Hoe maakt een krant een kop die ervoor zorgt dat we door willen lezen? En waarom onthouden we complexe
verhalen wel, maar complexe feiten niet? Waarom floreren sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele

gaan? En hoe verbeter je de kansen van waardevolle ideeën? In De plakfactor leggen Chip en Dan Heath uit hoe je de
kleefkracht van ideeën kunt versterken. Deze onmisbare gids laat zien dat ‘sticky’ ideeën hun kracht ontlenen aan zes
belangrijke eigenschappen, die ook jij kunt leren beheersen. Dit boek gaat over een van de belangrijkste aspecten van menselijk
gedrag en zal de manier waarop je ideeën overbrengt ingrijpend veranderen. De plakfactor is provocerend, onthullend en vaak
verrassend grappig. Het onthult de cruciale principes van succesvolle ideeën en de strategieën om je eigen boodschap meer
kleefkracht te geven.
Leven aan de onderkant Theodore Dalrymple 2012-09-20 Een vernieuwende en confronterende visie op het systeem dat de
onderklasse instandhoudt. Leven aan de onderkant is het relaas van een psychiater over het leven in de onderklasse en een
felle aanklacht tegen de mentaliteit die mensen daarin gevangen houdt. Dalrymple werkt in een gevangenis en een ziekenhuis in
een grote achterstandswijk. Hij baseert zijn analyse op de duizenden gesprekken die hij voerde met daders en slachtoffers van
roof, drugsmisbruik, mishandeling en andere vormen van geweld. Het resultaat is een indringend portret van een wereld waarin
relaties vluchtig en gewelddadig zijn, waarin vaders afwezig zijn, waarin zelfbeheersing en eigen verantwoordelijkheid niet of
nauwelijks een rol spelen. Volgens Dalrymple wordt de onderklasse vooral instandgehouden door het waarderelativisme
waarvan de westerse wereld sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw is doortrokken. Dat komt vooral tot uiting in het
goedpraten van criminaliteit door die voor te stellen als een onontkoombaar gevolg van armoede of discriminatie, maar ook in
het verdacht maken van prestatiedrang in het onderwijs. Aan de onderkant van de samenleving heeft dit geleid tot een
slachtoffercultuur, die verhindert dat mensen hun lot in eigen handen nemen, met alle kwalijke gevolgen van dien.
De goede psychopaat Andy McNab 2014-11-28 Wat is een goede psychopaat? En hoe kan het leren denken als een
psychopaat je vooruithelpen? Professor Kevin Dutton bestudeert al zijn hele carrière psychopaten. Toen hij SAS-held Andy
McNab tijdens een onderzoeksproject ontmoette, deed hij een verrassende ontdekking. McNab is een gediagnosticeerd
psychopaat, maar wel een goede psychopaat. In tegenstelling tot een slechte psychopaat is hij in staat om bepaalde
eigenschappen, zoals meedogenloosheid, onbevreesdheid, geweten en empathie, te versterken of te onderdrukken. Zo haalt hij
het beste uit zichzelf – en anderen – in allerlei verschillende situaties. De bijzondere ervaringen van McNab en de expertise van
Dutton laten zien hoe een psychopaat denkt en wat dat voor ons kan betekenen. Wat willen we werkelijk in dit leven en hoe
kunnen we kwaliteiten als charme, rust onder druk, zelfvertrouwen en moed ontwikkelen en gebruiken om te krijgen wat we
willen? De goede psychopaat is een uniek en vermakelijk handboek dat je de weg wijst naar zelfontplooiing in zowel je
privéleven als je carrière. Bestsellerauteur Andy McNab, bekend van de thrillerreeks rond actieheld Nick Stone, is het
pseudoniem van een voormalig Brits Special Air Service-soldaat. Hij werd wereldberoemd toen hij na de Eerste Golfoorlog in
1993 zijn verslag van de mislukte SAS-missie Bravo Two Zero publiceerde. Voor deze missie ontving hij o.a. de Distinguished
Conduct Medal. Professor Kevin Dutton is onderzoekspsycholoog aan het Calleva Research Centre for Evolution and Human
Science van de universiteit van Oxford. Eerder schreef hij het boek De lessen van de psychopaat.
Steal Like an Artist Austin Kleon 2012-02-28 Artist Austin Kleon’s beautifully illustrated bestseller teaches readers how to use
their surroundings and their own creativity to discover their own artistic paths. Filled with clever infographics and words of
wisdom from Kleon, and peppered with quotes from other successful artists, Steal Like an Artist, is an inspiration for both veteran
and aspiring artists everywhere.
The Journey To Reinvention Roger Osorio 2022-09-27 What would a life look like, when it's aligned with your passions and
purpose? You are constantly growing; and as the years pass, your values, passion, and purpose evolve. When the
circumstances of your life don't reflect your growth, life gets complicated. It can feel unfulfilled or leave you lost. The Journey to
Reinvention is an exploration on how to adjust your life to align it with your developing self. Inside this book, you will discover:
Strategies for successfully launching large and small reinventions Lessons from Leonardo da Vinci’s successful reinvention How
to address areas of your life that don’t align with your values, passion, and purpose Reinvention has nothing to do with becoming
someone else and everything to do with becoming who you really are If you feel that your life isn’t in alignment with who you are
or you dream of a different life, Roger Osorio’s The Journey to Reinvention will teach you effective strategies to launch and
sustain your own reinvention. If reinvention seems out of reach to you, this book will empower you to believe it’s possible!
Fascisme Madeleine Albright 2018-06-12 ‘Als regeringen in Europa en Amerika de opmars van het fascisme niet tegenhouden,
wie dan wel?’ – Madeleine Albright Een destructieve kracht is in de hele wereld bezig aan een hernieuwde opmars. En die kracht
heeft volgens de voormalige US Secretary of State Madeleine Albright alle kenmerken van fascisme. Aan het eind van de jaren
tachtig, toen de Koude Oorlog ten einde kwam, geloofde zij net als velen dat de democratie voor eens en altijd had gezegevierd.
Maar bijna dertig jaar later lijkt de loop van de geschiedenis niet langer zeker. Instituten waar ze heel haar leven op kon rekenen
worden aangevallen. Democratische principes worden aan de kant gezet en de notie ‘waarheid’ wordt belachelijk gemaakt door
individuen met enorme macht. Overal waar Madeleine Albright komt wordt haar gevraagd: Wat denk je? Waarom gebeurt dit?
Wat kunnen we doen? Albright roept ons op de fouten van het verleden niet te herhalen. Daarbij baseert ze zich mede op haar
jeugdervaringen in het door oorlog verscheurde Europa en de kennis die ze opdeed als diplomaat
Zelfcompassie Kristin Neff 2011-08-12 Compassie hebben met anderen, dat lukt meestal wel. Maar compassie hebben met
jezelf is vaak een stuk moeilijker. Dat ontdekte psychologe en boeddhist Kristin Neff na haar pogingen om los te komen van de
problematische relatie met haar vader. Steeds weer belandde ze bij verkeerde mannen en in relaties die haar niet gelukkig
maakten, totdat ze besefte dat ze pas liefde kon geven als ze zichzelf liefhad. Zelfcompassie gaat volgens Kristin Neff om drie
dingen: begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven, en het onder
ogen zien van je eigen emoties, zonder te oordelen.
De 13 geboden voor ouders Amy Morin 2017-11-25 Toegankelijke nieuwe titel van de auteur van de bestseller De 13 geboden.
Helpt ouders hun kinderen zelfverzekerd op te voeden en klaar te stomen voor een geslaagd volwassen leven. Amy Morin,
auteur van de internationale bestseller De 13 geboden verlegt haar aandacht naar ouders en leert hun hoe ze hun kinderen
geestelijk sterk en veerkrachtig kunnen opvoeden. Krijgen de kinderen van vandaag de flexibiliteit en mentale kracht die ze nodig
hebben om de uitdagingen van het leven in een steeds ingewikkelder en engere wereld te kunnen aanpakken? Met veilige
ruimten en trigger-waarschuwingen die zijn onworpen om kinderen te 'beschermen', belemmeren veel volwassenen onbewust
hun kinderen in het bereiken van hun grootste potentieel. Amy Morin, de auteur die de kenmerken identificeerde die geestelijk
sterke mensen delen, geeft nu volwassenen - ouders, leerkrachten en andere mentoren - de instrumenten die ze nodig hebben

om mentalekracht-trainers te worden. Terwijl andere boeken ouders vertellen wat ze moeten doen, leert Amy Morin ouders wat
'niet te doen', wat misschien wel belangrijker is bij het opvoeden van mentaal sterke jongeren.
Big magic Elizabeth Gilbert 2015-10-07 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.
Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities Donald DePamphilis 2019-08-13 Mergers, Acquisitions, and Other
Restructuring Activities: An Integrated Approach to Process, Tools, Cases, and Solutions, Tenth Edition, is the most
comprehensive and cutting-edge text available on the subject. Supported by recent peer-reviewed academic research, this book
provides many recent, notable deals, precedent-setting judicial decisions, government policies and regulations, and trends
affecting M&As, as well as takeover strategies and tactics. Today's policies, politics and economics are reflected in the book's 40
case studies, 90% of which involve deals either announced or completed during the last several years. These cases represent
friendly, hostile, highly leveraged, and cross-border transactions in ten different industries, involving public and private firms and
those experiencing financial distress. Sections discuss an overview of M&As, key regulations, common strategies and tactics,
how managers may choose a business strategy from available options, valuation methods and basic financial modeling
techniques, the negotiating process, how deal structuring and financing are inextricably linked, how consensus is reached during
the bargaining process, the role of financial models in closing the deal and strategic growth options as alternatives to domestic
M&As. Provides a rigorous discussion of the strengths and limitations of financial modeling as applied to M&A and how these
models can be applied in various areas Includes new academic research and updated/revised case studies Presents updated
M&A tactics and strategies, along with court cases and new regulations governing business combinations, valuation
methodologies and financing
??????? ???·?? 2014
Steal like an artist Austin Kleon 2022-03-16 Aan de hand van tien praktische en verrassende inzichten zet Steal like an artist je
op weg naar meer creativiteit. Met als belangrijkste tip: beter slim gejat dan slecht bedacht. Want Picasso wist het al: 'Kunst is
diefstal.' Ideeën die zomaar uit het niets komen, zijn meestal niet de beste - als ze al bestaan. Laat je dus volop inspireren door
het werk van anderen, steel goede ideeën en zet ze naar je hand. Volg je interesses, waar ze je ook naartoe leiden. Vroeg of
laat wordt die hobby misschien wel je levenswerk. Vergeet het cliché dat je moet schrijven over wat je al weet. Schrijf in de
plaats daarvan het boek dat je wilt lezen, maak de film die je wilt zien. En bovenal: wees steeds vriendelijk, blijf uit de schulden
en durf af en toe saai te zijn. Want alleen dan zul je voor jezelf ruimte creëren om grenzen te verleggen. Beter slim gejat dan
slecht bedacht Je kunt al beginnen vóórdat je weet wie je bent Schrijf het boek dat je zelf wilt lezen Gebruik je handen
Nevenprojecten en hobby's zijn belangrijk Maak goed werk en deel het met anderen Grenzen bestaan niet meer Wees
vriendelijk (we leven in een kleine wereld) Wees saai (alleen zo raakt je werk af) Creativiteit is schrappen
Wetten van succes Robert Greene 2011-10-07 In de winter van 2006 leerde Robert Greene de beroemde rapper 50 Cent
kennen. Hun levensfilosofie bleek, ondanks grote persoonlijke verschillen, veel overeenkomsten te hebben. De kracht van 50
Cent ligt in zijn totale onbevreesdheid om meer risico te nemen dan een ander. Angst is een soort gevangenis en die je beperkt
je in je handelen: hoe minder je vreest, hoe succesvoller je leven zal zijn. De wetten van succes zal de lezer inspireren over
angst heen te stappen en het succes tegemoet te treden: een fascinerend boek voor ondernemers en managers. Meteen na
verschijning prijkte De wetten van succes op de Amerikaanse bestsellerlijsten.
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm Daron Acemoglu 2012-11-02 Het is een van de grote wereldvraagstukken:
waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? Ligt de verklaring in culturele verschillen, het klimaat of geografische
omstandigheden? Of is er een andere oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende economieën ter
wereld en blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld in geweld en armoede? Daron
Acemoglu en James Robinson laten overtuigend zien dat het de politieke en economische instituties zijn die het economische
succes of falen van een land bepalen; instituties die innovatie en economische groei stimuleren en welvaart en vrede
garanderen. De auteurs illustreren hun betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in wezen
homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af aan de burgers en heeft de bevolking volop economische
kansen; het land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren onderdrukking en
hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek en historische research hebben de auteurs een nieuwe, overtuigende
politiek-economische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons met andere ogen naar de
wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de oorzaken van armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan
het MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die deze onderscheiding krijgen, worden beschouwd als belangrijke
kanshebbers voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is hoogleraar aan Harvard
University en een wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer
lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan
opnoemen.' Charles C. Mann `Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het verdient te worden
gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.' Het Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één
keer uit en neemt u het daarna nog vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van Zwaarden, paarden & ziektekiemen
Rework Jason Fried 2010-10-11 Twee succesvolle ondernemers die het softwarebedrijf signals opzetten en tot een succes
maakten laten ons zien dat niet altijd meer beter is, maar dat je juist met minder meer kan bereiken. Rework is inspirerend en
innoverend. Twee prettig tegendraadse succesvolle ondernemers benaderen complexe zaken heerlijk eenvoudig. Fried &
Heinemeier Hansson zetten je aan het denken en helpen je op weg. Verplichte kost voor iedereen die ondernemer of
ondernemend is.' Erwin Blom (Handboek Communities)Meer is niet altijd beter, juist met minder kan je meer bereiken.Fried en
Hansson hanteren een eenvoudige bedrijfsfilosofie: hou het simpel, wees transparant en eerlijk. Met die filosofie in gedachten
schreven ze dit boek: Rework is een no-nonsenseboek voor deze tijd. Fried en Hansson bewijzen dat een bedrijf heel succesvol
kan worden zonder mission statement, zonder eindeloze vergaderingen, en met medewerkers die gewoon aan het einde van de
dag naar huis gaan, in plaats van twaalf tot veertien uur op kantoor te zitten. In deze tijd is een goed idee meer waard is dan een
duur consultancyrapport, informatie moet je delen, en naar je klant moet je luisteren.Rework is het boek voor iedere (startende!)

ondernemer.
Eragon Christopher Paolini 2011-10-07 Het leven van de jonge boerenzoon Eragon verandert van de ene dag op de andere als
hij op een jacht in de wouden van de onherbergzame Rug een raadselachtige blauwe steen vindt. Aanvankelijk is Eragon blij met
de vondst, maar tot zijn grote teleurstelling wil geen van de handelaren die jaarlijks door de Vallei van Palencar trekken de steen
van hem kopen. Dan geeft de steen zijn geheim prijs en is Eragon getuige van de geboorte van een drakenjong. Tussen Eragon
en de draak, Saphira, ontstaat een hechte band. Maar de vondst van de steen is niet onopgemerkt gebleven. In Carvahall
worden vreemde bezoekers gesignaleerd, onbekenden in zwarte mantels die voor niets terugdeinzen om Eragon te vinden. Dat
blijkt als de boerenhoeve van Eragons pleegvader Garrow volkomen wordt vernield. Wanhopig vlucht Eragon in gezelschap van
Saphira en de oude verhalenverteller Brom naar de wouden van de Rug. Zo begint de sage van Eragon, de Drakenruiter...
Starting Your Career as an Artist Angie Wojak 2015-11-03 In this comprehensive manual, veteran art career professionals Angie
Wojak and Stacy Miller show aspiring artists how to evaluate their goals and create a plan of action to advance their professional
careers, and use their talents to build productive lives in the art world. In addition, the book includes insightful interviews with
professional artists and well-known players in the art scene. The second edition features a new chapter on social media and
includes interviews with artists, museum professionals, and educators. All chapters cover topics essential to the emerging artist,
such as: •Using social media to advance your practice •Health and safety for artists •Artist’s resumes and CVs •Finding
alternative exhibition venues •Building community through networking •Collaborating and finding mentors •Refining career
aspirations This invaluable resource is sure to encourage and inspire artists to create their own opportunities as they learn how
the creativity that occurs inside the studio can be applied to developing a successful career in the art world. Allworth Press, an
imprint of Skyhorse Publishing, publishes a broad range of books on the visual and performing arts, with emphasis on the
business of art. Our titles cover subjects such as graphic design, theater, branding, fine art, photography, interior design, writing,
acting, film, how to start careers, business and legal forms, business practices, and more. While we don't aspire to publish a New
York Times bestseller or a national bestseller, we are deeply committed to quality books that help creative professionals succeed
and thrive. We often publish in areas overlooked by other publishers and welcome the author whose expertise can help our
audience of readers.
12 regels voor het leven Jordan B. Peterson 2018-04-20 Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te
geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de zwaarbevochten
waarheden van oude tradities met verbluffende ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op
humoristische, verrassende en informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden zijn
met rust gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd
een kat moet aaien als je er een tegenkomt. Peterson legt grote verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12
praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne clichés
van wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr.
Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn
wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd. Peterson heeft
honderdduizenden volgers op social media en zijn YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag
de dag de invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de methode-Peterson het
perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW
YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op het
zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar rationele, weloverwogen
oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de
ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite
gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die de tand des tijds doorstaan, als wij
volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op
vele vlakken. 12 regels voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES 'Peterson is geen gebrek
aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
Wachten op de morgen Karen Kingsbury 2016-07-14 ‘Wachten op de morgen’ van Karen Kingsbury: een roman over rouw en de
weg naar vergeving. Terwijl Hannah op de thuiskomst van haar gezin wacht, realiseert ze zich hoeveel ze heeft om dankbaar
voor te zijn. Tegenspoed lijkt alleen anderen te overkomen, niet haar. Maar de avond valt en Hannah begint zich zorgen te
maken. Ze hadden allang thuis moeten zijn. En dan krijgt ze het gevreesde bericht: ‘Er is een ongeluk gebeurd...’ Een dronken
chauffeur heeft de auto aangereden en Hannahs man en oudste dochter zijn daarbij om het leven gekomen. Hannah is gebroken
van verdriet. Het enige wat haar nog op de been houdt, is het verlangen naar wraak. Maar haar strijd om genoegdoening kan
haar niet de rust geven die ze zoekt en dreigt haar jongste dochter ten gronde te richten. Kan ze het leren loslaten? Of het al te
laat? ‘Wachten op de morgen’ is het eerste deel in de Vol vertrouwen-trilogie. Het verhaal gaat verder met ‘Tweede kans’ en
‘Kostbaar geschenk’.
Show Your Work! Austin Kleon 2014-03-06 In his New York Times bestseller Steal Like an Artist, Austin Kleon showed readers
how to unlock their creativity by “stealing” from the community of other movers and shakers. Now, in an even more forwardthinking and necessary book, he shows how to take that critical next step on a creative journey—getting known. Show Your
Work! is about why generosity trumps genius. It’s about getting findable, about using the network instead of wasting time
“networking.” It’s not self-promotion, it’s self-discovery—let others into your process, then let them steal from you. Filled with
illustrations, quotes, stories, and examples, Show Your Work! offers ten transformative rules for being open, generous, brave,
productive. In chapters such as You Don’t Have to Be a Genius; Share Something Small Every Day; and Stick Around, Kleon
creates a user’s manual for embracing the communal nature of creativity— what he calls the “ecology of talent.” From broader
life lessons about work (you can’t find your voice if you don’t use it) to the etiquette of sharing—and the dangers of
oversharing—to the practicalities of Internet life (build a good domain name; give credit when credit is due), it’s an inspiring
manifesto for succeeding as any kind of artist or entrepreneur in the digital age.
De kracht van kwetsbaarheid Brené Brown 2016-02-23 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.
De wet Frédéric Bastiat 1851
Meisje in brand Claire Messud 2018-04-30 In Meisje in brand van Claire Messud zijn Julia Robertson en Cassie Burnes al sinds
de kleuterklas bevriend; een vriendschap waarin ze alles met elkaar delen. Naarmate de meisjes ouder worden, tekenen de
verschillen zich af. Wanneer Bev, de moeder van Cassie, een nieuwe man ontmoet, wordt de toekomst van Cassie ongewisser,
terwijl Julia’s pad steeds duidelijkere contouren krijgt. Ze kan niet anders dan toekijken hoe Cassie, die ze ooit beter kende dan
wie ook, steeds verder van haar verwijderd raakt. Meisje in brand van Claire Messud is een bezwerend coming-of-ageverhaal
over de band tussen hartsvriendinnen. 4 sterren, ‘Van alle hedendaagse Amerikaanse auteurs zijn er weinigen die zo fijnzinnig in
de psyche van hun personages graven als Messud.’ – De Standaard
Een werkweek van 4 uur Timothy Ferriss 2017-01-25 Vergeet het oude concept van hard werken tot aan je pensioen en stel je
spannende levensplannen niet uit Vraag Timothy Ferriss wat hij aan het doen is, en de kans is groot dat je als antwoord krijgt:
‘skiën in de Andes’, ‘duiken in Panama’ of ‘tangodansen in Buenos Aires’. Ferriss heeft namelijk het achterhaalde idee van ‘eerst
werken, dan leven’ ingeruild voor een rijk leven in het hier en nu. Niet geld stelt je daartoe in staat, maar de nieuwe economische
factoren tijd en mobiliteit. Wacht niet langer, zeker niet in tijden van economische onzekerheid. En vergeet het achterhaalde idee
van werken tot je pensioen. Of je nu die grote wereldreis wilt maken, een maandelijks salaris van vijf cijfers wilt met zo weinig
mogelijk inspanning, of gewoon minder wilt werken en meer wilt genieten – Een werkweek van vier uur geeft het antwoord. Dit
revolutionaire boek wijst je de weg naar een nieuw leven van weinig werkuren, veel vrije tijd en geld in overvloed, of je nu een
overwerkte loonslaaf bent of een ondernemer die klem zit in het succes van zijn bedrijf. De pers overEen werkweek van 4 uur
‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York Times ‘Zijn adviezen snijden en hout en zijn soms verfrissend
anders en eigenwijs.’ Aktueel ‘Het kan: veel verdienen, weinig werken.’ Intermediair
Hoe muziek werkt David Byrne 2014-10-17 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.
The artist’s way Julia Cameron 2020-08-04 Creatieve blokkades opheffen door de beproefde methode van Julia Cameron’s
everseller The Artist’s way. Creatieve blokkades opheffen door de beproefde methode van Julia Camerons everseller. The
Artist’s Way is het belangrijkste boek over creativiteit. Miljoenen mensen hebben deze wereldwijde bestseller bestempeld als een
onmisbare gids om een creatief leven te leiden. Het boek is nog steeds net zo relevant als toen het voor het eerst verscheen, of
misschien nog wel relevanter; het is krachtig, prikkelend en inspirerend. In deze herziene editie blikt Julia Cameron terug op de
invloed die The Artist’s Way heeft gehad en beschrijft ze hoe het werk dat ze de laatste jaren heeft gedaan tot nieuwe inzichten
voor het creatieve proces heeft geleid. Deze editie van The Artist’s Way is uitgebreid, helemaal up-to-date en klaar voor een
nieuw decennium.
Erotische intelligentie Esther Perel 2014-04-03 Een vaste relatie geeft zekerheid, maar hoe houd je het spannend? De meeste
mensen zoeken zekerheid in hun relatie. Ze willen een betrouwbare, monogame partner die ze door en door kennen. Maar een
intieme en gelijkwaardige relatie leidt niet noodzakelijk tot een goed seksleven. En juist het ontbreken van erotiek kan een relatie
onder druk zetten. In onze huidige maatschappij zijn de belangrijkste waarden die we nastreven in een relatie: gelijkwaardigheid,
vertrouwen en eerlijkheid. Deze waarden zijn echter dodelijk voor een opwindend seksleven, dat juist gebaat is bij
machtspelletjes, oneerlijke voordelen en verleidelijke manipulaties. Perel neemt ons mee in deze paradox tussen liefde en lust
en toont aan dat intimiteit en erotiek goed samen kunnen gaan in een sterke relatie. Als psychotherapeut heeft ze veel stellen
met deze problematiek behandeld. In dit heldere, soms provocerende boek, dat werelijk oplossingen biedt voor een probleem
waar veel mensen tegenaan lopen, put ze uit de rijke ervaring die ze in haar praktijk heeft opgedaan. Esther Perel woont in New
York en heeft een eigen praktijk als psychotherapeut. Ze is geboren in België en spreekt vloeiend Engels, Duits, Frans, Spaans,
Italiaans, Hebreeuws en Nederlands.
Summary Ryan Mathis 2017-12-18 You have finally created your masterpiece. You've edited your work and had other
professionals help you proofread it. Now, you need to promote your book. One of the most difficult parts of being a writer is
getting your work to the people so that they can read it. Austin Kleon has the answer with his new nonfiction book Show Your
Work!: 10 Ways to Share Your Creativity and Get Discovered. Kleon brings the audience through the process of promoting
themselves by sharing his process and giving realistic advice and common sense in a positive and encouraging way. Booklist
has said, "Kleon's powerful advice makes this small-format book not-at-all little." The book takes very large ideas and makes
them accessible to people in a variety of different fields by sharing his own lessons and advice. In Kleon's previous work, he
explained how to be creative. In Show Your Work!, Kleon shares his advice on how to promote yourself and your product,
specifically explaining his points in the writing world that he knows and loves. He accomplishes his goal by using real examples
of success and common sense.
The New Social Learning, 2nd Edition Tony Bingham 2015-06-15 "Social learning is a fundamental shift in how people work
leveraging how we have always worked, now with new, more humanizing tools, accelerating individual and collective reach,
giving us the resources to create the organization, and the world, we want to live in.” In this newly revised and updated edition of
The New Social Learning, Tony Bingham and Marcia Conner dispel organizational myths and fears about social media. By
sharing the success stories of socially engaged companies and people, the much-anticipated second edition persuasively makes
the case for using social media to encourage knowledge transfer and real-time learning in a connected and engaging way. As

Steve LeBlanc noted, “Social learning thrives in a culture of service and wonder. It is inspired by leaders, enabled by technology,
and ignited by opportunities that have only recently unfolded.” Brand-new case studies about innovative organizations such as
Boston Children s Hospital, National Australian Bank, LAZ Parking, Sanofi Pasteur, Cigna, CENTURY 21, and Roche
Pharmaceuticals illustrate cutting-edge social learning approaches that cultivate environments where great people can do their
best work. The New Social Learning lays the foundation for improving the way you engage with colleagues, collaborate with
teams anywhere in the world, and build workforce capability. Take the next step to connect skills and knowledge and move your
own organization forward as you reclaim and revolutionize workplace learning.
Durf! Seth Godin 2011-03-28 Dit is wat er mist: Opruiing. Initiatief. De voorwaartse beweging die leven in een organisatie blaast
en ons leert wat werkt. We wachten op degene die verkent, creëert en tumult maakt. We hebben jou nodig om het systeem op te
schudden en te zien wat er gebeurt, ervan te leren, aan te passen en dit te herhalen. Jouw organisatie heeft alles wat er nodig is:
de fabriek, het merk, de mensen, alles. Behalve... Het enige wat er mist is jouw durf om uit te lokken, aan te wakkeren en te
ontdekken. Go, go, go! 'Snel, kort en vlot. Een prima boekje, heerlijk inspirerend en... geloof het of niet: goed te geloven. [...] Het
was, in ieder geval, een bijzonder inspirerende bezigheid dit boek door te lezen.' – Lekkerlezen.net 'Lees Durf! van Seth Godin!
Durf! is één grote inspiratiebom om mensen in beweging te zetten. Met bijzondere voorbeelden uit de praktijk laat Godin ziet dat
het tien keer beter is je ideeën uit te voeren dan af te wachten op het juiste moment of een beter idee of... [...] Ik heb Durf! gister
in één ruk uitgelezen en het heeft mij zeker geïnspireerd die dingen te gaan doen die ik altijd al heb willen doen.’ –
Boeken.blogo.nl
Mastermind Maria Konnikova 2013-04-26 Sherlock Holmes, de eigenzinnige detective uit het werk van Sir Arthur Conan Doyle,
staat bekend om zijn razendsnelle denkvermogen. Voordat hij zelfs maar weet wat het probleem in kwestie is, heeft hij al allerlei
informatie ingewonnen en weet de juiste conclusie te trekken. Hoe doet s werelds bekendste detective dat? En, belangrijker nog,
kunnen wij dat ook leren? Psychologe Maria Konnikova combineert zijn verhalen met hedendaags psychologisch onderzoek van
klassieke modellen tot recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen om inzichtelijk te maken welke stappen Sherlock
Holmes zet in zijn denken, van observatie tot deductie. Geen ander personage is zo geschikt om als basis te dienen voor
onderzoek naar het menselijk denken. Mastermind leert je misschien niet een meesterdetective te worden, maar wel om
aandachtiger naar je omgeving te kijken en zorgvuldiger om te gaan met gedachten en beslissingen.
Relentless John Tesh 2020-02-25 John Tesh has achieved more in life than he ever dreamed possible. But the road to success
has been anything but easy—and those challenges have become the secret to his success. Through his story, we can learn how
to be relentless, how to achieve what we didn’t think was possible, and how to handle our inevitable discouragements.
Relentless will show you how to… Stop worrying about short-term failures and start discovering how to turn them into stepping
stones to success. Discover the secret of being steadfast when things don’t work out like you expected. Shift your perspective
from disappointment to positive learning opportunities when faced with a setback. Learn powerful lessons for personal growth
that you can immediately apply to your life. In this engrossing memoir, Tesh describes how the obstacles that shaped
him—including being suspended from college, living homeless for months, and facing a deadly disease—shaped his remarkable
life. You’ll hear, in never-before-told stories, how Tesh became the youngest correspondent at WCBS News less than thirty-six
months after he was working at a gas station and sleeping in a public park. You’ll go inside the unconventional way he composed
the now-iconic theme song for NBC Sports basketball and how he and his wife, Connie Sellecca, created the popular, nationallysyndicated Intelligence for Your Life radio program. From live commentary for two Olympic Games to his decade-long role as cohost of Entertainment Tonight and the outrageous gamble that resulted in one of the most successful Public Television concert
specials in history, you’ll learn how Tesh applied his unique process of focused practice, grit, and perseverance while
maintaining a single-minded pursuit of his goals. In 2015, he fought and received treatment for a stage-three cancer diagnosis,
but when the cancer returned, he and his wife turned to relentless faith and divine healing scriptures to manifest a victory over
the disease. Relentless is an astonishing story of how obstacles create opportunity and how faith will lead to triumph.
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