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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.
Search inside yourself Chade-Meng Tan 2015-06-02 De mindfulnesscursus Search Inside Yourself
van Chade-Meng Tan draagt bij aan succes en geluk. Het programma verhoogt je emotionele
intelligentie en verbetert de productiviteit. Meng toont hoe je beter kunt omgaan met deadlines
en stress, en aandacht aan anderen en jezelf kunt geven. Een praktisch boek voor thuis en voor
op je werk. Meng ontwikkelde zijn cursus voor zijn collega’s bij Google. Medewerkers mogen
twintig procent van hun tijd besteden aan projecten buiten hun functie, om creativiteit en
innovatie te stimuleren. Ontdek nu zelf hoe je succes en geluk kunt bereiken. Als één van de
eerste werknemers van Google groeide hij uit tot 'Jolly Good Fellow', de hoogst haalbare functie.
Hij is met zijn team genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede 2015. Meng inspireerde onder
anderen Barack Obama, Lady Gaga, de Dalai Lama en Hillary Clinton.
Echt eten Michael Pollan 2014-11-19 Ook zonder te weten wat een antioxidant is, heeft de
mensheid de afgelopen duizenden jaren prima gegeten. Mensen zijn er over het algemeen ook
zonder de hulp van voedingsdeskundigen in geslaagd om goed gezond te blijven. Dus welke van
al die honderden regels die tegenwoordig zo in zwang zijn hebben we nu echt nodig? Eet echt
eten. Niet te veel. Vooral planten. Acht woorden die het uitgangspunt vormen voor deze
handzame, kleine gids. Of je je nu in de supermarkt bevindt of voor een zelfbedieningsbuﬀet
staat, Echt eten van Michael Pollan kan je ter plekke helpen bewuster om te gaan met voeding en
betere keuzes te maken. Gezond eten hoeft niet ingewikkeld te zijn!
Alchemie Rory Sutherland 2020-04-01 Sutherland onthult de magie van de marketing Waarom is
Red Bull zo populair, terwijl niemand – NIEMAND! – het lekker vindt? Dat komt omdat mensen
irrationeel zijn; ze baseren hun beslissingen op subtiele externe signalen (het kleine blauwe blikje)
in plaats van objectieve kwaliteiten (smaak, prijs en kwaliteit). De wereld is onoplosbaar complex
en willekeurig. Dit betekent dat toekomstig succes niet door een boekhoudkundige spreadsheet
ontstaat. Om de jackpot te winnen, moet je onweerstaanbare ideeën oproepen: de magische
kunst van alchemie beheersen. Rory Sutherland, marketing-legende van Ogilvy, ontrafelt
menselijk gedrag en combineert splinternieuw onderzoek, vermakelijke anekdotes en
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psychologische inzichten uit zijn 35 jaar aan ervaring voor alle grote merken. Hij interviewt
grootheden als Daniel Kahneman en Richard Thaler om tot zijn eigen onconventionele en
onuitputtelijk nieuwsgierige aanpak te komen. Branding kan niet alleen helpen bij het verkopen
van producten, maar kan ook sociale doelen bevorderen: mensen belasting laten betalen, de
volksgezondheid verbeteren of het bevorderen van meer vrouwen in de technologiesector.
Sutherland neemt zijn lezer mee door de onvoorspelbare en fascinerende wereld van het nemen
van beslissingen.
Duin Frank Herbert 2017-10-03 Hertog Leto van Atreides heeft de positie van gouverneur van de
planeet Arrakis aangeboden gekregen. Een bijzondere kans, want deze woestijnplaneet is de
enige plek waar de ontzettend waardevolle specie melange kan worden gedolven. Op zijn
thuisplaneet Caladan bereidt Leto zijn vertrek voor. Hij, zijn concubine Jessica en hun zoon Paul
vermoeden dat de benoeming een valstrik is van hun aartsrivalen, de Harkonnens. Desondanks
besluit Leto dat ze toch gaan – de kans om alle productie van melange in de hand te hebben is
simpelweg te waardevol. Ze vertrekken richting Arrakis, maar van alle kanten dreigt gevaar. Duin
verscheen in 1965 en is de grootste scienceﬁctionklassieker aller tijden. Er zijn vele miljoenen
exemplaren van het boek verkocht en het boek is de basis geweest voor tv-series, games en
ﬁlms.
De mindful therapeut 2011
Seksdrive David Morris Schnarch 2004 Explains how sexual relationships really work, provides
case studies on couples working toward positive change, and outlines current treatment options.
Changing Minds with Clinical Hypnosis Laurence Sugarman 2020-06-04 This book is a scientiﬁcally
current, integrative, and practical guide for understanding clinical hypnosis and its place within a
new health care paradigm. Blending four original short stories with a treatise, it alternates
narrative prose with health science discourse to create a framework for embracing systemic
emotional and relational elements that lie beyond diagnosis, medication, surgery, and
psychotherapy. Following the stories of four characters, the authors establish an empiricallygrounded conceptualization of the mind, then demonstrate how practical applications of
therapeutic hypnosis can help readers use individual and family resources in health and healing.
Clinicians will learn to improve their care by embracing emotional, relational, and narrative
elements that powerfully aﬀect health beyond diagnosis, medication, surgery, and psychotherapy.
Further, health care educators and policy makers will ﬁnd inspiration that enriches professional
training.
Antifragiel / druk 1 Nassim Nicholas Taleb 2013-05-04 Filosoﬁsche studie over de betekenis van
toeval, onzekerheid, risico en menselijk falen.
Changing Minds Howard Gardner 2006-09-01 Think about the last time you tried to change
someone’s mind about something important: a voter’s political beliefs; a customer’s favorite
brand; a spouse’s decorating taste. Chances are you weren’t successful in shifting that person’s
beliefs in any way. In his book, Changing Minds, Harvard psychologist Howard Gardner explains
1/5

Downloaded from amalattea.com on August 9, 2022 by guest

what happens during the course of changing a mind – and oﬀers ways to inﬂuence that process.
Remember that we don’t change our minds overnight, it happens in gradual stages that can be
powerfully inﬂuenced along the way. This book provides insights that can broaden our horizons
and shape our lives.
De edele kunst van not giving a f*ck Mark Manson 2017-04-11 Van populair weblog naar New
York Times-bestseller is dit hét boek voor zelfhulphaters! Stop met altijd maar positief zijn, en leer
in plaats daarvan om te gaan met je tekortkomingen en de tegenslagen in het leven. Zodra je niet
meer wegrent voor je angsten, fouten en onzekerheden maar de pijnlijke waarheid onder ogen
durft te zien, vind je de moed en het zelfvertrouwen waar je in deze tijd zo'n behoefte aan hebt.
Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij om geeft, en dus ook waar je niet om geeft.
Dat idee omarmen werkt bevrijdend. Humoristisch en vol goede grappen, maar bovenal
ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.
Het beslissende moment Malcom Gladwell 2013-09-20 Er is meestal maar een klein zetje nodig
om de bal aan het rollen te krijgen. Wie het beslissende moment herkent, heeft een recept voor
succes in handen. Hoe wordt een onbekende debutant een bestsellerauteur? Waarom is een
televisieprogramma als Sesamstraat zo goed om kinderen te leren lezen? Malcolm Gladwell
onderzoekt waarom grote veranderingen vaak zo plotseling beginnen. Ideeën, gedrag, meningen
en producten verspreiden zich als ziektes. Zoals één zieke een griepepidemie kan starten, zo kan
één graﬃtimaker de criminaliteit doen toenemen of één tevreden klant de lege tafels in een
restaurant vullen. Het beslissende moment leest als een avonturenverhaal vol aanstekelijk
enthousiasme over de macht van nieuwe ideeën. Het is een kaart voor verandering, met een
hoopvolle boodschap: één creatieve persoon kan de wereld veranderen.
Split-Second Persuasion Kevin Dutton 2011-02-03 An “entertaining” look at the psychology
and neuroscience behind the act of inﬂuencing others (Kirkus Reviews). People try to persuade us
every day. From the news to the Internet to coworkers and family, everyone and everything wants
to inﬂuence our thoughts in some way. And in turn, we hope to persuade others. Understanding
the dynamics of persuasion can help us to achieve our own goals—and resist being manipulated
by those who don’t necessarily have our best interests at heart. Psychologist Kevin Dutton has
identiﬁed a powerful strain of immediate, instinctual persuasion, a method of inﬂuence that allows
people to disarm skepticism, win arguments, and close deals. With a combination of astute
methods and in-depth research in the ﬁelds of psychology and neuroscience, Dutton’s fascinating
and provocative book: Introduces the natural super-persuaders in our midst: Buddhist monks,
magicians, advertisers, con men, hostage negotiators, and even psychopaths. Reveals which
hidden pathways in the brain lead us to believe something even when we know it’s not true.
Explains how group dynamics can make us more tolerant or deepen our extremism. Illuminates
the ﬁve elements of SPICE (simplicity, perceived self-interest, incongruity, conﬁdence, and
empathy) for instantly eﬀective persuasion. “[Split-Second Persuasion] oﬀers some powerful
insights into the art and science of getting people to do what you want.” —New Scientist
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
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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.
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 YouTubeclips 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
De grit factor Angela Duckworth 2016-10-11 Waarom hebben getalenteerde mensen vaak
moeite om hun doelen te bereiken terwijl minder begaafde individuen soms zonder slag of stoot
verbazingwekkende prestaties leveren? Op basis van haar eigen verhaal als dochter van een
wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar vermeende gebrek aan intelligentie, beschrijft
Angela Duckworth haar loopbaan door het onderwijs, de consultancybusiness en de
neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese dat werkelijk succes vooral ontstaat door een
speciale mix van volledige overgave en de vastberadenheid om te werken aan je
langetermijndoelen: grit. In dit boek doet Duckworth, winnaar van de prestigieuze MacArthur
Genius Award, haar theorie uit de doeken en helpt ze iedereen om aan de hand van zes
kernwaarden hun eigen grit-factor te bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en
prioriteiten. Grit gaat voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en biedt een frisse en
motiverende manier om zelf ongekende resultaten te behalen.
Aldus sprak Zarathoestra Nietzsche 2017-03-31 Van alle boeken van Nietzsche is Aldus sprak
Zarathoestra het meest opmerkelijk. In dit boek presenteert hij zijn ideaal van de mens, een
wezen dat bevrijd is van egoïsme en geen God en geloof meer nodig heeft om volmaakt gelukkig
te zijn: de 'Übermensch'. De ideeën van Friedrich Nietzsche oefenen een grote invloed uit op het
gedachtenleven van onze tijd. Als klassiek ﬁloloog, dichter, wijsgeer en moralist heeft hij een
enorme betekenis voor onze cultuur. Aldus sprak Zarathoestra is zijn belangrijkste werk.
2/5

Downloaded from amalattea.com on August 9, 2022 by guest

Nietzsche vereenzelvigt zich hierin met een heel vroege Perzische wijsgeer, de eerste die een
onderscheid maakte tussen licht en donker, tussen goed en kwaad. Het is een verzameling
briljante spreuken, zonder intellectuele toespelingen, vol directe levenswijsheid. Wijsheid omtrent
het leven zoals hij dat verstaat, leven dat op de spits gedreven wordt en dat ten slotte moet
culmineren in zijn ideaal van de 'Uebermensch'. De uitgave van Wereldbibliotheek verscheen op
een pikant moment, namelijk in 1940, en is sedertdien altijd leverbaar geweest. Inmiddels zijn er
zo'n 40.000 van verkocht. De vertaling van Endt en Marsman is nog altijd uitstekend leesbaar.
Switch Chip Heath 2015-04-02 We weten allemaal dat het moeilijk is om te veranderen. Het kost
veel tijd en vaak geven we op bij de eerste tegenslag. Maar waarom zien we wel de beren op de
weg en niet de bestemming? Deze vraag beantwoorden Chip en Dan Heath in dit fascinerende
boek. We hoeven slechts te begrijpen hoe onze hersenen werken om snelle veranderingen in ons
gedrag te realiseren. Op basis van wetenschappelijke studies en opmerkelijke casestudy’s laten
ze zien dat ogenschijnlijk simpele methodes leiden tot fantastische resultaten.
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.
Ons feilbare denken Daniel Kahneman 2012-02-02 Kahneman neemt de lezer mee op een
ontdekkingsreis door de krochten van ons brein in dit zeer toegankelijke boek (...). Hij presenteert
theorieën, lepelt verrukkelijke anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De
Volkskrant Daniel Kahneman, een van belangrijkste psychologen ter wereld, ontving de Nobelprijs
voor de Economie voor zijn invloedrijke werk dat het traditionele rationele beslissingsmodel ter
discussie stelde. Zijn gedachtegoed heeft diepgaand eﬀect gehad op vele terreinen - onder
andere economie, psychologie en politiek - en nu geeft hij in één boek een overzicht van al die
jaren onderzoek en wetenschap. 'Een verbazingwekkend rijk boek: helder, diepgravend, vol
verrassende inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is altijd vermakelijk en af en toe zelfs
ontroerend, met name als Kahneman zijn samenwerking met Tversky memoreert. (...) Iedereen
moet dit kopen en lezen.' New York Times Book Review
Washington Black Esi Edugyan 2019-05-28 Dit is het duizelingwekkende avontuur van de elfjarige
Washington Black, die weet te ontsnappen aan zijn slavenbestaan en aan een ongekend avontuur
begint, op zoek naar vrijheid. Wanneer Washington Black, een elfjarige slaaf op een
suikerplantage in Barbados, de persoonlijke bediende van de excentrieke Titch Wilde wordt, krijgt
hij de kans op een nieuw leven. Titch is bioloog, ontdekkingsreiziger en uitvinder, geobsedeerd
door zijn creatie: de heteluchtballon. Maar de dood van een familielid vermorzelt zijn idealistische
plannen en Washington komt in gevaar. Ze besluiten te vluchten, maar dan verdwijnt Titch.
Washington moet zijn weg alleen zien te vinden, op zoek naar echte vrijheid. Edugyan neemt je
mee op een ongelooﬂijk avontuur, van de zengende rietsuikervelden van Barbados tot de ijzige
woestenij van het Canadese Noorden, in haar bijzondere roman over identiteit, vrijheid, liefde en
verlossing.
Love yourself (alsof je leven ervan afhangt) Kamal Ravikant 2020-02-18 De boodschap van
Kamal Ravikant is even eenvoudig als geniaal: beloof dat je van jezelf houdt. Onvoorwaardelijk,
met heel je hart, met elke gedachte en in elke seconde. Hij gaf dit advies aan zichzelf toen hij ﬂink
in de put zat. Een vriend raadde hem aan zijn aantekeningen en gedachten op papier te zetten.
Ravikant maakte er een e-book van, en dat werd een ongekend succes: meer dan 300.000
verkochte exemplaren en meer dan 3.000 positieve lezersreacties. De uitgebreide editie
verschijnt nu voor het eerst in het Nederlands. Love Yourself (alsof je leven ervan afhangt) is geen
wollige ﬂauwekul, maar de waarheid van een man die het concept ‘zelﬂiefde’ een nieuwe invulling
gaf, en zichzelf daarmee redde. ‘Je moet van jezelf houden met dezelfde overgave als waarmee je
jezelf zou optrekken als je met je vingertoppen aan de rand van een afgrond hangt. Alsof je leven
ervan afhangt.’
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Een pleidooi voor echt eten Michael Pollan 2014-12-17 EET NOOIT IETS WAT JE
OVERGROOTMOEDER NIET ALS VOEDSEL ZOU HERKENNEN! Vroeger wisten mensen hoe ze
moesten eten, maar de dieetregels die van generatie op generatie zijn doorgegeven, zijn
verwrongen en vervormd door de marketeers van de voedingsmiddelenindustrie, door
zogenaamde voedingsdeskundigen en door de media. Het gevolg is dat we dolen door een
landschap van voedselachtige substanties die om het hardst gillen dat ze goed voor ons zijn. Echt
eten verdwijnt uit beeld om te worden vervangen door `voedingsstoﬀen . En deze producten zijn
juist slecht voor de gezondheid. We zouden minder eten moeten kopen en er meer voor moeten
betalen. Daar worden we zelf beter van, maar ook het milieu, ons ecosysteem en onze
samenleving. Door wereldwijd te kijken naar traditionele diëten kunnen we zelf een evenwichtig
en gezond eetgedrag terugvinden. Een pleidooi voor echt eten wordt wereldwijd vertaald. In
Amerika staat het boek sinds verschijning op nummer 1 van de bestsellerlijsten.
De kleine ﬁlosoof Alison Gopnik 2009 Analyse van de denk-, fantasie- en belevingswereld van
kinderen tot en met vijf jaar, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met die van volwassenen.
De Wim Hof methode Wim Hof 2020-11-10 Wim Hof vertelt op aangrijpende en gepassioneerde
wijze in zijn nieuwe boek ‘De Wim Hof Methode’ dat een ijsbad niet alleen goed is voor body en
mind, maar óók voor de spirit. In het nieuwe allesomvattende boek ‘De Wim Hof Methode’ vertelt
Wim Hof in eigen woorden zijn verhaal. Hij schrijft dat een ijsbad goed is voor mind en body, maar
óók voor de spirit. Wim Hof is bekend geworden met baden of douchen met ijskoud water. Wim
Hof, ook wel The Ice Man genoemd, vertelt in ‘De Wim Hof Methode’ op aangrijpende en
gepassioneerde wijze hoe hij deze methode heeft ontwikkeld en over de verbluﬀende resultaten
uit wetenschappelijk onderzoek naar zijn methode. In ‘De Wim Hof Methode’ leer je hoe je kou,
ademhaling en mindset kunt benutten om leiding te nemen over je geest en stofwisseling. Maar
de methode van Wim gaat verder dan verbeterde gezondheid of prestaties – het is ook een
spiritueel pad om je te verbinden met je innerlijke kracht.
Moneyball Michael Lewis 2012-02-02 Billy Beane wil met zijn honkbalteam de Major League
winnen. Het enige probleem: zijn budget is minuscuul vergeleken met andere teams. Beane komt
met een origineel plan. Waar anderen strijden om spelers met een hoog slaggemiddelde of het
aantal binnengeslagen punten, graaft hij dieper in de statistieken en combineert bijzondere
spelers tot een winnend team. Moneyball is een spannend en waargebeurd verhaal - en Lewis laat
zien hoe je met weinig geld grote successen boekt.
Drive Daniel Pink 2010-10-11 Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet motiveren, het
zit anders in elkaar dan je dacht. Het geheim van goed presteren, plezier en zin in je leven en
werk is de intrinsieke motivatie. Dat is je diepe wens om je eigen leven te bepalen, nieuwe dingen
te leren en te creeren en bij te dragen aan zinvolle zaken. Daniel Pink toont aan dat de
geaccepteerde wijsheid over mensen motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke
dag te werk gaan. De oude manier van belonen en straﬀen werkt voor de meeste taken niet
meer. Kijk maar naar de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel voor een goed doel. Het
gevolg van verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren en uiteindelijk minder betrokken
raken bij wat we doen. 'Een van de goeroes van morgen' Management Team Over Een compleet
nieuw brein: Dit boek is een wonder. Volstrekt origineel en diepgravend Tom Peters, auteur van
Excellente ondernemingen Dit is een van die zeldzame boeken die een omslagpunt markeren, een
boek dat je wilt lezen voordat iemand anders het leest Seth Godin, auteur van Purple Cow Daniel
Pink schrijft over technologie en het zakenleven in onder meer The New York Times, Fast
Company en Wired. Hij schreef ook de succesvolle boeken Een compleet nieuw brein en De
avonturen van Johnny Bunko: de eerste carrieregids in stripvorm. Daniel Pink is een prachtige
combinatie van Seth Godin en Malcolm Gladwell
Met andere ogen Alexandra Horowitz 2013-08-22 Als we leren het alledaagse op een andere
manier te bekijken en, om met Sir Arthur Conan Doyle te spreken, `de observatie van
trivialiteiten' beoefenen, blijkt dat we in de wereld om ons heen veel meer kunnen waarnemen
dan we aanvankelijk dachten. Geluiden blijken schaduwen te onthullen. Uit een lichaamshouding
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valt iemands karakter op te maken. En de onderkant van een blad aan een boom openbaart een
wereld op zichzelf. In Met andere ogen loopt Alexandra Horowitz door New York, in gezelschap
van verschillende deskundigen, onder andere een stadssocioloog, een kunstenares, een geoloog,
een arts, een hond en een peuter. Tijdens deze wandelingen wordt duidelijk op welke manier zij
de wereld om zich heen waarnemen, en wat ze zien. Horowitz beschrijft de mysteries rond de
menselijke waarneming met humor en met oog voor fascinerende details. Dat leidt tot een beter
begrip van de manier waarop wij de wereld en elkaar tegemoet treden en nodigt uit tot een
oplettender bestaan. Er valt zo veel meer waar te nemen als we maar de moeite nemen om écht
te kijken.
Kleine bij Chris Cleave 2009-10-31 Op een mooi strand wacht een verhaal op een verteller. Het
verhaal maakt je aan het lachen. Het ontroert je, het schokt je en het vervult je met afschuw.
Maar steeds weer zul je terugkeren naar dat strand. Keer op keer. We willen je eigenlijk niet
vertellen waar dit boek over gaat. Het is een uiterst bijzonder verhaal en we willen je leesplezier
niet verpesten. Maar toch moet je genoeg weten om het boek te kunnen kopen, en daarom
vertellen we je dit: Dit is een verhaal over twee vrouwen. Ze hebben elkaar ontmoet op een
paradijselijk Afrikaans strand, en een van hen heeft een verschrikkelijke keuze moeten maken.
Twee jaar later ontmoeten ze elkaar opnieuw, en dat is waar het verhaal begint. Op het moment
dat je begint te lezen, wil je je vrienden erover vertellen. Maar vertel hun alsjeblieft ook niet waar
dit boek over gaat. Door de magie van het boek komen ze het vanzelf te weten. Chris Cleave
(1974) woont in Londen en is columnist voor The Guardian. Zijn eerste boek werd vertaald in
twintig landen en bekroond met verschillende internationale prijzen. Kleine Bij is zijn grote
doorbraak. Het karakter en de stem van Kleine Bij laten Cleave van zijn beste kant zien. (...) Een
aangrijpende geschiedenis van de menselijke triomf. the new york times Een buitengewone
roman met snelle en scherpe dialogen, een emotioneel geladen plot en een ethische strijd van de
overtuigende personages. the independent De stem die spreekt vanaf de eerste bladzijde van
Chris Cleaves Kleine Bij is een stem die je nog nooit hebt gehoord _ het is de stem van een
slimme, behoedzame en ontmoedigde immigrant, getekend door haar verschrikkelijke verleden.
(...) Lees deze urgente, wrange en grappige roman om inzicht te krijgen in de kracht van de
mensheid, een kracht die angst kan ontwapenen. Zonder twijfel het beste boek van het jaar.
metro
Scheiden of blijven Mira Kirshenbaum 2016-08-10 Scheiden of blijven? Weinig vragen veroorzaken
zoveel twijfel en slapeloze nachten als deze. Of je een langdurige relatie hebt of net iemand hebt
gevonden, deze vraag is altijd actueel. Veel boeken proberen de breuk te lijmen. Het bijzondere
van dit wijze en nuchtere boek is dat het duidelijk maakt waar je tussen kunt kiezen, en op welke
gronden. Mira Kirshenbaum heeft als relatietherapeute twintig jaar lang mensen geholpen bij het
zoeken naar de beste oplossing. Haar kennis en ervaring bracht ze bijeen in deze praktische gids.
Ze stelt alle cruciale vragen over je relatie: * Welke fouten kun je vergeven en welke niet? * Zullen
de dingen die je dwarszitten beter of slechter worden? * Hoe goed is je seksleven en hoe
belangrijk vind je dat? * Wat krijg je als je weggaat; is dat beter of slechter? Vervolgens helpt ze je
verder, door stap voor stap, en met veel voorbeelden uit de praktijk, antwoord op die vragen te
geven. Het resultaat is altijd positief. Als je wilt blijven zul je al lezend ontdekken hoe waardevol je
relatie is. Als je besluit te scheiden zal dit boek je laten inzien waarom je dat wilt. Ook dat is goed
nieuws, want je weet nu waar je aan toe bent, en je geeft twee mensen hun vrijheid terug.
'Briljant.' - Shere Hite 'Als ik in die situatie terechtkom, wil ik dit boek als raadgever.' - Dr. Pepper
Schwartz, auteur van American Couples en Love between Equals.
Borrowing Brilliance David Kord Murray 2009-09-03 In a book poised to become the bible of
innovation, a renowned creativity expert reveals the key to the creative process-"borrowing". As a
former aerospace scientist, Fortune 500 executive, chief innovation oﬃcer, inventor, and software
entrepreneur, David Kord Murray has made a living by coming up with innovative ideas. In
Borrowing Brilliance he shows readers how new ideas are merely the combination of existing ones
by presenting a simple six-step process that anyone can use to build business innovation:
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?Deﬁning-Deﬁne the problem you're trying to solve. ?Borrowing-Borrow ideas from places with a
similar problem. ?Combining-Connect and combine these borrowed ideas. ?Incubating-Allow the
combinations to incubate into a solution. ?Judging-Identify the strength and weakness of the
solution. ?Enhancing-Eliminate weak points while enhancing strong ones. Each chapter features
real-life examples of brilliant borrowers, including proﬁles of Larry Page and Sergey Brin (the
Google guys), George Lucas, Steve Jobs, and other creative thinkers. Murray used these methods
to re-create his own career and he shows readers how to harness them to ﬁnd creative solutions.
Zeitoun Dave Eggers 2009-12-20 Terwijl orkaan Katrina New Orleans verwoestte, besloot
Abdulrahman Zeitoun, een 47-jarige Amerikaan van Syrische komaf, in de stad te blijven om zijn
huis en zijn bedrijf te beschermen. In de dagen na de storm peddelt hij in een tweedehands kano
door de ondergelopen straten van New Orleans, deelt goederen uit en helpt waar hij kan. Een
week later, op 6 september 2005, verdwijnt hij plotseling. Wat is er met Zeitoun gebeurd?
Gezond leven met mindfulness Jon Kabat-Zinn 2015-12-22 Dit vuistdikke boek is een compleet
gereviseerde herdruk van Handboek meditatief ontspannen. Mindfulness is voor iedereen die zijn
beperkingen wil overstijgen en naar een hoger niveau van gezondheid en welbevinden wil
groeien. Dit boek laat zien hoe je op meditatie en yoga gebaseerde oefeningen kunt gebruiken om
met meer aandacht in het nu te leven. Hierdoor kun je beter omgaan met de stress van alledag.
Ontspanning, wijsheid en beheersing worden het uitgangspunt van je leven. `Gezond leven met
mindfulness is een lezenswaardig en praktisch boek dat overtuigend laat zien hoe belangrijk
meditatie is in ons dagelijks leven. Thich Nhat Hanh
Sapiens Yuval Noah Harari 2014-03-06 Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens
nog een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het Afrikaanse continent en deelde hij
de planeet met ten minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het
brein van deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras
elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus maakte hij zich op om de wereld te veroveren. In
Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de
mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In
zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest dominante wezen op aarde:
de mens.
Good Vibes, Good Life Vex King 2020-03-10 In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je
de kracht van positiviteit kunt benutten. Laat je inspireren tot een mooier en zinvoller leven. In
Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt benutten. Hoe kun
je echt van jezelf houden? Kun je negatieve emoties omzetten in positieve? Is het mogelijk om
blijvend gelukkig te worden? Wat is je doel in het leven en hoe vind je dat? Vex King, die veel
tegenspoed in zijn eigen leven overwon, inspireert met zijn antwoorden een volgende generatie
spirituele zoekers. Hij helpt de lezer een leven te creëren om van te houden. Dit alles op een
manier die eenvoudig te volgen, nuchter en herkenbaar is.
Freakonomics Steven D. Levitt 2011-06-14 `Als Indiana Jones econoom zou zijn, zou hij Steven
Levitt heten. Freakonomics leest als een detective. Wall Street Journal Wat is gevaarlijker: een
pistool of een zwembad? Wat hebben sumoworstelaars en schoolmeesters gemeen? En waarom
wonen drugsdealers bij hun moeder? Het zijn vragen die je niet gauw van een econoom zou
verwachten. Maar Steven Levitt is geen typische econoom. In Freakonomics onderzoekt hij met
co-auteur Stephen Dubner de verborgen kant van de dingen om ons heen. De geheimen van de
Klu Klux Klan, bijvoorbeeld. Of de waarheid over vastgoedmakelaars. En, stelt hij, heeft het dalen
van de misdaadcijfers in plaats van met een goed draaiende economie niet eigenlijk alles te
maken met de legalisering van abortus? Freakonomics is het leukste en verhelderendste boek
over economie dat je je kunt voorstellen. Een mix van essentiële feiten en een meeslepende
vertelling, die onze blik op de moderne wereld voorgoed verandert en verscherpt. `Een
fascinerend en belangrijk boek, leesbaar, compact en barstensvol informatie over de wereld om
ons heen. Wie dit boek over de raadsels van het alledaagse leven heeft gelezen moet wel
concluderen: economie is belangrijk, interessant en erg leuk. de Volkskrant `Levitt stelt ongewone
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vragen en geeft provocatieve antwoorden. Slim, precies en tot in detail. New York Times
Een pleidooi voor echt koken Michael Pollan 2013-06-25 Zelf koken plaatst de mens tussen natuur
en cultuur dat is de plek waar we mens het gelukkigst zijn. Pollan laat ons zien hoe de mens tot
de meest vernuftige methoden kwam om rauw voedsel om te zetten in verrukkelijke spijzen en
dat zelf koken dé manier is om gezonder en gelukkiger te worden. Met verhalen over zijn
zoektocht aan de hand van vuur, water, lucht en aarde laat hij ons thuiskomen in de keuken. Met
zijn krachtige proza en sterk betoog zou Pleidooi voor zelf koken wel eens net zo invloedrijk
kunnen worden als Pollans eerste boek The Omnivore s Dilemma. emThe Washington Post `Een
mooie passage over de relatie tussen barbecue en oﬀeren aan de goden wisselt hij af met het
verhaal van ontploﬀend zelfbrouwbier in de kelder van huize Pollan, een levendig portret van de
zuurkoolbacterie of een meditatie over de relatie tussen kaas, seks en dood. emNRC Handelsblad
Ego is de vijand Ryan Holiday 2017-06-13 Het heeft de carrières van jonge, veelbelovende
genieën doen stranden. Het heeft fortuinen in rook doen opgaan en bedrijven aan de rand van de
afgrond gebracht. Het heeft tegenslag ondraaglijk gemaakt en leren van fouten in schaamte
veranderd. Zijn naam? Ego, onze innerlijke tegenstander. In een tijd waarin social media, realitytv en andere vormen van schaamteloze zelfpromotie worden verheerlijkt, moet de strijd tegen
ego op vele fronten worden gestreden. Maar gewapend met de lessen uit dit boek zul je, zoals
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Holiday schrijft, ‘minder bezig zijn met het vertellen van verhalen over hoe bijzonder jij bent en
daardoor vrijer zijn om jouw wereldveranderende doelen te bereiken.’
Welkom in het Novaceen James Lovelock 2020-02-13 James Lovelock komt in Novaceen met een
nieuwe theorie over de toekomst van het leven op aarde. Lovelock, de schepper van de Gaiahypothese, auteur van de wereldwijde bestseller Gaia, en de grootste denker over milieu van onze
tijd, betoogt dat het Antropoceen – het tijdperk waarin de mens met technologie over de wereld
begon te heersen – na 300 jaar ten einde is. Een nieuw tijdperk is al begonnen. Welkom in het
Novaceen. Kunstmatige intelligentie zal nieuwe levensvormen creëren. Ze zullen 10 000 keer
sneller denken dan wij en ze zullen ons beschouwen zoals wij planten beschouwen: als hopeloos
traag werkende en denkende mechanismen. Maar dat betekent niet dat de mens een
gewelddadig einde tegemoet gaat. Deze hyperintelligente wezens zullen net zo afhankelijk zijn
van de gezondheid van de planeet als wij. Op honderdjarige leeftijd heeft James Lovelock het
belangrijkste en meest fascinerende werk van zijn leven geschreven.
Changing Minds Howard Gardner 2006 Examines one of the questions of human psychology: why
it's so diﬃcult to change our own minds and each other's and what happens when we do actually
change our minds. This book describes seven powerful factors at work in diﬀerent cases of mind
change. It also examines changes of mind in six arenas.
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