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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.
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
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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.
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,
Page 2/22

Read Book Boost Your Iq By Carolyn Skitt
wil ik dit boek als raadgever.' - Dr. Pepper Schwartz, auteur van American
Couples en Love between Equals.
Het ultieme carrièreboek voor vrouwen in een prachtige nieuwe uitvoering Werk
jij altijd non-stop door zonder pauze? Maak je je zorgen of je anderen niet
beledigt met je feedback? Vraag je collega’s altijd om raad voordat je een
beslissing neemt? Of wil je gewoon dat iedereen je aardig vindt? Als je een van
de bovenstaande vragen met ja hebt beantwoord, is volgens Lois P. Frankel de
kans groot dat er regelmatig een promotie aan je neus voorbijgaat en dat het je
meestal niet lukt om je dromen & ideeën waar te maken. Lois P. Frankel is coach
en bedrijfstrainer. Vijfentwintig jaar lang runde ze een praktijk voor
psychotherapie waar ze voornamelijk werkende vrouwen behandelde. Nice girls
don’t get the corner office is het resultaat van al die praktijkervaring. Het gaat
over de meest gemaakte fouten van vrouwen op hun werk, het doet suggesties
om grip te krijgen op je carrière en het beschrijft manieren waarop je jezelf in de
weg zit bij het benutten van al je talenten. De praktische adviezen zijn
onderverdeeld in zes thema's: hoe je het spel speelt; hoe je je gedraagt; hoe je
denkt; hoe je jezelf op de markt brengt; hoe je klinkt; hoe je eruitziet en hoe je
reageert. De pers over Nice girls don’t get the corner office: ‘De lessen uit Nice
girls don’t get the corner office zijn onverminderd relevant.’ Eva Jinek ‘Lieve
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meisjes komen niet ver. Stop dus met ploeteren, met aardig en behulpzaam zijn.
En houd eens op je zo vaak te verontschuldigen. En nooit huilen op je werk.
Maar daar is met dit handboek straks ook geen enkele reden meer voor.’ Trouw
‘Elke vrouw die vooruit wil komen in het bedrijfsleven zou dit boek moeten lezen.
Het is een fascinerende crashcursus in uitstraling, invloed en communicatie van
een succesvolle en verhelderende coach. Geweldig!’ Anne Fisher, Fortune en
CNN
Leon Leyson is pas tien jaar oud als de nazi’s Polen binnenvallen en hij en zijn
familie naar het getto van Krakau worden gedeporteerd. Leon komt in
concentratiekamp Plaszow terecht, waar hij de dodelijke grilligheid van
kampcommandant Amon Goeth moet zien te overleven. Tot hij door Oskar
Schindler wordt opgemerkt en in diens fabriek aan het werk kan, ook al is hij zo
klein dat hij op een kist moet staan om de machines te kunnen bedienen. Met
een ongelooflijke hoeveelheid moed en doorzettingsvermogen weten Leon en
een deel van zijn familie te overleven, maar uiteindelijk zal het lef van één man
het leven van de Leysons redden: Oskar Schindler, en zijn inmiddels
wereldberoemde lijst.De jongen op het houten kistje is het ontroerende en
krachtige verhaal van een onschuldige jongen die een van de wreedste periodes
in de geschiedenis van Europa moest zien te overleven.
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Wat willen vrouwen nu écht (in bed)? Scriptschrijver en ervaringsdeskundige Ali
Adler geeft antwoord op deze prangende vraag. Zonder gêne, luidruchtig en
vermakelijk beschrijft ze precies wat vrouwen nou écht willen. In haar dagelijkse
werk als schrijfster voor tv-comedy’s is Adler vaak de enige vrouw op een
afdeling vol mannen en voorziet zij hen regelmatig van haar ‘spot on’-advies.
Want als lesbienne heeft zij zowel de kennis als de ervaring om heteroseksuele
mannen (en de vrouwen die van hen houden) advies te geven over daten,
relaties en seks. Hoe gedraag je je op een eerste afspraakje? En hoe ga je om
met het soms grillige gedrag van vrouwen (‘nee, vooral niet proberen te
begrijpen, het is altijd anders dan je denkt’)? Maar daarnaast komt ook technisch
advies over seks en verleiding uitvoerig aan bod. Behalve plastisch beschreven
en gepeperde voorbeelden uit de dagelijkse praktijk bevat dit boek tal van
goudeerlijke en vaak openbarende adviezen over wat vrouwen nou écht willen.
Wat is het verschil tussen menselijke en dierlijke intelligentie, en vooral: hoe
komen we daarachter? In 'Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?'
maakt Frans de Waal de balans op. Kan een octopus gereedschap gebruiken?
Weten chimpansees wat eerlijk is? Kan een vogel raden wat een andere vogel
weet? Voelen ratten empathie met hun vrienden? Niet zo lang geleden zou het
antwoord op al deze vragen 'Nee' geweest zijn, maar nu zijn we er niet meer zo
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zeker van. Het zijn vragen die Frans de Waal al zijn hele carrière bezighouden.
De laatste jaren heeft het onderzoek naar dierlijke intelligentie een grote vlucht
genomen. Onderzoekers proberen zich steeds meer te verplaatsen in het
standpunt van dieren en als je goed kijkt, blijken dieren een stuk slimmer te zijn
dan we dachten. 'Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?' is een
fascinerend boek dat je op een werkelijk andere manier laat kijken naar wat dier
én mens kunnen.
Nikki mag in de zomervakantie op tournee met de Bad Boyz-band en haar
geheime liefde Brandon. Ze zit zelfs in de openingsact! Maar ze moet wel een
kamer delen met de populaire, achterbakse MacKenzie... Op tourNEE! is deel 14
in de populaire en supergrappige serie Dagboek van een muts van Rachel
Renée Russell. Met in de hoofdrol Nikki Maxwell, blunderkoningin. Voor meiden
vanaf circa 10 jaar. Nikki kan niet wachten tot de zomervakantie begint: dan mag
ze op tournee met de populaire Bad Boyz-band en haar geheime liefde Brandon!
ZWIJMEL. Bovendien mag Nikki optreden in de openingsact! Maar wie heeft er
stiekem ook een plekje weten te bemachtigen in de tour? Die achterbakse
MacKenzie natuurlijk! Wanneer Nikki ontdekt dat zij ook nog haar kamergenoot
wordt, kan ze wel GILLEN! Wordt haar droomreis een totale NACHTMERRIE?
Een hoog IQ biedt geen garantie op een gelukkig leven; minstens even belangrijk is het
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EQ, het ‘emotiequotiënt’. In 'Emotionele intelligentie' laat Daniel Goleman ons
kennismaken met het voelende deel van ons brein, dat zorgt voor zelfbeheersing,
zelfkennis, geestdrift en het vermogen eigen emoties te herkennen en onszelf te
motiveren. Emotionele vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te zijn dan
rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang voor succes in relaties en werk en
voor ons lichamelijk welbevinden. 'Emotionele intelligentie' werd in veertig talen
vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.
Geroemd door iedereen van Steve Jobs en Jeff Bezos tot Malcolm Gladwell, is dit boek
een bijbel voor iedereen die begrijpt dat je ontwrichtende veranderingen een stap voor
moet zijn. Deze bestseller presenteerde als eerste de baanbrekende gedachte dat
fantastische bedrijven ten onder kunnen gaan, juist omdat ze alles goed doen – voor
hun bestaande klanten. Ze worden links en rechts ingehaald door nieuwkomers die,
met aanpassingen aan de technologie of dienst, nieuwe klanten weten te vinden. Denk
aan Apple en Tesla, die respectievelijk de telefoon- en auto-industrie op hun kop
zetten. Bedenker Clayton Christensen legt uit hoe dit kan gebeuren, en wat een bedrijf
kan doen om hetzelfde lot te ontlopen. Het innovatiedilemma is ‘een waarschuwing
voor ondernemers die zich onverslaanbaar achten – en een bron van inspiratie voor
hen die klaarstaan om ze te verslaan’.
Spinazie tussen je tanden bij een formele lunch, een zoen die op een mond belandt,
over iemand praten terwijl hij achter je staat of een glas wijn omgooien tijdens een date
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– ongemakkelijke momenten kennen we allemaal. Bij twintig procent van de mensen
wijkt het gedrag echter vaak af van de sociale norm omdat ze sociale signalen niet
oppikken en de vaardigheden die nodig zijn voor soepel verlopende sociale contacten
niet onder de knie krijgen. Zij lijden aan chronische awkwardness, sociale
onhandigheid. Ty Tashiro beschrijft hoe je dankzij de eigenschappen die je sociaal
onhandig maken juist buitengewone prestaties kunt leveren – mensen met
awkwardness zijn vaak bijzonder getalenteerd.
Waarom hebben sommige kleine ervaringen zoveel impact dat ze ons veranderen – en
hoe kun je zulke bijzondere momenten creëren in je leven en werk. De meest
memorabele positieve momenten in ons leven worden gedomineerd door vier
elementen: verheffing, inzicht, trots en verbondenheid. Als we deze elementen
omarmen zullen er meer momenten ontstaan die er werkelijk toe doen. Wat gebeurt er
als een leraar een les kan voorbereiden die zijn leerlingen over twintig jaar nog
onthouden? Wat gebeurt er als een manager een ervaring kan creëren die zijn klanten
in verrukking brengt? Wat gebeurt er als je beter weet welke herinneringen er werkelijk
toe doen voor je kinderen? Dit boek gaat op zoek naar de fascinerende geheimen van
ervaringen. Waarom onthouden we de beste of slechtste momenten van een ervaring,
evenals het laatste moment, en vergeten we de rest? Waarom voelen we ons het
comfortabelst als dingen zeker zijn, maar voelen we het meest dat we leven als ze dat
niet zijn. En waarom bevinden onze dierbaarste herinneringen zich in een korte periode
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in onze jeugd? We ontdekken hoe korte ervaringen levens kunnen veranderen. Zoals
het experiment waar twee vreemden elkaar in een kamer ontmoeten en 45 minuten
later als beste vrienden vertrekken (Wat gebeurt er in die tijd?). Of het verhaal van de
jongste, vrouwelijke miljardair die zegt haar veerkracht te danken te hebben aan een
vraag die haar vader aan het gezin stelde tijdens het eten (Wat was die vraag?) Veel
van de bepalende momenten in ons leven zijn het resultaat van pech of geluk. Waarom
zouden we de meest betekenisvolle, memorabele momenten laten afhangen van toeval
als we ze ook kunnen creëren? De kracht van het moment laat zien dat we zelf de
vormgever kunnen zijn van rijkere ervaringen.
Uitwerking voor de praktijk van een nieuw managementconcept.
Een revolutionaire aanpak die ons in staat stelt negatieve emoties te begrijpen en te
omarmen, ontwikkeld door dé expert op het gebied van menselijk gedrag en emoties
De weg naar succes, of dat nu thuis is of op het werk, verloopt bijna nooit in een rechte
lijn. Vraag het iemand die zijn grote doel heeft bereikt of een goede relatie heeft, en je
krijgt te horen over alle omwegen die hij heeft moeten maken. Wat is het verschil
tussen mensen die zich niet uit het veld laten slaan en mensen die de weg kwijtraken?
Het antwoord is emotional agility: emotionele flexibiliteit. Emotionele flexibiliteit is een
vierstappenplan dat je leert omgaan met onverwachte wendingen in het leven. Op basis
van twintig jaar onderzoek constateert Susan David dat het niet uitmaakt hoe intelligent,
veerkrachtig of creatief je bent; als je je niet bewust bent van hoe je je voelt in situaties
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en gesprekken, dan mis je de kans om inzichten te krijgen en kom je vast te zitten in
gedachten, emoties en gewoonten die je ervan weerhouden je volledige potentieel te
bereiken. Emotioneel flexibele mensen ervaren evenveel stress en tegenslag als
anderen, alleen weten zij ermee om te gaan en hun reacties op dezelfde lijn te krijgen
als hun waarden. Met kleine veranderingen bereiken ze een leven vol groei. Op basis
van uitvoerig onderzoek en persoonlijke ervaring laat Susan David zien hoe je
emotioneel flexibel wordt en kunt gedijen in een onzekere wereld. Emotionele
flexibiliteit laat je het beste uit je leven halen, wie je ook bent en wat je ook tegenkomt.
De pers over Emotionele flexibiliteit 'Baanbrekend idee van het jaar.' Harvard Business
Review ‘Op basis van haar werk als een van de toonaangevende onderzoekers op het
gebied van emoties, schrijft David met gezag, mededogen en inzicht. Essentieel
leesmateriaal.’ Susan Cain, auteur van Stil ‘In Emotionele flexibiliteit biedt Susan
David een baanbrekende manier om onze gevoelens te herkennen..’ Gretchen Rubin,
auteur van Het happiness project ‘Susan David combineert overtuigend onderzoek met
praktische wijsheid waarmee ze laat zien hoe je een betekenisvolle verandering kunt
creëren om zo de beste versie van jezelf te zijn.’ Peter Salovey, bestuursvoorzitter
Yale University en bedenker van het concept ‘Emotionele Intelligentie’
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
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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.
Creativity, Inc. is een boek voor managers die hun werknemers willen leiden naar
excellentie, een handleiding voor iedereen die streeft naar originaliteit, en de
allereerste, all-access reis naar het hart van Pixar Animation Studios. Het neemt je mee
naar de story meetings, de postmortems en de Braintrust-sessies en laat zien hoe je
een cultuur bouwt waar creativiteit ontstaat en floreert. Pixar domineert al bijna 20 jaar
de animatiewereld. Films als de Toy Story-trilogie, Monsters, Inc., Finding Nemo, The
Incredibles, Up en WALL-E hebben box-office records gevestigd en wonnen samen 27
Academy Awards. Het plezier in het vertellen van verhalen, de inventieve plots en de
emotionele authenticiteit laten zien wat creativiteit werkelijk is. In dit boek onthult
Catmull de ideeën en technieken achter het succes en de winstgevendheid. Bij Pixar is
een unieke omgeving gecreëerd met processen die creativiteit beschermen en die
ingaan tegen conventies: - Geef een goed idee aan een middelmatig team en ze
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verkloten het. Geef een middelmatig idee aan een fantastisch team en ze repareren het
of verzinnen iets beters. - Als je er niet naar streeft om het onzichtbare zichtbaar te
maken en het te begrijpen, dan ben je slecht voorbereid om leiding te geven. Managers zijn er niet om risico’s te vermijden. Ze moeten een omgeving creëren waar
het veilig is voor anderen om risico’s te nemen. - De kosten om fouten te voorkomen
zijn vaak hoger dan de kosten om fouten te herstellen. - De communicatiestructuur van
het bedrijf is niet gelijk aan de organisatiestructuur. Iedereen moet elkaar kunnen
praten. - Ga er niet vanuit dat algemene overeenstemming leidt tot verandering – zelfs
als iedereen aan boord is, kost het veel energie om een groep in beweging te krijgen.

This book contains a varied range of tests, exercises and questionnaires which
will give us insight into the reasons why we react the way we do in certain
situations and to certain people. This book will examine a number of methods
and seek to discover what they can reveal about our mental and emotional life.
Gids met praktische informatie en advies over alle aspecten van seksualiteit en
het Asperger-syndroom, met tevens een programma van twaalf workshops voor
de ontwikkeling van socioseksuele vaardigheden.
This title consists of a series of IQ tests, starting at a normal level and
progressing thorugh to an advanced stage.
This volume contains over 200 puzzles to increase a reader's brain power. A
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person's ability to tackle IQ tests, however, can be raised by dedicated practice.
It should help to facilitate this process.
Miljoenen Noord-Amerikanen werken voor een hongerloon. Barbara Ehrenreich
besloot zich bij dit leger van de slechtbetaalden aan te sluiten. Ehrenreich
verhuisde naar Florida en vervolgens naar Maine en Minnesota. Daar huurde ze
de goedkoopst mogelijke kamers en werkte ze als serveerster, kamermeisje,
schoonmaakster, bejaardenhulp en verkoopster. Al gauw moest ze vaststellen
dat de ‘minste’ baantjes een enorme mentale en lichamelijke kracht vereisen.
En een baan is niet genoeg: wie in Amerika graag een dak boven zijn hoofd
heeft, zal er ten minste twee laagbetaalde banen op na moeten houden. Toch
werd Ehrenreich getroffen door het optimisme en de solidariteit onder de
laagbetaalden. De achterkant van de Amerikaanse droom is een indrukwekkend
portret van slechtverdienende Amerikanen in al hun vasthoudendheid, angst en
verrassende vrijgevigheid.
Als er iets is dat het leven van Lance Armstrong typeert - behalve dat hij een
succesvol gevecht voerde tegen kanker, zeven keer de Tour de France won,
uitgroeide tot een media-icoon en herhaaldelijk van dopinggebruik werd
beschuldigd - dan is het wel zijn onbreekbare wil om te winnen. Ten koste van
alles en iedereen. Armstrong krabbelt weer op na de bijna verloren Tour van
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2003, verwerkt een pijnlijke scheiding, speelt psychologische spelletjes met
renners als Jan Ullrich en houdt zich staande in een mediacircus van jetsetters,
controversiële Italiaanse sportartsen, advocaten en de dopingheksenjacht van
Franse pers en politie, die uitgerekend na Armstrongs afscheid steeds grotere
vormen aanneemt. Dit alles maakt de lezer van zeer nabij mee - alsof Daniel
Coyle bij Armstrong achterop de fiets zat. Wat drijft deze man? Lance
Armstrongs oorlog geeft op uiterst onderhoudende wijze antwoord. En is
daarmee dé biografie van een van de grootste sportmensen aller tijden. 'Een
proeve van Amerikaanse sportjournalistiek in de beste tradities.' - de Volkskrant
'Het is eigenlijk veel leuker in boekvorm dan op tv.' - Sunday Telegraph Daniel
Coyle schreef onder meer Hardball en Waking Samuel. Zijn werk werd
opgenomen in The Best American Sports Writing. Hij woont in Alaska met zijn
vier kinderen. Benjo Maso schreef onder meer Wij waren allemaal goden. De
Tour van 1948.'
Over 200 puzzles to increase your brain power!
An apple a day doesn't just keep the doctor away, it can also improve memory.
From eating the right foods to knowing the right exercises, becoming smarter isn't
always about textbooks and tests. With this practical, interactive guide, you can
amp up your IQ in no time! Filled with 365 tips and tricks to better the brain, you'll
Page 14/22

Read Book Boost Your Iq By Carolyn Skitt
learn that: Gingko Biloba increases blood flow to the brain learning a new
language improves brain function classical music will help your problem-solving
abilities sitting up straight doesn't just elevate your body, it improves your thinking
process taking a brisk walk builds a better connection between brain cells eating
at least one cup of blueberries a day reduces the effects of Alzheimer's disease
or dementia and other brain boosting facts! This book is all that's needed for
smarter living—starting now.
‘If you act powerfully, you will begin to think powerfully’. Of je nu in gesprek gaat
met twee personen of een presentatie moet houden voor een volle zaal: we
komen iedere dag sociale uitdagingen tegen die we aan moeten gaan om vooruit
te komen, zowel privé als zakelijk. In Presence gaat Amy Cuddy in op de
wetenschappelijke inzichten achter vele fascinerende verbindingen tussen
lichaam en geest. Ze geeft tips hoe we deze wetenschap kunnen gebruiken om
op moeilijke momenten of in stresssituaties zelfverzekerder en krachtiger te
kunnen optreden. Amy Cuddy liep op 19-jarige leeftijd ernstig hoofdletsel op.
Medici betwijfelden of ze ooit haar mentale capaciteit terug zou krijgen en haar
opleiding af zou kunnen maken. Inmiddels is zij sociaal psycholoog, professor en
onderzoeker op Harvard Business School. Zij imponeerde kijkers over de hele
wereld met een van de meest bekeken TEDtalks (meer dan 27 miljoen views
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sinds 2012) over ‘power poses’.
Speelse taalcursus Spaans; met audio-cd.
In #GIRLBOSS vertelt Sophia Amoruso het verhaal van haar ongelooflijke
succes. Ze laat zien hoe iedereen succesvol kan worden, als je op jezelf
vertrouwt en je instinct volgt. Sophia Amoruso is de oprichter en CEO van
kledingbedrijf Nasty Gal, een organisatie met een omzet van meer dan 100
miljoen dollar en meer dan 350 mensen in dienst. Maar het eerste wat ze ooit
online verkocht was geen kledingstuk – het was een boek dat ze ergens gestolen
had. Tot haar tweeëntwintigste had ze allerlei verschillende baantjes en geen
enkel idee wat ze wilde doen met haar leven. Toen besloot ze eens te proberen
wat vintage kleding te verkopen op eBay. De rest is geschiedenis
Wie slim is en goed nadenkt over leven en carrière, is vaker succesvol. Maar zijn
slimme mensen daardoor ook vaker gelukkig? Niets is minder waar. Onderzoek
wijst er zelfs op dat de voorwaarden voor succes geluk juist in de weg staan. Raj
Raghunathan kon het niet geloven en ging op onderzoek uit. Hij verslond alles
wat de wetenschap hem kon bieden op het gebied van geluk. In dit boek neemt
hij je mee op een avontuurlijke zoektocht naar de betekenis van geluk. Hij
ontdekte hardnekkige misvattingen en kwam tot verrassende inzichten. Zo is
vrijgevigheid niet alleen de sleutel tot geluk, maar leidt het ook tot duurzaam
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succes, en kun je beter onzekerheid omarmen dan grip te willen hebben op alle
aspecten van je leven. Als je zo slim bent, waarom ben je dan niet gelukkig? laat
zien hoe je verkeerde aannames kunt vervangen door voorwaarden en
gewoontes die wél leiden tot een gelukkig leven.
Flitshandel viel als een bom in de fi nanciële wereld. Binnen een mum van tijd
stond de FBI op Wall Street en riep senator John McCain om een onderzoek
door het Amerikaanse Congres. Wat maakt Flitshandel zo explosief? Het gaat
over supercomputers, geprogrammeerd door de allerslimste en geniaalste nerds,
die hierdoor een nanoseconde sneller zijn dan andere computers en zo tientallen
miljarden extra verdienen voor hun bazen op de beurs. Is het strafbaar? Is het
handelen met voorkennis? En wie is de dupe? Bestsellerauteur Michael Lewis
schreef met Flitshandel een waargebeurde thriller van wereldformaat. MICHAEL
LEWIS is de grootste nonfictie auteur van Amerika en heeft diverse internationale
best sellers op zijn naam staan, waaronder: The Big Short, Moneyball en Liar's
Poker. 'Een groot voorbeeld' Jeroen Smit 'Een bom in de financiële wereld. (...)
Een topjournalist.' - Matthijs van Nieuwkerk 'Verrukkelijke non-fi ctie. Als lezer
krijg je soms het idee dat je een thriller van John le Carré leest, in plaats van een
boek over algoritmen, dark pools en rebate arbitrage. (...) Lewis kan als geen
ander laten zien hoe de fi nanciële markten van gezicht zijn veranderd.' - De
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Groene Amsterdammer 'Met een oerknal staat ook zijn nieuwste werk op de
kaart.' - Het Financieele Dagblad 'Dit is wat ik wil. (...) Een groot voorbeeld.' Jeroen Smit 'Niet veel schrijvers weten een hoorzitting in de senaat te
veroorzaken met hun boek. Michael Lewis wel. Zijn explosieve Flash Boys, over
de corrupte beurshandel, veroorzaakte dit voorjaar veel opschudding. ' - NRC Q
'Flash Boys leest als een spannend jongensboek: met een antiheld, een geheime
samenzwering en mysterieuze dark pools. Het is ook nog eens op echte
gebeurtenissen gebaseerd. (...) Nog altijd is een enkel ouderwets, spannend
geschreven boek in staat de hightechaandelenhandel flink op zijn kop te zetten.
(...) Het beschrijft op pakkende wijze het fenomeen fl itshandel.' - Het Financieele
Dagblad In de zomer van 2009 was de lijn een eigen leven gaan leiden.
Tweeduizend mannen groeven en boorden de merkwaardige behuizing die de
lijn nodig had om te overleven. 205 ploegen van acht man elk, plus allerlei
adviseurs en inspecteurs, stonden dagelijks voor dag en dauw op om te
bedenken welke explosieven ze nodig hadden om een gat te maken in een
onschuldige berg, hoe ze een tunnel konden aanleggen onder een rivierbedding,
of hoe ze een geul moesten graven naast een landweg zonder berm. Dat deden
ze zonder een alleszins voor de hand liggende vraag te beantwoorden: waarom?
De lijn was een buis van hard plastic met een dikte van nog geen vier centimeter
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en was ontworpen om vierhonderd flinterdunne strengen glas te beschermen.
Toch kreeg je het gevoel dat het een levend wezen was, een onderaards reptiel
met specifi eke behoeften en verlangens. De geul waarin de lijn zou komen te
liggen moest kaarsrecht zijn. Er was misschien nog nooit een pad zo
compromisloos door de aarde gegraven. De lijn moest een datacentrum in het
zuiden van Chicago verbinden met een aandelenbeurs in het noorden van de
staat New Jersey. Het was van cruciaal belang dat de hele onderneming geheim
zou blijven.
Mensa Boost Your IQHundreds of Challenging PuzzlesCarlton Publishing Group
Wanneer de negentigjarige Vivian Daly de zolder van haar landhuis wil opruimen,
krijgt ze hulp van de zeventienjarige, tegendraadse Molly. De zolder blijkt vol te
liggen met aandenkens aan Vivians turbulente leven, van een oude kinderjas tot
brieven van haar grote liefde. Ze begint te vertellen over haar arme Ierse familie,
die per boot naar New York vertrok en daar omkwam bij een brand. Vivian bleef
als wees achter en werd kort daarop met de `kindertrein naar het Midden-Westen
gebracht, omdat daar een beter leven zou wachten. Niets was minder waar.
Ademloos luistert Molly naar haar verhaal en ze ontdekt dat haar leven en dat
van Vivian meer op elkaar lijken dan ze ooit had gedacht. Met De kindertrein
heeft Christina Baker Kline een krachtige roman geschreven over weerbaarheid,
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nieuwe kansen en onverwachte vriendschap. `De kindertrein is een ontroerende
pageturner over twee vrouwen op zoek naar een thuis. Publishers Weekly
Tussen 1854 en 1929 reden er zogeheten `kindertreinen vanuit de steden aan de
oostkust naar het Midden-Westen, met duizenden wezen aan boord wiens lot
slechts bepaald werd door het toeval.
TED is een wereldwijd fenomeen dat de beste sprekers ter wereld bij elkaar
brengt. De TED-talks zijn online al meer dan een miljard keer bekeken en ze zijn
vrijwel zonder uitzondering boeiend en inspirerend. TED is uitgegroeid tot dé
standaard voor spreken in het openbaar. Maar wat maakt die presentaties nu zo
bijzonder? Communicatiecoach en bestsellerauteur Carmine Gallo analyseerde
honderden TED-talks en interviewde de populairste TED-sprekers, onder wie
Brené Brown, Ken Robinson en Susan Cain. Hij sprak talloze toponderzoekers
op het gebied van psychologie, communicatie en neurowetenschap. Uit al die
gesprekken kwamen verrassende inzichten naar voren en Gallo ontdekte negen
ingrediënten die alle succesvolle TED-presentaties gemeen hebben. Hij
ontwikkelde een stapsgewijze methode die iedereen kan volgen om zelf een
overtuigende presentatie te geven die het publiek zal bijblijven. En dat is in de
21ste eeuw een onmisbare vaardigheid die je in staat zal stellen je doelen te
verwezenlijken.
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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.
A group of fun and very challenging number puzzles to test one's abilities with
solving math and logic problems.
Hoe ontstaan goede ideeën? Verschijnen ze als een donderslag bij heldere
hemel, of juist niet? En waar komt die donderslag dan vandaan? Wat kun je zelf
doen om een stroom van briljante ideeën op gang te brengen? Steven Johnson
beantwoordt bovenstaande vragen en reconstrueert in dit boek de
ontstaansgeschiedenis van baanbrekende ideeën van grote denkers,
ondernemers en wetenschappers. Bestsellerauteur Steven Johnson toont zich
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een meester in het openen van elke verstarde geest. Met zijn frisse blik spoort hij
zijn lezers aan om creatief te denken en de briljante ideeën te laten komen.
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.
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