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Escape From Freedom
Escaping from Bad Decisions presents a modern conceptual and mathematical
framework of the decision-making process. By interpreting ordinal utility theory as
normative analysis examined in view of rationality, it shows how decision-making
under certainty, risk, and uncertainty can be better understood. It provides a
critical examination of psychological models in multi-attribute decision-making,
and evaluates the constitutive elements of "good" and "bad" decisions. Multiattribute decision-making is analysed descriptively, based on the psychological
model of decision-making and computer simulations of decision strategies.
Finally, prescriptive examinations of multi-attribute decision-making are
performed, supporting the argument that decision-making from a pluralistic
perspective creates results that can help "escape" from bad decisions. This book
will be of particular interest to graduate students and early career researchers in
economics, decision-theory, behavioral economics, experimental economics,
psychology, cognitive sciences, and decision neurosciences. Provides a
comprehensive background to the phenomena of bad decisions, considered in
their economic, psychological and cognitive aspects Reinterprets existing
theories and phenomena and proposes a new overview of decision behaviors by
integrating mathematical and psychological perspectives Adapts model-based
techniques, such as mathematical model based functional magnetic resonance
imaging (fMRI) using mathematical models of the decision process
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,
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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
Het bos waarin de negentienjarige Feyre woont is in de lange wintermaanden
een koude, sombere plek. Haar overlevingskansen en die van haar familie
berusten op haar vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet dat
opgejaagd wordt door een wolf kan ze de verleiding niet weerstaan om te
vechten voor de prooi. Maar om te winnen moet ze de wolf doden en daarop
staat een prijs. Niet veel later verschijnt er een beestachtig wezen om vergelding
op te eisen. Wanneer ze naar het gevreesde feeënrijk Prythian wordt gesleept,
ontdekt Feyre dat haar ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een van de
dodelijkste, onsterfelijke magische wezens ooit gekend. Terwijl ze op zijn
landgoed verblijft, veranderen haar ijzige vijandige gevoelens voor Tamlin in een
vurige passie die elke leugen en waarschuwing over de mooie, gevaarlijke
wereld van de Elfiden in rook doet opgaan. Maar een oude, kwaadaardige
schaduw groeit over het land, en Feyre moet een manier vinden om het te
stoppen of Tamlin en zijn wereld zullen voor eeuwig verdoemd zijn.
In dit vierde deel in Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus moet Rhand Altor
zich bewijzen als de Herrezen Draak, en de aanvallen van het Kwaad op zijn
leven zien te ontwijken. Robert Jordan,Rad des Tijds 4 - De Komst van de
Schaduw Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus
van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van
een profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is
voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat
was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo
staat het geschreven... De legendarische burcht die de Steen van Tyr wordt
genoemd is ingenomen door Rhand Altor. Dat levert tal van vragen op. Immers,
volgens een oeroude profetie zou de Steen worden veroverd door de
langverwachte redder van de wereld. Maar velen hebben zo hun twijfels over
Rhand Altor en hij moet dagelijks vrezen voor zijn leven. Gaandeweg, terwijl
vriend en vijand intrigeren en samenzweren, bestudeert Rhand de oude
geschriften en worstelt hij met zijn gaven. Maar vooral denkt hij na over zijn
volgende zet, waarmee hij hoopt iedereen te slim af te zijn. `Naarmate de cyclus
vordert werken de boeken van Het Rad in toenemende mate verslavend.' LA
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'De sterren tussen zon en maan' van Lucia Jang (en co-auteur Susan McCelland)
is het waargebeurde, eerste verhaal van een Noord-Koreaanse vrouw die
strafkampen en mensenhandel overleefde. Lucia Jang (Sunhwa) werd in de jaren
zeventig in een doorsnee Noord-Koreaans gezin geboren. Elke avond stofte
Sunwha het portret van Kim Il-sung af, waarna zij en haar zusje bogen voor het
portret en ‘Dank u Vader’ zeiden. In deze gesloten staat breekt een onzekere
tijd aan als in 1994 de Grote Leider sterft en zijn zoon Kim Jung-il aan de macht
komt. Een verschrikkelijke hongersnood kostte vervolgens meer dan een half
miljoen mensen het leven. Om te overleven begint ze met smokkelen, wat het
begin is van een zwerftocht op zoek naar overleving die pas eindigt als ze met
haar tweede baby voor de laatste maal vlucht... ‘Ontroerend en aangrijpend.
Lucia Jangs vlucht uit een van de meest onderdrukte landen ter wereld laat zien
wat de kracht van hoop kan doen in uitzichtloze situaties.’ HanVoice (NoordKoreaanse vluchtelingenorganisatie)
Noorwegen: een van de landen met de laagste moordcijfers ter wereld. Veel
jongeren hebben nog nooit een geweer horen afgaan. Degenen die daar op 22
juli 2011 wel mee werden geconfronteerd, kunnen het niet allemaal meer
navertellen. 69 mensen kwamen om op het Noorse eiland Utøya. De man die
hiervoor terechtstaat is de 32-jarige Anders Behring Breivik. Åsne Seierstad
woonde de rechtszaak bij en luisterde naar de ooggetuigen, artsen, politie,
advocaten, psychiaters en de familie van de dader en de slachtoffers. Hoe zijn ze
geworden wie ze zijn, of waren?
Escape from FreedomHenry Holt & Company
Fromm’s basic idea was to look at the individual as a social being and to look at
society as an ensemble of many individuals who have not only common ideas and
convictions based on a common practice of life but also a common psychic structure.
With his concept of “social character” he created a new interdisciplinary thinking
presented in this reader. The Erich Fromm Reader exhibits the true genius of an
original thinker in seeing the connections between overlapping knowledge from many
different fields. Here interdisciplinarity is not only a lip service but the impact of Erich
Fromm’s unique social psychological notion.
Erich Fromm was one of the most influential and creative public intellectuals of the
twentieth century. He was a mentor to David Riesman and an inspiration for the New
Left. As the rise of global right-wing populism and Trumpism creates new interest in the
kind of psycho-social writing and popular sociology that Fromm pioneered in the 1930s,
this timely book tells the story of the rise, fall and contemporary revival of Fromm’s
theories. Drawing from empirical work, this is an invaluable contribution to popular
debates about current politics, the sociology of ideas and the prospect of a truly global
public sociology.
Kritische biografie van de Chinese leider (1893-1976).
Een schitterend, genre-overstijgend verhaal voor de fans van Sarah J. Maas en
Veronica Roth, maar ook van Audrey Niffenegger en Diana Gabaldon Schwabs
Schemering-trilogie wordt verfilmd door de makers van Spiderman, The Fast and the
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Furious en John Wick Frankrijk, 1714. Als Adeline LaRue wordt uitgehuwelijkt, smeekt
ze om meer tijd en een leven in vrijheid. Haar wens gaat in vervulling, maar tegen een
vreselijke prijs. Addie zal eeuwig leven, en is gedoemd te worden vergeten door
iedereen die ze ontmoet. Zelfs haar ouders vergeten hun dochter op slag en jagen haar
hun huis uit. Ontheemd en alleen begint Addie aan een betoverend avontuur dat
eeuwen en continenten omspant. Van de achttiende-eeuwse salons van Parijs tot de
straten van het moderne New York: Addie leert overal overleven. Maar terwijl haar
tijdgenoten de geschiedenisboeken in gaan, blijft Addie onopgemerkt bestaan. Dag na
dag, jaar na jaar. Tot ze op een dag een boekhandel in stapt en iemand haar voor het
eerst in driehonderd jaar herkent... In de pers ‘Intelligent, grappig en sexy. Schwab is
een nieuwe ster aan het fantasyfirmament.’ The Independent ‘Schwab schrijft
boeiende fantasyverhalen die de lezer vanaf de eerste pagina grijpen en meeslepen in
een magische wereld.’ NBD Biblion ‘Geweldig creatief en vindingrijk.’ The Guardian
‘Heeft alles om een klassieker te worden. Dit boek is goud waard.’ Deborah Harkness,
auteur van Allerzielen ‘Wie vinden onze lezers de beste auteurs van het jaar? Lucinda
Riley, Karin Slaughter en V.E. Schwab.’ Chicklit.nl
David Levithan Elke dag `Aanstekelijk optimisme over de kans op geluk en ware liefde.
The New York Times Book Review' Iedere dag wordt de zestienjarige A wakker in een
ander lichaam en leeft hij een ander leven. Hij kan zich nooit hechten, mag niet
opvallen en zich nergens mee bemoeien. Tot hij ontwaakt in het lichaam van Justin en
diens vriendin Rhiannon ontmoet. Vanaf dat moment wil hij nog maar één ding: elke
dag, elk moment bij haar zijn. Heel voorzichtig probeert hij met behulp van e-mails
contact te maken, maar wanneer hij vergeet om zijn e-mailsporen te wissen, wordt zijn
aanwezigheid opgemerkt door een jongen in wiens lichaam hij een dag doorbracht. En
die is vastbesloten om A te ontmaskeren... David Levithan is een veelvuldig bekroond
schrijver en New York Times Bestseller-auteur. Hij werkt als redacteur van kinder- en
jeugdboeken in New York. Van hem verschenen onder andere Liefdeswoordenboek en
Will Grayson, Will Grayson (met John Green).

Masha Gessen, bekroond journaliste, geeft een fenomenaal inzicht in de
gebeurtenissen en krachten die haar geboorteland Rusland de afgelopen
decennia hebben ontwricht. In De toekomst is geschiedenis volgt ze de levens
van mensen die geboren werden in de nadagen van het Sovjetrijk en opgroeiden
met ongekende verwachtingen. Haar hoofdpersonen - kinderen en kleinkinderen
van de bouwmeesters van het nieuwe Rusland - koesteren elk hun eigen
aspiratie, als ondernemer, activist, denker of schrijver. Gessen brengt in kaart
hoe hun levens beïnvloed worden door de intriges van een verpletterend regime
dat weigert zichzelf te begrijpen. Een regime waarin de oude Sovjetorde
ongehinderd kan terugkeren in de vorm van de maffiastaat die Rusland nu is. De
toekomst is geschiedenis is een sterk en urgent verhaal, een waarschuwing voor
nu en alle tijden.
Het eerste deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds. Vanaf najaar 2021 te zien
op Prime Video als The Wheel of Time, met Rosamund Pike en de Nederlander
Josha Stradowski in de hoofdrollen. Het Oog van de Wereld is het eerste boek
van Robert Jordans klassieke fantasycyclus Het Rad des Tijds. Een epos van
maar liefst 15 boeken waarmee hij wereldwijd een miljoenenpubliek aan zich wist
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te binden. Prime Video baseerde er het eerste seizoen van de tv-serie The
Wheel of Time op, met superster Rosamund Pike als Moiraine Damodred en de
Nederlandse acteur Josha Stradowski als niemand minder dan Rhand Altor. In
het ooit zo vredige Emondsveld breken roerige tijden aan. Verre geruchten van
grote gebeurtenissen in de buitenwereld werpen hun donkere schaduw over het
dorpje. En daar blijft het niet bij. De komst van vreemdelingen brengt grote
veranderingen mee, veranderingen die onomkeerbaar zijn en die het leven van
alle betrokkenen voorgoed overhoop zullen halen. Er moet iets gebeuren, zoveel
is duidelijk. Vijf jonge Emondsvelders vertrekken van huis en haard om de
veranderingen te stoppen. Maar dan worden ze het middelpunt van een
vernietigende reeks gebeurtenissen die de wereld in heftige beroering zal
brengen... ‘Het Oog van de Wereld was een keerpunt in mijn leven. Ik las, ik
genoot. En toen ging ik mijn eigen grote fantasyboeken schrijven.’ Robin Hobb,
auteur van De Boeken van de Zieners
Hyeonseo Lee is een naïef vijftienjarig meisje dat gelooft dat Noord-Korea de
beste plek ter wereld is en Kim Il-Sung haar redder. Als ze illegaal haar
geboorteland verlaat om op bezoek te gaan bij familie in China, weet ze nog niet
dat het jaren zal duren voor ze haar moeder weer zal zien. Hyeonseo's
afwezigheid wordt door de autoriteiten snel opgemerkt en uit angst voor zware
straf raadt haar moeder haar aan weg te blijven. Pas veertien jaar later keert
Hyeonseo terug naar de Noord-Koreaanse grens om haar moeder en broer naar
Zuid-Korea te smokkelen, een levensgevaarlijke missie. Ze riskeert
gevangenisstraf, marteling en mogelijk publieke executie.
A decade from now, the U.S. government has engaged in gross violations of
human rights, including housing political dissidents in concentration camps.
Op dezelfde dag dat een driejarig jongetje verdrinkt en aanspoelt op een Grieks
strand, waagt ook Nujeen Mustafa de oversteek, met haar rolstoel in een
rubberboot. Ook zij is op de vlucht voor het oorlogsgeweld in Syrië en op zoek
naar een veilige toekomst. Dit is haar aangrijpende verhaal. Nujeen is zestien en
woont in Kobane. Omdat ze spastisch is, zit ze in een rolstoel en kan ze niet naar
school. Ze leert zichzelf Engels door heel veel Amerikaanse soaps te kijken op
tv. En ze droomt. Maar dan breekt de burgeroorlog uit en komt het moment dat
ook de familie van Nujeen het geweld moet ontvluchten. Geholpen door haar zus
maakt ze de uitputtende en gevaarlijke tocht via Turkije naar Griekenland, komt
ze vast te zitten in Hongarije, ervaart ze mensonterende situaties en weet ze
uiteindelijk Duitsland te bereiken. En al die tijd houdt ze dapper vol, probeert ze
te blijven lachen en durft ze te blijven dromen... 'Een land dat kinderen als
Nujeen laat gaan, zal alles verliezen.' - Fergal Keane, BBC News
Sociaal-psychologische analyse van de oorzaken van de angst voor vrijheid bij
de mens, die hem er onder andere toe brengt te vluchten in onderwerping aan
totalitaire systemen of zijn individualiteit op te offeren aan een voortschrijdende
gelijkschakeling.
SuperSummary, a modern alternative to SparkNotes and CliffsNotes, offers high-quality
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study guides for challenging works of literature. This 49-page guide for "Escape From
Freedom" by Erich Fromm includes detailed chapter summaries and analysis covering
7 chapters, as well as several more in-depth sections of expert-written literary analysis.
Featured content includes commentary on major characters, 25 important quotes,
essay topics, and key themes like Society and Human Nature and Freedom From vs.
Freedom To.
De kleine Maya en haar broer groeien in het Amerika van de jaren dertig op bij hun
zwaar gelovige oma in het straatarme en door en door racistische Zuiden. Wanneer de
kinderen bij hun moeder in St. Louis moeten gaan wonen, wacht Maya een zware
beproeving. Toch groeit ze, mede dankzij de literatuur, uit tot een jonge vrouw die
vertrouwt op haar eigen kracht. Ik weet waarom gekooide vogels zingen is een
autobiografische moderne klassieker die wereldwijd al talloze lezers heeft geraakt.
Om iets te vinden, moet je eerst verdwalen. Het leven van Allyson is als haar koffer:
strak gepland, precies gepakt en tot in de puntjes geordend. Tot ze op de laatste dag
van haar vakantie Willem ontmoet, een acteur. Willem is in alles haar tegenpool. En hij
nodigt haar uit mee te gaan naar Parijs. Geheel tegen haar natuur in zegt ze ja. Haar
dag gaat over deze dag in Parijs, over een sprankelende verliefdheid met een abrupt
einde. Over risico's nemen, zoeken en dingen vinden die je anders nooit had ontdekt.
Haar dag vormt samen met Zijn jaar een romantisch duet over liefde, reizen en het
zoeken naar je identiteit.
An Inspiring True Story about One Family's Escape from Behind the Berlin Wall! Peter
was born on the east side of Germany, the side that wasn't free. He watches news
programs rather than cartoons, and wears scratchy uniforms instead of blue jeans. His
family endures long lines and early curfews. But Peter knows it won't always be this
way. Peter and his family have a secret. Late at night in their attic, they are piecing
together a hot air balloon—and a plan. Can Peter and his family fly their way to
freedom? This is the true story of a boy and his family who risk their lives for the hope
of freedom in a daring escape from East Germany via a handmade hot air balloon in
1979. • A perfect picture book for educators teaching about the Cold War, the Iron
Curtain, and East Germany • Flight for Freedom is a showcase for lessons of bravery,
heroism, family, and perseverance, as well as stunning history • Includes detailed maps
of the Wetzel family's escape route and diagrams of their hot air balloon For fans of
historical nonfiction picture books like Let the Children March, The Wall, Growing Up
Behind the Iron Curtain, and Armstrong: The Adventurous Journey of a Mouse to the
Moon. • True life escape stories • For readers age 5–9 • For teachers, librarians, and
historians Kristen Fulton is a children's book author. She can always be found with a
notebook in hand as she ventures through historical sites and museums. Most of the
time she lives in Florida—but she can also be found traveling the country by RV. Torben
Kuhlmann is an award-winning children's book author and illustrator. Starting in
kindergarten he became known as "the draftsman." Flying machines and rich historical
detail often adorn his work. He lives in Hamburg, Germany.
Dr. Fromm analyzes what he considers to be contemporary man's fear of positive
freedom and willingness to submit to totalitarianism
Black Escape from Freedom: The Fallacy of Victimism, and Resulting Self Defeating
Behavior and Avoidance of Responsibility By: Colonel Vaughan Witten, PhD Dr.
Colonel Vaughan Witten PhD brings forth a unique, relevant and powerful observation
Page 6/8

Where To Download Escape From Freedom
and contribution of personal and academic insight to the issue of racial history,
dynamics and influence on Black thinking and behavior in present day America. It
provides a relevant thesis for the reasons that many Blacks choose to ESCAPE FROM
Freedom instead of the more difficult but beneficial choice to Escape TO Freedom.
A New York Times bestseller about overcoming the profound ills of modern society by a
legendary social psychologist, the author of Escape from Freedom. One of Fromm’s
main interests was to analyze social systems and their impact on the mental health of
the individual. In this study, he reaches further and asks: “Can a society be sick?” He
finds that it can, arguing that Western culture is immersed in a “pathology of normalcy”
that affects the mental health of individuals. In The Sane Society, Fromm examines the
alienating effects of modern capitalism, and discusses historical and contemporary
alternatives, particularly communitarian systems. Finally, he presents new ideas for a reorganization of economics, politics, and culture that would support the individual’s
mental health and our profound human needs for love and freedom. This ebook
features an illustrated biography of Erich Fromm including rare images and neverbefore-seen documents from the author’s estate.
The lessons that we learn from the brilliance of the scholarship from Weimar Germany
and its continued relevance to the contemporary scene define the spirit of the essays in
this volume. Academic analysis is the beginning of institutional response to avoid
reoccurrence of past political nihilism and catastrophe. This volume presents a
predicate for such effective defense.
Inleiding in het gebied van de symbolische taal door de cultuurfilosoof (1900-1980).
Noord-Korea is de meest totalitaire staat ter wereld. Hoewel iedereen de naam van het
land kent, en heeft gehoord van zijn Grote Leider, weet niemand hoe het er precies aan
toegaat. Wat in het land gebeurt, wordt zorgvuldig afgeschermd voor de buitenwereld.
Maar heel weinig buitenlanders mogen het land in, en nog veel minder Noord-Koreanen
mogen hun land uit.br\br\ Shin Dong-Hyuk werd geboren en groeide op in Kamp 14,
een van de vele concentratiekampen in Noord-Korea, waar tot op de dag van vandaag
honderdduizenden mensen worden vastgehouden. Deze gevangenen van de staat
hebben levenslang, net als hun ouders en hun kinderen. Ze krijgen werkdagen van
vijftien uur dwangarbeid opgelegd, tot ze sterven. Voedsel is er nooit genoeg;
lijfstraffen, onderling wantrouwen en liefdeloosheid des te meer. Als jongetje moest
Shin toezien hoe zijn moeder werd opgehangen, omdat zij een kommetje rijst had
gestolen. Als jongvolwassene wist hij als eerste en enige te ontsnappen. In Vlucht uit
Kamp 14 vertelt hij voor het eerst zijn schokkende verhaal.
Kierkegaard has long been known as a philosopher and theologian, but his
contributions to psychology, anthropology and sociology have also made an important
impact on these fields. In many of the works of his complex authorship, Kierkegaard
presents his intriguing and unique vision of the nature and mental life of human beings
individually and collectively. The articles featured in the present volume explore the
reception of Kierkegaard's thought in the social sciences. Of these fields Kierkegaard is
perhaps best known in psychology, where The Concept of Anxiety and The Sickness
unto Death have been the two most influential texts. With regard to the field of
sociology, social criticism, or social theory, Kierkegaard's Literary Review of Two Ages
has also been regarded as offering valuable insights about some important dynamics of
modern society..
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