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Veertig voordrachten over vrijheid door de Indiase wijsgeer (1895-1986).
Het levensverhaal van de Amerikaanse natuurkundige en Nobelprijswinnaar (1918-1988).

International Conference on Mechanism Science and Control Engineering
(MSCE 2014)DEStech Publications, Inc
Walter Lewin is niet alleen een geniaal wetenschapper, hij staat er vooral ook om
bekend de meest ingewikkelde formules begrijpelijk te maken, en zelfs tot leven
te wekken. Zo liet hij in de collegezaal een sloopkogel op zich af slingeren en
zette hij zichzelf onder stroom met meer dan driehonderdduizend volt. Lewins
colleges zijn een ware online hit; ze worden jaarlijks door meer dan twee miljoen
mensen bekeken. Ook reist Lewin de hele wereld rond om iedereen de
schoonheid van de natuurkunde aan den lijve te laten ondervinden. Gek op
natuurkunde is een even aanstekelijk als erudiet boek dat je ogen opent voor de
wereld om je heen: hét natuurkundeboek dat iedereen op de middelbare school
gehad zou willen hebben. Walter Lewin is geboren en getogen in Nederland. Na
zijn studie natuurkunde in Delft vertrok hij naar Amerika en werkte daar meer dan
veertig jaar aan het prestigieuze MIT. Hij heeft meer dan 450 wetenschappelijke
publicaties op zijn naam staan en werd recentelijk verkozen tot een van de 300
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beste professoren van de VS. Warren Goldstein, met wie Lewin dit boek schreef,
is als hoogleraar geschiedenis verbonden aan de universiteit van Hartford.
Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark Manson van de De edele kunst van not
giving a f*ck over (het ontbreken van) hoop Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark
Manson van De edele kunst van not giving a f*ck. We leven in een interessant tijdperk.
Ogenschijnlijk lijken we alles goed voor elkaar te hebben: we zijn welvarender, vrijer en
ontwikkelder dan ooit. Aan de andere kant is alles gewoon ontzettend f*cked – de aarde
wordt warmer, regeringen falen, de economie stort in en iedereen voelt zich
voortdurend beledigd op Twitter. Op dit moment in de geschiedenis, met toegang tot
technologie, onderwijs en communicatie waar onze voorouders alleen maar van
konden dromen, worden we overspoeld door een gevoel van algemene hopeloosheid.
Waar het in Mark Mansons eerste boek vooral ging over de onvermijdelijke fouten in
ieder individu, gaat het in Alles is f*cked over de eindeloze rampen in de wereld om ons
heen. Hij kijkt naar onze relaties met geld, entertainment, internet; en hoe een teveel
aan iets goeds ons alleen maar miserabeler maakt. Hij tart openlijk onze definities van
politiek, religie, geluk, vrijheid en zelfs van hoop. Op de typische Manson-manier,
scherp en met humor, daagt hij ons uit om eerlijker tegen onszelf te zijn en verbinding
te maken met de wereld op manieren die we zelf waarschijnlijk nog niet hadden
bedacht. Alles is f*cked is het belangrijkste boek van deze tijd.
Een zoektocht naar de theorie van alles Ruimte en tijd zijn de basiselementen van de
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kosmos. Maar wat zijn ruimte en tijd eigenlijk? Is ruimte een reëel bestaand iets?
Waarom heeft tijd een richting? Zou het universum zonder ruimte en tijd kunnen
bestaan? En de centrale vraag: hoe zit de kosmos in elkaar? De ontrafeling van de
kosmos neemt de lezer mee op reis naar nieuwe lagen van de werkelijkheid, met
briljant gebruik van analogieën én met humor. Van de inzichten van Newton en Einstein
tot de meest recente ideeën op het gebied van de supersnaar- en M-theorie. Na het
lezen van dit boek bekijkt u de werkelijkheid met andere ogen. Brian Greene (1963)
studeerde aan Harvard University en Oxford University. Hij geldt als een groot
deskundige op het gebied van de supersnaartheorie en geeft over de hele wereld
lezingen. The Times noemt hem ‘De nieuwe Hawking, maar dan beter’.
The aim of MSCE 2014 is to provide a platform for researchers, engineers, and academicians,
as well as industrial professionals, to present their research results and development activities
in mechanism science and control engineering. It provides opportunities for the delegates to
exchange new ideas and application experiences, to establish business or research relations
and to find global partners for future collaboration. MSCE2014 is conducted to all the
researchers, engineers, industrial professionals and academicians, who are broadly welcomed
to present their latest research results, academic developments or theory practice. Topics of
interest include but are not limited to Mechanism theory and Application, Mechanical control
and Automation Engineering, Mechanical Dynamics, Materials Processing and Control,
Instruments and Vibration Control. It is of great pleasure to see the delegates exchanging
ideas and establishing sound relationships on the conference.
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Serieuze wetenschappelijke antwoorden op belangrijke hypothetische vragen Wat als? geeft
hilarische en informatieve antwoorden op belangrijke vragen waar je nooit aan zou denken.
Vragen als: • Als iedereen op aarde een paar weken bij elkaar uit de buurt blijft, is de
verkoudheid dan niet de wereld uit? / br• Wat als je een baseball probeert te raken die met
90% van de snelheid van het licht op je af komt? / br• Van welke hoogte moet je een steak
laten vallen om hem gaar te laten zijn als hij de grond raakt? / br• Als mijn printer letterlijk geld
kan drukken, heeft dat dan grote gevolgen voor de wereld? / br• Wat gebeurt er als iedereen
op aarde zo dicht mogelijk bij elkaar gaat staan en opspringt, waarna iedereen op hetzelfde
moment neerkomt? De antwoorden van Munroe zijn kleine meesterwerken van duidelijkheid
en hilariteit aangevuld met zijn kenmerkende tekeningen. De antwoorden voorspellen vaak
volledige vernietiging van de mensheid of op z’n minst een heel grote explosie. Randall
Munroe is de bedenker van xkcd.com, de razend populaire website die elke week door
miljoenen mensen wordt bezocht. Na z’n studie fysica bouwde Munroe robots bij NASA,
waarna hij in 2006 fulltime striptekenaar werd.
Detailed program listings of accredited graduate programs in the physical sciences, math, and
agricultural scienes. Detailed program listings of accredited graduate programs in the physical
sciences, math, and agricultural scienes.
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