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Nonzero The Logic Of Human
Destiny
Oliver Sacks was bij vele lezers wereldwijd geliefd
om zijn bijzondere neurologische casestudies,
waarin hij er steeds in slaagde door de afwijkingen
heen de mens te zien. Ook schreef hij enkele
openhartige autobiografische werken waarin hij
vertelde over de vele ontmoetingen en ervaringen
die hem hebben gevormd. In De rivier van het
bewustzijn zijn essays bijeengebracht die getuigen
van Sacks' passie voor enkele van de belangrijkste
thema's van het menselijk denken: evolutie, tijd,
creativiteit, herinnering, bewustzijn en ervaring. Het
was een van de twee boeken waaraan hij tot aan zijn
dood werkte, en toont zijn vermogen tot het leggen
van onverwachte verbindingen, zijn plezier in kennis
en zijn onvermoeibare streven te ontdekken wat ons
tot mens maakt.
Pulitzer Prize-winnende autobiografie van de grote
vrouw achter de Watergate-onthullingen. Katharine
Graham was een timide telg uit een roemrucht en
steenrijk geslacht. Als kind werd ze aan haar lot
overgelaten. Als vrouw maakte ze mee hoe haar
briljante man Phil, vertrouweling van onder andere
John F. Kennedy, langzaam door depressies werd
verzwolgen en ten slotte zelfmoord pleegde.
Eenmaal weduwe overwint Graham haar
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onzekerheid. Van vrouw die etentjes organiseerde
transformeerde ze in charismatisch leider van een
gezaghebbende krant. Ze overleefde het old boys
network van de krantenwereld en slaagde erin The
Washington Post tot nieuwe hoogten te brengen.
Envisioning the Past: Archaeology and the Image is
a groundbreaking collection of original essays that
brings together archaeologists, art historians and
anthropologists to provide new perspectives on the
construction of knowledge concerning the antiquity
of man. Covers a wide variety of time periods and
topics, from the Renaissance and the 18th century to
the engravings, photography, and virtual realities of
today Questions what we can learn from considering
the use of images in the past and present that might
guide our responsible use of them in the future
Available within the prestigious New Interventions in
Art History series, published in connection with the
Association of Art Historians.
Helder, kort, rustig, vriendelijk en oprecht. Dat zijn de
belangrijkste kenmerken van compassievolle
communicatie, een nieuwe methode om beter te
leren communiceren met collega's, bazen, klanten,
kinderen, geliefden etc. De auteurs ontwikkelden
twaalf communicatietechnieken waarmee je
vertrouwen kunt winnen, conflicten kunt oplossen en
meer intimiteit kunt creëren. Regelmatig toepassen
van die technieken verbetert het functioneren van
het brein aanzienlijk.
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`Je gaat het pas zien als je het doorhebt, het is zo n
typische Cruijff-uitdrukking waar je twee keer naar
kijkt en dan om moet lachen. Cruijff was en is nog
steeds een orakel. Voor sommigen een bron van
wijsheid, voor anderen van kleurrijke, onbegrijpelijke
taal. Maar over één ding is iedereen het eens: als
succes de maatstaf is, is Johan Cruijff een leider.
Leiders onderscheiden zich immers doordat zij het
beste uit zichzelf en hun omgeving kunnen halen. Dit
boek kan worden gelezen als een verzameling van
amusante, kleurrijke voetbalverhalen. Bovendien kan
de lezer die daarvoor openstaat het een en ander
leren van het handelen van Cruijff. Leiderschap
wordt op een originele en eenvoudige wijze
gedemonstreerd. `In voetbal is het simpel: je bent op
tijd of je bent te laat. Als je te laat bent, moet je
zorgen dat je op tijd vertrekt. `Wat is snelheid? Vaak
verwisselt de sportpers snelheid met inzicht. Kijk, als
ik iets eerder begin te lopen dan een ander, dan lijk
ik sneller. `Als ik een bal aan de voet heb die ik wil
afspelen, dan moet ik rekening houden met mijn
bewaker, de wind, het gras, de snelheid waarmee de
spelers lopen. Wij berekenen de kracht waarmee je
moet schoppen en de richting in ééntiende seconde.
Een computer doet daar twee minuten over!
This 2004 book focuses on three issues of debate in
Darwin's theory of evolution using a historical and
philosophical perspective.
For millennia, great thinkers have contemplated the
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meaning and purpose of human existence; but while
most assumed that humanity was the end point of
creation or the pinnacle of evolution, Ted Chu makes
the provocative claim that the human race may in
fact be a means rather than an end—that humankind
will give rise to evolutionary successors. In this wideranging and authoritative work, Chu reexamines the
question of human purpose in light of the
extraordinary developments of science and
technology. Arguing that a deep understanding of
our place in the universe is required to navigate the
magnitude of the choices that lie ahead, he surveys
human wisdom from both East and West, traces the
evolutionary trajectory that has led to this point, and
explores the potentials emerging on the scientific
frontier. The book addresses the legitimate fears and
concerns of “playing God” but embraces the
possibility of transcending biological forms and
becoming or creating entirely new life-forms.
Wij mensen zijn niet gauw tevreden. Dat is ook
helemaal niet de bedoeling; de evolutie heeft ervoor
gezorgd dat onze geest vatbaar is voor allerlei
illusies en frustraties. Angst, hebzucht, depressie ze zitten ingebakken in onze natuur. Niemand weet
dat beter dan Robert Wright, die in zijn universitaire
carrière al jaren onderzoekt hoe de evolutionaire
psychologie een verklaring kan geven voor onze
mentale problemen. Maar in Waarom boeddhisme
werkt beschrijft hij ook de oplossing ervoor. En die
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ligt niet bij Darwin, maar bij Boeddha. De
eeuwenoude methoden van het boeddhisme blijken
namelijk een geweldig medicijn tegen de
mankementen van de menselijke geest. Wright
baseert zijn verhaal op persoonlijke ervaringen, op
de nieuwste wetenschappelijke inzichten en op de
oudste wijsheden. Op een humoristische en eerlijke
manier laat hij zien dat de radicale ideeën van het
boeddhisme ons kunnen helpen om de wereld en
onszelf te begrijpen, en zo een gelukkiger leven te
leiden. Robert Wright gaf les in religie en
psychologie aan de universiteiten van Princeton en
Pennsylvania, en doceert tegenwoordig aan het
Union Theological Seminary. Zijn vorige boek, The
Evolution of God, werd genomineerd voor een
Pulitzerprijs. 'Wrights boek is uitdagend, informatief
en in veel opzichten zeer bevredigend.' - the new
york times 'Ook al ben ik katholiek, dit boek heeft me
niet onberoerd gelaten. De bergen aan
psychologisch onderzoek, verhelderd door Wrights
grappige en soms zoekende persoonlijke
bespiegelingen, hebben me overtuigd om vroeger op
te staan dan mijn kinderen en te mediteren.' national review 'Wrights combinatie van theoretische
ambitie en bescheiden en grappige confidenties
levert een unieke prestatie op, in plaats van een uit
formules bestaand "doe"-boek is het een fascinerend
"probeer-het-eens-het-kan-geen-kwaad"-boek.'- the
atlantic 'Een sublieme prestatie.' - adam gopnik, the
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new yorker
This book argues that contemporary society in Western
democracies is generally misunderstood to be a
pyramidal hierarchy dominated either by government or
the economy. Neither view is correct. We live in a
fundamentally pluralistic society divided into numerous
‘modular’ social systems each performing different
functions; these include politics, public administration,
the armed forces, law, economics, religion, education,
health and the mass media. Because each is
specialized, none of these systems are dominant and
there is no overall hierarchy of power. Modernizing
societies are therefore structured more like a mosaic
than a pyramid. Modernization is the tendency for growth
in the adaptive complexity and efficiency of the social
systems. Growth in complexity is shaped by selection
processes which maintain the functionality of social
systems. The best examples are the market economy,
science and democratic politics. The process of
modernization is both inevitable and, on the whole,
desirable: this constitutes the modernization imperative.
Therefore, the proper question should not be whether
society should modernize, but how.
Computerwetenschapper Mark Stevenson gelooft
rotsvast in de mogelijkheden die de wetenschap biedt.
Met een aanstekelijk enthousiasme en een flinke scheut
(zelf)relativerende humor gaat hij op tocht in de wondere
wereld van onder andere de genetica, de
nanotechnologie, de bio- en infotechnologie. Zijn reis
brengt hem in alle hoeken van de wereld bij
wetenschappers die baanbrekend werk verrichten, maar
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ook bij beleidsmensen met een ongewone kijk op de
immer veranderende realiteit. Hij stelt vragen, luistert
onbevangen en reflecteert. Stevenson is er zeker van:
we hoeven niet bang te zijn voor technologische
vernieuwing en zelfs revolutie. Wetenschap kan wel
degelijk de wereld redden. MARK STEVENSON (1971)
is van alle markten thuis: hij studeerde
computerwetenschappen maar was ook jaren basgitarist
en zanger in een band. Zijn kwaliteiten als standupcomedian komen hem vandaag van pas als
veelgevraagd spreker op internationale fora en als
communicatiedeskundige.
NonzeroThe Logic of Human DestinyVintage
Eric Kandel, ook wel de grootste hersenwetenschapper
ter wereld genoemd, schrijft in zijn boek ‘De gestoorde
geest’ dat er eeuwenlang onderscheid is gemaakt
tussen lichaam en geest. Psychische stoornissen zijn
altijd opgevat als zuiver geestelijk en niet lichamelijk.
Maar de werkelijkheid is dat er helemaal geen
onderscheid gemaakt kan worden. Psychische
problemen zijn neurologisch en neurologische psychisch.
Eric Kandels levenswerk is erop gericht psychiatrie en
neurobiologie bij elkaar te brengen. Hij begon als
psychoanalyticus, maar raakte steeds meer geboeid
door de biologische basis van psychische problemen.
Door verstoringen van hersenfuncties te bestuderen en
hun mogelijke behandelingen te onderzoeken, kunnen
we ons begrip van gedachten, gedrag, geheugen en
creativiteit in het gezonde brein vergroten. De gestoorde
geest vat al Kandels bevindingen helder samen; het is
de kroon op zijn levenslange onderzoek en is een van de
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invloedrijkste boeken over het brein ooit.
In recent years science and philosophy have seen a
resurgence of open-mindedness toward deeper views of
consciousness. This book explores ideas and evidence
now changing the way scientists and philosophers
approach the place of consciousness in the universe.
From the frontiers of modern physics and cosmology to
controversial experiments exploring telepathy and mindmatter interaction, the emerging view promises to
change how we understand our place in the universe,
our relationship to other life, and the nature of reality
itself.
Bestselling author Michael Shermer delves into the
unknown, from heretical ideas about the boundaries of
the universe to Star Trek's lessons about chance and
time A scientist pretends to be a psychic for a day-and
fools everyone. An athlete discovers that good-luck
rituals and getting into "the zone" may, or may not,
improve his performance. A historian decides to analyze
the data to see who was truly responsible for the Bounty
mutiny. A son explores the possiblities of alternative and
experimental medicine for his cancer-ravaged mother.
And a skeptic realizes that it is time to turn the skeptical
lens onto science itself. In each of the fourteen essays in
Science Friction, psychologist and science historian
Michael Shermer explores the very personal barriers and
biases that plague and propel science, especially when
scientists push against the unknown. What do we know
and what do we not know? How does science respond to
controversy, attack, and uncertainty? When does theory
become accepted fact? As always, Shermer delivers a
Page 8/24

Where To Download Nonzero The Logic Of
Human Destiny
thought-provoking, fascinating, and entertaining view of
life in the scientific age.
*A tribute to Josef Pieper, hailed by many as one of the
greatest Christian philosophers of the 20th century*
'Dit is een boek voor mensen die geen tijd hebben voor
koetjes en kalfjes. Het is een boek voor mensen die
geen zin hebben om altijd maar weer te lezen over
voorbijgaande zaken en modeverschijnselen. Dit is een
boek voor mensen die schaamteloos willen doorstomen
naar de meest fundamentele tijdloze vragen van dit
bestaan: waar komen wij vandaan? Wie zijn wij, en
waarom zien wij eruit zoals we eruitzien? Waarom
worden we oud? Waarom hebben we seks? Waarom
gaan we dood? En hoe kon er ooit leven ontstaan uit de
dode materie van de vroege aarde?' Rosanne
Hertzberger Overal om ons heen is leven. We komen het
tegen in simpele vormen, zoals bacteriën, of in complexe
vormen - paardenbloemen, spreeuwen, mensen. Maar
waarom bestaat die tweedeling eigenlijk? Na het begin
van het leven, 4 miljard jaar geleden, duurde het 2,5
miljard jaar voordat sommige simpele organismen de
sprong maakten naar complexiteit. Hoe kwam dat? En
hoe is het leven begonnen? De belangrijkste vraag van
het leven geeft een even grondig als betoverend
antwoord op deze vragen van het leven: waarom zijn we
zoals we zijn, en waarom zijn we hier überhaupt? Nick
Lane (1967) is biochemicus aan University College
London. In 2010 werd hij onderscheiden met de Royal
Society Prize for Science Books voor zijn boek
Levenswerk. In 2015 ontving hij de Biochemical Society
Award voor zijn bijdrage aan de moleculaire
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wetenschappen. 'Een van de sterkste en helderste
boeken over de geschiedenis van het leven in jaren.'
THE ECONOMIST

Het boeddhisme spreekt een brede groep
geïnteresseerden aan. Maar wat houdt boeddhisme
eigenlijk precies in? Met 'Boeddhisme in alle
eenvoud' schreef zenpriester Steve Hagen een
korte, zeer toegankelijke en inspirerende tekst,
waarin hij Boeddha’s observaties en inzichten kort,
bondig en ontdaan van hinderlijk jargon heeft
verwerkt. Dit veelgeprezen boek over boeddhisme is
een inspirerende gids voor iedereen die de kern van
het boeddhisme wil doorgronden en deze
levensvisie wil integreren in zijn bestaan.
Nature's Magic presents a bold vision of the
evolutionary process from the Big Bang to the 21st
century. Synergy of various kinds is not only a
ubiquitous aspect of the natural world but it has also
been a wellspring of creativity and the 'driver' of the
broad evolutionary trend toward increased
complexity, in nature and human societies alike. But
in contrast with the many theories of emergence or
complexity that rely on some underlying force or
'law', the 'Synergism Hypothesis', as Peter Corning
calls it, is in essence an economic theory of
biological complexity; it is fully consistent with
mainstream evolutionary biology. Corning refers to it
as Holistic Darwinism. Among the many important
insights that are provided by this new paradigm,
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Corning presents a scenario in which the human
species invented itself; synergistic, behavioral and
technological innovations were the 'pacemakers' of
our biological evolution. Synergy has also been the
key to the evolution of complex modern societies, he
concludes.
Een standaardwerk. Het is tijd voor een nieuwe
geschiedenis van onze democratie. Francis
Fukuyama is als geen ander geschikt om deze
geschiedenis op te tekenen: hij schrijft en spreekt er
al tientallen jaren over. In dit boek vertelt hij hoe
maatschappijen de overgang maakten van een
organisatie die gebaseerd was op familie- en
stamverbanden, naar een meer objectieve vorm van
organisatie, gebaseerd op de politieke verhoudingen
die we nu ook nog hanteren. De vormen die in de
antieke cultuur zijn ontstaan, zijn nog steeds te
herkennen in de manier waarop onze maatschappij
is georganiseerd, en veel problemen waarmee
ontwikkelingslanden en mislukte staten nu te maken
hebben nepotisme, corruptie, chaos kunnen
verklaard worden uit het feit dat ze de stap naar een
moderne organisatievorm nooit hebben gemaakt.
Fukuyama beschrijft in De oorsprong van onze
politiek hoe onze democratie is begonnen. Een
standaardwerk. Over Francis Fukuyama: Helder
geschreven, zeer ambitieus. Een goed
beargumenteerde politieke geschiedenis en filosofie.
NEW YORK TIMES BOOK REVIEW Francis
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Fukuyama werd een wereldwijde ster met Het einde
van de geschiedenis en de laatste mens en hij zou
lange tijd de belangrijkste theoreticus achter het
neoconservatisme blijven. Met Na het
neoconservatisme nam hij afstand van deze
doctrine; inmiddels heeft Fukuyama zich ontwikkeld
tot een van de meest gezaghebbende stemmen op
het gebied van politiek. Hij is een van de meest
gevraagde sprekers ter wereld. Fukuyama werkt als
hoogleraar internationale politieke economie aan de
John Hopkins University.
Als jouw zorgen over de opwarming van de aarde
zich beperken tot angst voor de stijgende
zeespiegel, dan zie je slechts het topje van de
ijsberg. Het is veel, veel erger dan je denkt.
Klimaatverandering wordt vaak beschouwd als een
langzaam proces, maar de onheilspellende effecten
ervan zien we nu al: hete zomers, grote droogte,
allesverwoestende overstromingen en orkanen.
Natuurrampen die zich vroeger maar één keer in een
mensenleven voltrokken, overvallen de mensheid
tegenwoordig jaarlijks. In De onbewoonbare aarde
brengt David Wallace-Wells de laatste
wetenschappelijke inzichten samen tot een
schokkende aanklacht: we slagen er maar niet in om
een betere toekomst voor ons te zien, laat staan dat
we naar zo'n idee handelen. Wallace-Wells luidt de
alarmklok en vertelt ons alles wat we niet willen
maar wel moeten weten over klimaatverandering.
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Als we onze aanpak van dit probleem en onze
manier van leven niet snel veranderen, zullen delen
van de aarde door desastreuze ontwikkelingen in de
nabije toekomst onbewoonbaar worden.
The intellectual and cultural battles now raging over
theism and atheism, conservatism and secular
progressivism, dualism and monism, realism and
antirealism, and transcendent reality versus material
reality extend even into the scientific disciplines. This
stunning new volume captures this titanic clash of
worldviews among those who have thought most
deeply about the nature of science and of the
universe itself. Unmatched in its breadth and scope,
The Nature of Nature brings together some of the
most influential scientists, scholars, and public
intellectuals—including three Nobel laureates—across
a wide spectrum of disciplines and schools of
thought. Here they grapple with a perennial question
that has been made all the more pressing by recent
advances in the natural sciences: Is the fundamental
explanatory principle of the universe, life, and selfconscious awareness to be found in inanimate
matter or immaterial mind? The answers found in
this book have profound implications for what it
means to do science, what it means to be human,
and what the future holds for all of us.
This book brings together academic scholars from
across various religious traditions to reflect on the
beauty they find in traditions other than their own.
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They examine these aspects and reflect on how they
inform and constructively assist with rethinking their
own religious worldviews and practices. Each
scholar investigates the various implications,
questions, insights, and challenges that are
generated in the process of doing so. Traditions
discussed include Ásatrú Heathenism, Buddhism,
Catholicism, Evangelical Christianity, Hinduism,
Islam, Judaism, LDS Mormon Christianity,
Lutheranism, Presbyterianism, Sikhism, Sufism,
Western Buddhism, and Zen Mah?y?na Buddhism.
Instead of focusing only or primarily on the theory
and practice of interreligious dialogue, this book
presents living examples of learning from other
religious traditions, identities, and persons.
In his bestselling The Moral Animal, Robert Wright
applied the principles of evolutionary biology to the
study of the human mind. Now Wright attempts
something even more ambitious: explaining the
direction of evolution and human history–and
discerning where history will lead us next. In
Nonzero: The Logic of Human Destiny, Wright
asserts that, ever since the primordial ooze, life has
followed a basic pattern. Organisms and human
societies alike have grown more complex by
mastering the challenges of internal cooperation.
Wright's narrative ranges from fossilized bacteria to
vampire bats, from stone-age villages to the World
Trade Organization, uncovering such surprises as
Page 14/24

Where To Download Nonzero The Logic Of
Human Destiny
the benefits of barbarian hordes and the useful
stability of feudalism. Here is history endowed with
moral significance–a way of looking at our biological
and cultural evolution that suggests, refreshingly,
that human morality has improved over time, and
that our instinct to discover meaning may itself serve
a higher purpose. Insightful, witty, profound, Nonzero
offers breathtaking implications for what we believe
and how we adapt to technology's ongoing
transformation of the world.
***Genomineerd voor de Hebban Awards 2017 in de
categorie Beste Non-fictie.***De Dalai Lama en
Desmond Tutu hebben beiden veel tegenslagen
moeten overwinnen. Ondanks hun ontberingen - of
zoals ze zelf zeggen dankzij hun ontberingen behoren ze tot de vrolijkste mensen ter wereld.Ter
gelegenheid van de 80e verjaardag van de Dalai
Lama reisde Desmond Tutu naar Dharamsala om
samen HET BOEK VAN VREUGDE te maken als
cadeau voor iedereen. Tijdens deze bijzondere week
toonden ze met hun eigen uitbundigheid, compassie
en humor hoe vreugde kan groeien van een
voorbijgaande emotie tot een blijvende, solide
levenshouding.Douglas Abrams was bij de
gesprekken aanwezig en verwerkte ze tot dit boek.
Een boek waar je blij van wordt, alleen al vanwege
de liefdevolle manier waarop deze oude wijze
mannen met elkaar omgaan, de levensvreugde en
speelsheid die ze delen en de respectvolle manier
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waarop ze hun verschil van inzicht bespreken, want
de boeddhistische en de christelijke traditie hebben
naast veel overeenkomsten ook duidelijke
verschillen. Het is mooi om te lezen hoe onbelangrijk
die verschillen worden, want hun kernboodschap is
dezelfde: vreugdevol leven bereik je door anderen
vreugde te brengen.
In a book sure to stir argument for years to come, Robert
Wright challen+ges the conventional view that biological
evolution and human history are aimless. Ingeniously
employing game theory - the logic of 'zero-sum' and 'non-zerosum' games - Wright isolates the impetus behind life's basic
direction: the impetus that, via biological evolution, created
complex, intelligent animals, and then via cultural evolution,
pushed the human species towards deeper and vaster social
complexity. In this view, the coming of today's independent
global society was 'in the cards' - not quite inevitable, but, as
Wright puts it, 'so probable as to inspire wonder'. In a
narrative of breathtaking scope and erudition, yet pungent wit,
Wright takes on some of the past century's most prominent
thinkers, including Isaiah Berlin, Karl Popper, Stephen Jay
Gould, and Richard Dawkins. Wright argues that a coolly
specific appraisal of humanity's three-billion-year past can
give new spiritual meaning to the present and even offer
political guidance for the future. This book will change the
way people think about the human prospect.
Vooruitgang is een oproep tot hernieuwde hoop in weerwil
van het doemdenken van politici en media. We worden elke
dag geteisterd door het nieuws over hoe erg het met de
wereld gesteld is - die lijkt op de rand van de afgrond te
balanceren, en toch: we hebben meer vooruitgang geboekt in
de afgelopen 100 jaar dan in de eerste 100.000, de afgelopen
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25 jaar hebben elke dag 285.000 meer mensen toegang
gekregen tot veilig water en in de afgelopen 50 jaar is de
armoede in de wereld meer afgenomen dan in de
voorgaande 500 jaar. Met welke maat je wat ook maar meet,
nagenoeg alles staat er opmerkelijk beter voor dan sinds
mensenheugenis ooit het geval is geweest. Op basis van
onbetwistbare feiten schetst Johan Norberg nuchter en
aanstekelijk hoever we zijn gekomen in het aanpakken van
de problemen waarvoor onze soort zich geplaatst ziet. We
weten zelfs wat er nodig is om de vooruitgang voort te zetten.
Contra-intuïtief, spectaculair, een hart onder de riem stekend.
'Een opbeurend boek. Met de combinatie van fascinerende
verhalen en frappante feiten zal Vooruitgang uw begrip
veranderen van wat we al achter ons hebben en van wat we
nog zouden kunnen bereiken.' Steven Pinker 'Johan Norberg
vertelt het verhaal van de nog grotendeels onbekende
realiteit dat de mensheid nu gezonder, gelukkiger, schoner,
slimmer, vrijer en vreedzamer is dan ooit tevoren. In dit
voortreffelijke boek legt hij ook uit hoe dat komt.' Matt Ridley
'Norberg doet op onderhoudende wijze uit de doeken wat
elke deskundige weet maar wat de meeste nieuwslezers
moeilijk zullen kunnen geloven: de wereld wordt steeds rijker,
gezonder, vrijer en vreedzamer.' The Observer
Raynor Winn en haar man Moth zijn al meer dan dertig jaar
samen. Hun oude boerderij in Wales hebben ze in de loop
der tijd steen voor steen opgeknapt en omgebouwd tot een
goedlopende B&B. Dan raken ze binnen een paar dagen
alles kwijt: ze verliezen hun huis door een
speculatieschandaal en ze krijgen te horen dat Moth een
ernstige ziekte heeft. Ze hebben niets meer over en nog maar
weinig tijd. Met de moed der wanhoop nemen ze een
impulsief besluit: ze gaan de eeuwenoude South West Coast
Path lopen, weg van alles en iedereen. Het is een tocht van
duizend kilometer langs de zuidkust van Engeland. Met twee
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rugzakken en een kleine tent beginnen ze hun wandeltocht
door het oeroude, verweerde landschap van rotsen, kliffen,
zee en lucht. En daar gebeurt het. Met elke stap, door iedere
ontmoeting, en ondanks alle moeilijkheden die ze onderweg
tegenkomen, verandert hun tocht verder in een bijzondere
ontdekkingsreis. Het zoutpad is een inspirerend, openhartig
en schitterend geschreven verhaal over het omgaan met
verdriet, de helende kracht van de natuur en de
herontdekking van de ware betekenis van het leven, als je
alles bent kwijtgeraakt. Raynor Winn debuteerde met Het
zoutpad. Sinds ze het South West Coast Path heeft gelopen,
is ze langeafstandswandelaar en schrijft ze onder andere
over de natuur en wildkamperen. Ze woont in Cornwall met
haar man Moth en hun hond Monty.
De crash van 1929 is nog altijd het meest lezenswaardige
boek over het grootste financiële debacle waarmee de wereld
ooit is geconfronteerd: de beurskrach van 1929. De
beroemde econoom John Kenneth Galbraith beschrijft, met
een grote helderheid, de gekte en waanzin die kenmerkend
was voor de financiële wereld in de Verenigde Staten in die
tijd. Zijn boek getuigt niet alleen van een grote economische
kennis, maar ook van een diep inzicht in de mens...
De beschaving waaruit onze huidige gemoderniseerde
samenleving is ontstaan, begon zon 11.000 jaar geleden in
het Midden-Oosten. Van kleine, losse gemeenschappen van
jagers-verzamelaars ontwikkelde de mensheid zich in
millennia tot onze huidige geglobaliseerde maatschappij. Het
hoogland van Nieuw-Guinea bleef echter tot in het begin van
de 20e eeuw geïsoleerd van de buitenwereld en haar
bevolking leefde tot het eerste contact met
ontdekkingsreizigers in 1931 nog als jagers-verzamelaars. De
gemeenschappen in het hoogland van Nieuw-Guinea kenden
toentertijd nog geen kleding, maar ook geen moderne
technologie: er waren geen klokken, telefoons en
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creditkaarten en evenmin computers, liften en vliegtuigen.
Sterker nog, er bestonden zelfs geen schrift, metaal, geld,
scholen en een centrale overheid. Sinds dat eerste contact in
1931 heeft Nieuw-Guinea een ongekende ontwikkeling
doorgemaakt binnen een enkele generatie had men
aansluiting gevonden, een beschavingssprong waar de rest
van de mensheid elf millennia voor nodig had. Deze
stormachtige ontwikkeling gebruikt Diamond om ons een
confronterende en leerzame spiegel voor te houden.
Het einde aan uitstelgedrag – Stop met uitstellen en begin
met leven In Het einde aan uitstelgedrag legt de Tsjechische
consultant Petr Ludwig uit wat de oorzaak is van ons
uitstelgedrag en hoe je het een halt toeroept. Aan de hand
van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en acht
concrete hulpmiddelen leert hij je in dit veelgeprezen
praktische boek hoe je je eigen visie vormt, nieuwe
gewoonten ontwikkelt, taken organiseert en omgaat met
tegenslagen. Tijd voor actie!
A futurist's vision for a strong, economically successful and
positive New Zealand The future is coming. The question is:
are we ready? New Zealand Unleashed is a look at what sort
of society New Zealand will need to be to best tackle an
unpredictable future. It is about how New Zealand can thrive
on the uncertainty of the future, rather than fear and resist it.
In this book Steven Carden doesn't outline what New Zealand
should do, rather he argues how New Zealand should be.To
accomplish that, he examines aspects of biology, physics,
psychology, New Zealand's history, business and education.
New Zealand Unleashed is divided into four parts: Part One The End of Certainty - Why does the pace of change seem so
rampant today, the future so uncertain, and why does that
unnerve us so much? Part Two - How to Build a Successful
Society - Given that uncertainty and complexity is an
increasing fact of life, what are the three key traits that
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successful societies use to deal with it? Part Three - New
Zealand's DNA - Has New Zealand exhibited these three key
traits in the past, and what does it tell us about our ability to
cope with change and uncertainty in the future? Part Four - A
Few Ideas for a More Adaptive New Zealand - How can New
Zealand nurture these three key traits to help build a stronger
country in the future?
Het antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom
van de grote verschillen tussen arm en rijk in de wereld. In
deze internationale bestseller geeft David Landes op heldere
wijze antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom
van de grote verschillen tussen arm en rijk in de wereld.
David Landes beschrijft hoe Europa ?s mars naar welvaart en
ontwikkeling is begonnen. Hij laat zien dat China en de
islamitische wereld ooit voorlagen, maar dat de beslissende
doorbraak naar welvaart uitbleef. `Het is zijn aanpak die Arm
en Rijk tot een waardevol, zelfs onmisbaar boek maakt. NRC Handelsblad David S. Landes is emeritus hoogleraar
geschiedenis en economie aan Harvard University.
Een fascinerende ontdekkingsreis naar ons onderbewustzijn
Waarom kunnen sommige mensen geuren horen? Waarom
remmen we nog voor we een plotse tegenligger echt hebben
gezien? Waarom is het zo moeilijk om iets geheim te
houden? En moeten we onze visie op de vrije wil helemaal
herzien? Lange tijd moesten wetenschappers zich beroepen
op inventieve manieren om een inkijk te krijgen in de 'black
box' van onze hersenen. Maar dankzij de vooruitgang van
allerlei beeldvormingstechnieken is ook de kennis over onze
hersenen exponentieel toegenomen. Neurowetenschapper
David Eagleman ontsluiert in Incognito de 'verborgen agenda'
van ons brein en ontrafelt vreemde fenomenen zoals het
effect van drugs, gezichtsbedrog, synesthesie, de gevolgen
van hersenbeschadiging en kunstmatige intelligentie, maar
evengoed de complexe processen die nodig zijn om
Page 20/24

Where To Download Nonzero The Logic Of
Human Destiny
alledaagse fenomenen zoals autorijden tot een goed einde te
brengen. In deze New York Times-bestseller slaagt
Eagleman erin om de moeilijkste concepten in mensentaal uit
te leggen. Verhelderend, amusant en perfect onderbouwd:
Incognito is niet toevallig door diverse media verkozen als
een van dé boeken van het jaar!
Wat is populisme? biedt een overtuigende analyse van wat er
nu eigenlijk aan de hand is en is een must read voor eenieder
die de oorzaken en het succes van dit snelgroeiende
fenomeen wil begrijpen. Populisten als Donald Trump, Marine
Le Pen en Geert Wilders drukken steeds duidelijker hun
stempel op de mondiale politiek. Het fenomeen verspreidt
zich razendsnel over heel Europa en de rest van de wereld.
Maar wat ís populisme eigenlijk precies? In dit essay geeft
Jan-Werner Müller antwoord op deze zeer actuele en
dringende vraag. Brengt populisme regering en volk nader tot
elkaar of is het een bedreiging voor de democratie? Wat is
het verschil tussen links en rechts populisme? Uit wie bestaat
‘het volk’ eigenlijk en wie kan namens dat volk spreken?
Aan de hand van deze en andere prangende vragen zet JanWerner Müller in zijn baanbrekende boek een heldere theorie
over het populisme uiteen. Ook stelt hij met behulp van
concrete strategieën voor hoe we het best met dit
oprukkende verschijnsel om kunnen gaan en de claims van
populisten kunnen weerleggen. Een ware eyeopener.
‘Populisme en rechtsstaat gaan moeizaam samen. Müller
gaat een stap verder: ook de democratie blijft niet
onaangetast.’ Bastiaan Rijpkema, auteur van Weerbare
democratie ‘Dit is een mooi essay over populisme waarin
alles wat er over gezegd kan worden, gezegd wordt.’
Meindert Fennema, biograaf van Geert Wilders ‘Hoe
populisme tot verlies aan pluraliteit leidt, wordt glashelder
beschreven [door] Jan-Werner Müller.’ Marli Huijer in
Filosofie Magazine
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Kritische kanttekeningen bij de huidige medische
wetenschap.
Essay over de mogelijkheid om de evolutietheorie van Darwin
en de denkbeelden van Marx over sociale evolutie met elkaar
te verzoenen.
Empathie het vermogen om de emoties van anderen te
kunnen meevoelen en de situatie van anderen te begrijpen is
een zeer oude verworvenheid die zich volgens Frans de Waal
in ons lichaam én in onze geest heeft genesteld, en waardoor
we als soort hebben kunnen overleven. Sociaal,
onbaatzuchtig gedrag, dat ook bij andere dieren dan de mens
voorkomt, is volgens hem minstens net zo belangrijk als het
recht van de sterkste. Na deze constatering gaat De Waal
nog een stap verder en plaatst zijn onderzoek in een
maatschappelijk kader. Als empathie zo belangrijk is voor de
menselijke soort, moet de politiek daar dan niet meer op
inspelen? De Waal schetst hoe onze soort omgaat met
armoede en stelt dat ook het bedrijfsleven sociale
verantwoordelijkheid zou moeten nemen zodat we een
samenleving bouwen met een hogere graad van solidariteit.
Frans de Waal gidst ons door de nieuwste inzichten op het
gebied van psychologie, neurowetenschappen en
gedragsbiologie in zijn kenmerkende, zeer toegankelijke stijl,
ondersteund door eigen observaties van mensen en
primaten. Frans de Waal (1948) is hoogleraar psychologie
aan de Emory University in Atlanta en directeur van Living
Links, dat deel uitmaakt van het Yerkes National Primate
Research Center van de Universiteit van Emory. Hij staat in
de top 100 van meest invloedrijke mensen van het tijdschrift
TIME. Van hem verschenen eerder bij Uitgeverij Contact Van
nature goed, Chimpanseepolitiek, De aap en de
sushimeester, De aap in ons en De aap en de filosoof.
In dit boek maakt Thich Nhat Hanh ons deelgenoot van de
basis van het boeddhisme. De basis van het Boeddhisme In
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dit boek maakt Thich Nhat Hanh ons deelgenoot van de basis
van het boeddhisme. In zorgvuldig gekozen bewoordingen
behandelt hij de ware natuur van het lijden en de rol die lijden
speelt in het scheppen van mededogen, liefde en vreugde kortom, de pijlers van verlichting. Thich Nhat Hanh De
Vietnamese monnik, schrijver en vredesactivist Thich Nhat
Hanh is auteur van tientallen boeken over boeddhistische
onderwerpen. Een van zijn meest toegankelijke werken is Het
hart van Boeddha's leer. 'Boeddha was geen god, Hij was
een mens zoals jij en ik, en hij leed zoals wij. Als we met een
open hart naar de Boeddha toegaan, zal hij ons met ogen vol
mededogen aankijken en zeggen: "Omdat er lijden in je hart
is, kun je mijn hart binnengaan." ' - Thich Nhat Hanh De tekst
van deze editie is herzien. Van Thich Nhat Hanh is ook
verkrijgbaar: In de voetsporen van de Boeddha.
Daniel Lieberman onderzoekt de grote transformaties die ons
lichaam gedurende miljoenen jaren onderging: het ontstaan
van de tweevoeter, de overgang naar een voedselpatroon dat
uit meer dan fruit bestond, de ontwikkeling van ons
uitzonderlijk grote brein en ons atletische vermogen. Ons
hoofd, onze ledematen, onze stofwisseling, geen deel van het
lichaam blijft onbesproken. Continue adaptaties brachten ons
veel voordeel, maar creëerden een omgeving waartegen ons
lichaam niet bestand is, met als resultaat vermijdbare ziektes
zoals obesitas en diabetes type 2. Lieberman noemt dit
`dysevolutie : we leven steeds langer, maar zijn vaker
chronisch ziek. Met Darwin als leidraad propageert hij een
gezondere leefomgeving, voor ons eigen bestwil.
Succesauteur en consultant Verne Harnish beantwoordt de
belangrijkste vragen over groei voor jouw bedrijf. Met
inzichten die toepasbaar zijn bij elke groeifase. Verne Harnish
biedt met ‘Scaling up’ een beproefd recept waarmee je groei
initieert en begeleidt. Hij beantwoordt hierin vragen als: hoe
kan ik mijn organisatie laten groeien dit jaar? En daarna? Hoe
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richt ik mijn organisatie in voor duurzame en constante groei?
Hoe maak ik een helder strategisch én operationeel plan voor
mijn mensen? Hoe haal ik meer uit mijzelf en mijn team?
‘Scaling up’ is een praktische, gedegen methode om een
langetermijnstrategie op te zetten en die vervolgens terug te
brengen tot wat de organisatie het komend kwartaal moet
doen. De methode is een combinatie van effectiviteit (met de
juiste mensen de goede dingen doen) en efficiëntie (de
dingen goed doen). Naast een gezonde basis voor groei biedt
dit boek ook een eenvoudig model om de groei inzichtelijk te
maken en te bewaken. Je beperkt je tot vier
beslissingsvelden: mensen, strategie, uitvoering en cashflow.
Zo kost een effectieve uitvoering minder dan vijf uur per
week! Met dit werkboek houd je de vinger aan de pols van de
bedrijfsgroei.
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