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Dichterlijk verwoorde denkbeelden van de Libanese filosoof, dichter en schilder over Jezus en
zijn tijdgenoten.
Here are three questions for you: First, does perfect happiness even exist or are you simply
wasting your time looking for it? Second, are you smart enough to snatch your share of
happiness from your apparently wicked life? And third, are you sad enough to be happy? If you
had the answers to these questions, you might not have picked up this book at all; but since
you have, you probably are on your quest towards happiness and positivity. So read on…
“Aparna very effectively brings out everyday examples of how we face life today and are yet
not able to find the happiness and emotional satisfaction that we seek. She suggests how we
can go about making simple changes to the way we think, and get out of the cycle of
depression and sadness. Do read her book! And may you find happiness in your life.” - Amish
Tripathi (Best Seller Indian Author) “Happiness everyone needs but the path chosen is not
always right. It is like deer chase. Thanks to Aparna ,who gives suitable answer for this
anomaly. Her experience based book is logical and satisfies ones queries. I am sure it will earn
tremendous goodwill from its readers.” - Prof Kamal Dikshit (National coordinator, media
initiative for values) "'Happiness: An Edangered Emotion' is like a ready reckoner for the
modern youth who seem to have forgotten to be happy!" - Today’s Education Insight (Vanessa
Victor Agrawal, Editor-In-Chief)
Dé nieuwe Timothy Ferriss, voor alle lezers van Een werkweek van 4 uur Voor de fans van
Brené Brown tot Yuval Noah Harari en van Esther Perel tot Neil Gaiman Timothy Ferriss stelde
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elf zorgvuldig geformuleerde vragen aan een hele verzameling succesvolle mensen, zijn tribe.
Hun korte profielen en antwoorden op die elf vragen helpen jou ook je meest uitdagende
levensvragen te beantwoorden en buitengewone resultaten te boeken. In Tribe of mentors vind
je de gereedschappen, tactieken en gewoontes van meer dan 130 toppresteerders. Laat je
inspireren door de antwoorden van bijvoorbeeld Brené Brown en Yuval Noah Harari. Dit boek
bevat praktisch advies van bijzondere professionals die oplossingen hebben gevonden voor
verschillende vraagstukken. Want of je nu je resultaten wilt verbeteren, jezelf opnieuw wilt
uitvinden of gewoon wat inspiratie zoekt, iemand anders heeft waarschijnlijk een vergelijkbaar
pad afgelegd! Profiteer nu van de levenslessen van al deze geweldige mensen. De pers over
Een werkweek van 4 uur ‘Minder werken, meer leven? In Een werkweek van 4 uur leert
Ferriss u hoe u ontsnapt aan de 9-tot-5-mentaliteit én een rijk leven kunt leiden.’ Zin
‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York Times
Een in de liefde teleurgestelde jonge vrouw begint toch weer aan een relatie.
Heb je last van hooikoorts? Als je je onderdompelt in Jules Vernes 20.000 mijlen onder zee zul
je geen last meer hebben van pollen. Ben je na een teleurstellende relatie je geloof in de liefde
verloren? Lees dan Murakamis 1q84 en word net als hoofdpersoon Tengo opnieuw verliefd op
de liefde. Of vind je het jammer dat je vader geheelonthouder is? Laat hem Jan van
Mersbergens Naar de overkant van de nacht lezen en hij zal ervan overtuigd raken dat het
goed is om je af en toe te laten gaan. In dit `medisch handboek worden meer dan 320
aandoeningen van midlifecrisis en slapeloosheid tot gebrek aan humor en constipatie
beschreven. In totaal 550 romans bieden soelaas: de ene keer geeft het verhaal zelf afleiding,
een andere werkt het ritme van het proza genezend. Ella Berthoud en Susan Elderkin zijn twee
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gepassioneerde Engelse `bibliotherapeuten bij The School of Life, opgericht door onder
anderen Alain de Botton. Hun bejubelde boek The Novel Cure is voor deze vertaling voor een
kwart aangevuld met remedies van Nederlandse en Vlaamse bodem. De lemmas zijn verzorgd
door literair journalist Maarten Dessing. `Een ode aan de mogelijkheden van de roman. The
Guardian
Obra filosofica que presenta el mundo de Nietzsche desde una mirada intima y reflexiva ?por
un lado?, y por otro expone esa intimidad ante los demas, en una suerte de autobiografia
nostalgica y autocompasiva.
Aristoteles’ Metafysica is een van de meest invloedrijke filosofische boeken ooit. Het
belangrijkste boek uit de geschiedenis van de metafysica verschijnt nu voor het eerst volledig
in het Nederlands. De meesterlijk vertaalde en ingeleide tekst laat ons een werkelijkheid
ervaren die we uit het zicht verloren lijken te zijn, al omgeeft ze ons op elk punt van het
bestaan. Aan de hand van een uitgebreide inleiding en tal van noten neemt Schomakers de
lezer mee door deze canonieke tekst.

Anekdotisch-biografisch handboek uit de tweede eeuw na Christus van de
antieke Griekse filosofie.
Keuze uit het werk van de Duitse filosoof (1844-1900).
This volume surveys the major philosophical concepts, arguments, and
commitments of the Confucian classic, the Analects. In thematically organized
chapters, leading scholars provide a detailed, scholarly introduction to the text
and the signal ideas ascribed to its protagonist, Confucius. The volume opens
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with chapters that reflect the latest scholarship on the disputed origins of the text
and an overview of the broad commentarial tradition it generated. These are
followed by chapters that individually explore key areas of the text’s
philosophical landscape, articulating both the sense of concepts such as ren, li,
and xiao as well as their place in the wider space of the text. A final section
addresses prominent interpretive challenges and scholarly disputes in reading
the Analects, evaluating, for example, the alignment between the Analects and
contemporary moral theory and the contested nature of its religious sensibility.
Dao Companion to the Analects offers a comprehensive and complete survey of
the text's philosophical idiom and themes, as well as its history and some of the
liveliest current debates surrounding it. This book is an ideal resource for both
researchers and advanced students interested in gaining greater insight into one
of the earliest and most influential Confucian classics.
Hoe word je een stoïcijn? Massimo Pigliucci laat zien hoe deze oude filosofie
toepasbaar is in het moderne leven. Toen Pigliucci de vijftig naderde, werd hij
overvallen door grote levensvragen en het besef van zijn eigen sterfelijkheid. Hij
ging zich verdiepen in de praktische filosofie van de stoïcijnen, die uitstekend
past bij seculiere westerlingen. Ze leert je te focussen op wat binnen je macht ligt
en zo een zekere gelijkmoedigheid te bereiken. Pigliucci combineert een
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glasheldere uitleg van deze tijdloze filosofie met persoonlijke voorbeelden. Ten
slotte formuleert hij twaalf leefregels voor de moderne stoïcijn.
From Linkville Press: Maya was raised single-handedly by her "father," Samuel,
who had divorced his wife, Cynthia years ago, on grounds of infidelity. This was
before May turned three years old. Growing up in Durban was mixed with the
good, bad, and ugly for Maya. Influenced by Craig, Maya went into the
underworld of stealing, drug trafficking, and prostitution under the cover of a very
perverse juvenile assembly, called the Alternative Lifestyle Club. She joined the
club in the very pursuit of what she called her "destiny." By becoming "Initiate
39," she went on to become popular among many top-notch Southern Africans.
After several disappointments, Maya thought she could use her "connections" to
bite the fingers that fed her by carrying out her given assignments her own
way--a way of letting the organization know that she was no push-over. But that
was not the case Consequently, leaders of the club, led this juvenile to her doomthey set her up and the police did the rest. The long arm of the law landed her in
prison in Johannesburg. It was there she knew that changing for the better would
be appropriate. Through the favor from a rich gold merchant, school owner, and
chairman of the Louisville Shipping Company, to whom she had cone some
wrong in the past, Maya was released from prison before her sentence was up.
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Her benefactor sent her to the United States for secretarial studies, where she
worked in his company a couple of years. She then returned to her native Durban
home in South Africa with her husband, Daniel Young, to find her 'father' whom
she had left years before. Maya became a woman of substance; her fame and
enterprise raised her up the corporate ladder phenomenally fast. But to get there,
she had to travel a very hard road. This is her story.
De eerste volledige geschiedenis van zowel de westerse als oosterse filosofie De
geschiedenis van de filosofie is een waar epos: de ontdekking van de ideeën,
inzichten en leringen van de meest creatieve denkers in de geschiedenis. Maar
sinds de publicatie van Bertrand Russell's standaardwerk Geschiedenis van de
westerse filosofie in 1945 is er niet meer zo'n allesomvattend werk meer
verschenen over de geschiedenis van deze intellectuele reis. Met De
geschiedenis van de filosofie brengt filosoof en hoogleraar A.C. Grayling daar
verandering in. Met zijn kenmerkende helderheid en finesse neemt hij de lezer
mee van de wereldbeschouwingen en moralen van voor Boeddha, Confucius en
Socrates, langs de christelijke overheersing van het Europese gedachtegoed,
naar de renaissance en de verlichting, tot aan Nietzsche, Sartre en de filosofie
van vandaag de dag. En aangezien de geschiedenis van de filosofie niet
compleet is zonder de grote filosofische stromingen uit India, China en de
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Perzisch-Arabische wereld geeft hij ook hiervan een gedetailleerd overzicht.
Grayling behandelt een breed scala aan onderwerpen, waaronder de metafysica,
ethiek, esthetiek en logica. Dit doet hij aan de hand van het gedachtegoed van
een groot aantal befaamde filosofen evenals minder bekende maar zeer
invloedrijke denkers. Tevens gaat hij dieper in op de vraag wat we van dit geheel
aan stromingen hebben geleerd, én op welke vlakken we nog vooruitgang
kunnen boeken. Het resulteert in een toegankelijke maar complete geschiedenis
die de ogen doet openen. 'Als er iets bestaat als de Briste variant van "De
denker", dan is dat zonder twijfel A.C. Grayling.' The Times 'Vijf minuten hierin
lezen leidt de hele dag tot interessante overpeinzingen.' Independent Professor
A.C. Grayling is het hoofd van het New College of the Humanities in Londen en
fellow van St Anne's College, Oxford. Hij schreef en redigeerde meer dan dertig
boeken over filosofie en andere onderwerpen en heeft zich tevens
gespecialiseerd in niet-westerse filosofie. Daarnaast schreef hij jarenlang
columns voor The Guardian en The Times en was hij voorzitter van de Man
Booker Prize van 2014.
'Het zou goed zijn als de kunsenaars hun werk helemaal zelfstandig verrichtten,
maar ze hebben allemaal de hulp van werkende mensen nodig, zowel om hun
kunst te kunnen produceren, als om hun luxeleventje te kunnen leiden, waarvoor
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ze overigens afhankelijk zijn van de portemonnee van welgestelde lieden of van
rijkssubsidies, die bijvoorbeeld hier te lande bij miljoenen worden verstrekt aan
theaters, conservatoria en kunstacademies. Dat geld wordt opgebracht door het
volk, dat daar zijn koeien voor moet verkopen en zelf nooit proeft van het
esthetisch genot waarin al die kunst zegt te voorzien' (Lev Tolstoi) In Wat is
kunst? geeft Tolstoi ons zijn kunstvisie. De kern daarvan is deze: algemene
verstaanbaarheid is door de eeuwen heen een voorwaarde geweest voor goede,
hoogstaande kunst. Dergelijke kunst heeft geen subsidies nodig. Daarmee is dit
pamflet van Tolstoi een recalcitrante aanvulling op het kunstdebat dat momenteel
in Nederland woedt. Of Arnon Grunberg het met deze visie van Tolstoi eens is,
valt te lezen in zijn prikkelende voorwoord.
Twenty historical horror stories presented for your consideration. Learn the real reasons
behind the trial of Socrates, the curse of Glamis Castle, and the writing of the Book of the
Dead. Discover the horrors of the American Civil War and the English Civil War. Meet a
vampire during the Dust Bowl and a Sasquatch traveling among the fur trappers of Canada.
Featured authors include T. Fox Dunham, Kevin Wetmore, Gwendolyn Kiste, and Guy
Burtenshaw.
Standaardwerk over de rol van Nederland bij de 18e-eeuwse Verlichting, die veel groter blijkt
dan traditioneel wordt aangenomen.
Een ambitieuze oudere zakenman in het Amerikaanse Atlanta wordt geconfronteerd met
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corruptie, racisme en andere problemen die het hem niet makkelijk maken aan de top.
Bezinning in dialoogvorm op het wezen van de vrijheid door de christelijke filosoof
(1033-1109), met inleiding op leven en werk.
Samenvattende beschouwing van de Duitse filosoof (1883-1969) over vier belangrijke
grondleggers van de menselijke levensbeschouwing en moraal.
Praktische levenslessen van de Griekse filosoof (ca. 55-135 na Chr.).
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
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methode-Peterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen
waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel
opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op
het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke
kwesties om daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol
mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van
het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite
gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die
de tand des tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste
"praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12
regels voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES
'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
Op de middelbare school gebruikte Jules Evans nogal wat partydrugs. Hij werd er erg angstig
van. De filosofie redde hem echter uit zijn emotionele crisis. Evans raakte gefascineerd door
de filosofen uit de Oudheid, vooral door hoe ze ons vandaag de dag nog steeds kunnen
helpen. Hij sprak met soldaten, psychologen, gangsters, astronauten en anarchisten en
ontdekte hoe mensen filosofie gebruiken om hun leven te verbeteren.
Als een denkbeeldige, ideale pedagoog die een jonge, door de cultuur onbedorven mens
begeleidt op de weg naar volwassenheid, verwoordt de Franse schrijver 81712-1778) zijn
opvoedkundige ideeen.
In mei 1866 schrijft Leo Tolstoj het woord einde onder een manuscript dat generaties lezers in
zijn ban zal krijgen. Aanvankelijk heet het boek Eind goed, al goed, later wordt de titel
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veranderd in Oorlog en vrede. Het verhaal eindigt met een dubbel huwelijk, en niet met de
dood van de grote held vorst Andrej Bolkonski. Delen van het manuscript worden gepubliceerd
in tijdschriften en de auteur doet verscheidene pogingen het boek gedrukt te krijgen. Pas drie
jaar later zal het boek verschijnen. Deze editie is de oerversie, in de prachtige Nederlandse
vertaling van Peter Zeeman en Dieuwke Papma. Deze Oorlog en vrede is ongeveer half zo
lang als de gecanoniseerde versie, ontbeert de lange uitweidingen over geschiedfilosofie,
bevat vele andere scènes en verwikkelingen en leidt naar een geheel ander einde. Met de
uitgave van deze oorspronkelijke versie zag een nieuwe, frisse Tolstoj het licht.
Dé grote Amerikaanse roman over de Eerste Wereldoorlog In zijn semi-autobiografische
roman uit 1929 vertelt Ernest Hemingway het onvergetelijke verhaal van een Amerikaanse
ambulancechauffeur aan het Italiaanse front en zijn liefde voor een Engelse verpleegster.
Tegen de achtergrond van de onverbiddelijke oorlog schetst Hemingway een portret van hun
onmogelijke liefde met een intensiteit die ongeëvenaard is in de moderne literatuur. Afscheid
van de wapenen is een van de allermooiste anti-oorlogsromans ooit geschreven. Met deze
herziene uitgave is Hemingways meesterwerk nu voor het eerst sinds 25 jaar weer verkrijgbaar
in het Nederlands. Jan Vantoortelboom, auteur van Meester Mitraillette, schreef er een
voorwoord bij.
'Jack Burns was volgens zijn moeder al acteur eer hij acteur was, maar zelf bewaarde hij zijn
duidelijkste jeugdherinneringen aan de momenten waarop hij de dringende behoefte had zijn
moeders hand vast te houden. En dan acteerde hij niet.' Zo begint John Irvings elfde roman,
'Tot ik jou vind' het verhaal van de acteur Jack Burns. Zijn moeder Alice is tatoeëerster in
Toronto. Als Jack vier is, reist Alice verscheidene havensteden aan de Noordzee met hem af.
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De twee zijn op zoek naar Jacks verdwenen vader William, een kerkorganist die verslaafd is
aan het laten zetten van tatoeages. Maar Alice is een mysterie en William blijft onvindbaar.
Zelfs Jacks herinneringen zijn onzeker. Jack Burns gaat naar school in Canada en New
England, maar echt vormend is zijn omgang met enkele oudere vrouwen. Irving schildert Jacks
leven als acteur in Hollywood met dezelfde rijkdom aan detail en verscheidenheid aan emoties
die hij aanwendt bij de beschrijving van de tatoeagestudio's in de genoemde havensteden en
de weergalmende orgelmuziek die Jack als kind in Europese kerken heeft gehoord. De toon
van het boek, de stem die eruit opklinkt, is weemoedig. Tot ik jou vind is doortrokken van
verdriet en bedrog; het is daarnaast een krachtige, komische roman die zich zonder meer laat
vergelijken met Irvings meest ambitieuze en ontroerendste werk.
Een jonge schrijver besluit na een beschuldiging van narcisme zich te verdiepen in de eerste
persoon die hij ontmoet.
Van populair weblog naar New York Times-bestseller is dit hét boek voor zelfhulphaters! Stop
met altijd maar positief zijn, en leer in plaats daarvan om te gaan met je tekortkomingen en de
tegenslagen in het leven. Zodra je niet meer wegrent voor je angsten, fouten en onzekerheden
maar de pijnlijke waarheid onder ogen durft te zien, vind je de moed en het zelfvertrouwen
waar je in deze tijd zo'n behoefte aan hebt. Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij
om geeft, en dus ook waar je niet om geeft. Dat idee omarmen werkt bevrijdend. Humoristisch
en vol goede grappen, maar bovenal ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.

Levensbeschouwelijke overwegingen naar aanleiding van alledaagse voorvallen
door de Romeinse stoïcus (ca. 4 v. Chr.-65 na Chr.).
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Bezinning van de Duits-Amerikaanse filosofe (1906-1975) op de betekenis van
beschaving tegenover massacultuur en consumptisme.
Druk, druk, druk. Dagen en jaren vliegen voorbij. Wat is het leven toch kort! Het
zijn veel gehoorde uitspraken, maar de Romeinse filosoof Lucius Annaeus
Seneca vindt ze absolute onzin. In De brevitate vitae ('Over de kortheid van het
leven') verklaart hij zich nader. Het leven te kort? Welnee, het duurt lang genoeg.
Maar dan moet je je tijd wel goed gebruiken, bijvoorbeeld door grote denkers te
lezen: zo krijg je letterlijk eeuwen erbij. Maar de meeste mensen verspillen hun
tijd en komen niet toe aan werkelijk leven. In fraaie anekdotes over beroemde en
minder beroemde Romeinen gaat het over tomeloze ambities en winstbejag, over
domheid en verveling. En over het eindeloos uitstellen van goed leven tot 'later'.
De kritiek klinkt soms verrassend modern. Zo is Seneca streng voor mensen die
de hele dag alleen maar bezig zijn met 'balspel'. Of in de zon liggen. Gebruik je
tijd verstandig, blijf zelf de baas ervan, kies voor het hier en nu. Wie De lengte
van het leven leest heeft geen cursus timemanagement meer nodig.
Maya: Initiate 39Createspace Independent Pub
Hoe kunnen we ervan uitgaande dat de wereld nu eenmaal een tranendal is toch
proberen ons leven zo aangenaam mogelijk in te richten? Jaag niet het geluk na,
zo luidt de raad die Schopenhauer ons in dit boek geeft, maar besteed al je
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energie aan het vermijden van ongeluk. Bespiegelingen over levenswijsheid
geeft niet alleen een schat aan wijze levenslessen maar is dankzij
Schopenhauer's onnavolgbare stijl ook te genieten als een literair meesterwerk.
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