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From fitness and martial arts expert Martin Rooney,
author of top-selling Training for Warriors and
Ultimate Warrior Workouts, comes a complete
twelve-week workout and diet plan for anyone
looking to shed pounds of fat and increase muscle
mass. In Warrior Cardio, the creator of the worldfamous Training for Warriors System provides the
latest scientifically proven techniques for
cardiovascular training paired with a weight loss plan
that really delivers.
'Het Sirtfood dieet is het dieet waar iedereen over
praat, niet in de laatste plaats omdat je dingen mag
die meestal verboden zijn, bijvoorbeeld chocola,
rode wijn en koffie.' The Mirror En dan nu
doorpakken met het receptenboek! Het Sirtfood dieet
is niet zomaar een dieet, maar een levensstijl. Het
dieet waar menig atleet, personal trainer en celebrity
bij zweert, was al groot in Engeland. En sinds de
verloren kilo's van zangeres Adele aan het dieet
worden toegeschreven, is het ook in Nederland en
Amerika een hot topic. Voedingsdeskundigen Aidan
Goggins en Glen Matten zetten ons eetpatroon op
zijn kop met hun wetenschappelijk onderbouwde
schema voor gewichtsverlies en een betere
gezondheid. Sirtfood is de verzamelnaam voor
voedingsmiddelen die een groep genen – genaamd
sirtuïnes – stimuleren. Als de sirtuïne, ook wel de
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skinny gene genoemd, eenmaal geactiveerd is,
verbrand je vet en bouw je spiermassa op. In
navolging van het eerste boek, Het Sirtfood dieet,
verschijnt nu het bijbehorende receptenboek. Voor
iedereen die met lekkere recepten op basis van deze
slimme ingrediënten af wilt vallen. De meer dan
honderd recepten zitten boordevol smaak en
bevatten de officiële top 20 van sirtfoods, zoals
boerenkool, peterselie, aardbeien, boekweit,
walnoten, kurkuma, pure chocola en zelfs koffie en
rode wijn! Met dit onontbeerlijke receptenboekvol
voedingsadviezen en tips kun je je eigen
voedingsschema maken, dat je aanpast aan je eigen
routine, budget en dieet. Aidan Goggins en Glen
Matten zijn beiden voedingsdeskundigen. Goggins
interesse in de heilzame werking van voeding werd
geboren door zijn wens zijn auto-immuunziekte te
bestrijden. Hij heeft naast sporters ook Pippa
Middleton begeleid. Matten noemt zichzelf een
nutrition nerd en full on foodie. Hij is een
veelgevraagd spreker. 'Een no-nonsense dieet
waarvan je veel afvalt en dat ongelooflijk goed is
voor de gezondheid. Ik ben een enorme fan!'
Lorraine Pascale, tv-chef bij BBC 'Een openbaring
voor mijn eetpatroon.' David Haye, zwaargewicht
bokskampioen
To be a warrior, you must train like a warrior
Discover the training secrets that have produced
World Champions in MMA, Submission Grappling,
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Brazilian Jiu Jitsu, and Judo. More than 750 color
photos will show you how to perform hundreds of
exercises designed to specifically target each area of
your body. You'll also learn: Nutrition and safe
weight-cutting tips Information on dealing with
injuries Advice on the warrior mind and mental game
The ultimate 8-week warrior workout plan Whether
you are a fighter or just want to look like one,
Training for Warriors is a proven, comprehensive
system to get you fit for whatever battle life throws at
you.
Tot enkele jaren geleden was Jonathan Safran Foer
afwisselend vegetariër en vleeseter.Toen hij
echtgenoot en vader werd, stelde hij zichzelf de
vraag: waarom eten we dieren? En zouden we ze
ook eten als we wisten hoe ze op ons bord
terechtkomen? In een briljante synthese van
filosofie, literatuur, wetenschap en
undercoverjournalistiek onderzoekt Foer in Dieren
eten de verschillende verhalen die we onszelf
vertellen om ons eetgedrag te rechtvaardigen van
folklore tot populaire cultuur, van familietradities tot
westerse mythen en laat hij zien hoe die verhalen
onze onwetendheid in stand houden. Dieren eten
getuigt van sterke morele gedrevenheid en grote
ruimhartigheid, voor mensen en voor dieren. Het is
geschreven met de stilistische brille en creativiteit
die Foers twee vorige boeken tot bestsellers
maakten. Het resultaat is een prikkelend en
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uitdagend boek over de verhalen die ons verteld
worden en de verhalen die ons verteld moeten
worden.
Learn common fighter moves, and discover the
equipment and nutrition that can help you achieve
fitness goals.
Moet je je gewoon neerleggen bij -`zware botten en
`zwembandjes ? Timothy Ferriss onderzocht met
behulp van medici en wetenschappers of erfelijkheid
je inderdaad een lichaam kan opleggen waar je niet
gelukkig mee bent. Ferriss uitgebalanceerde dieeten trainingsprogramma is het verrassende antwoord
op vijftien jaar onderzoek naar de vraag: hoe hou je
je genen voor de gek en krijg je het perfecte figuur
en de beste seks? En hoe krijg je met de kleinste
aanpassingen (en zo min mogelijk moeite) de
meeste energie en de beste resultaten?Body, een
lijfboek geeft alle antwoorden, voor mannen én
vrouwen. Van de sportschool tot de slaapkamer:
vergeet wat hip en `happening is en doe wat echt
werkt!
Filosofische studie over het onderschatte belang van
geluk en toeval in met name de financiële wereld.
Let op: Epub3 fixed lay-out, niet geschikt voor ereader. Dafne LIKES kookboek staat vol met
gezonde recepten, gemaakt van verse ingrediënten
die snel op tafel staan en nog razend lekker zijn ook.
Dafne geeft aan wat je het beste kunt eten voor en
na het sporten. Ook geeft ze tips voor een aantal
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supersnelle snacks. Een belangrijke plek in het boek
wordt bovendien ingenomen voor feestelijke en
makkelijke menu's voor het hele gezin, iets wat voor
de atlete zelf van grote waarde is. De recepten
worden aangevuld met persoonlijke
achtergrondverhalen waardoor het boek een mooie
inkijk biedt in haar dagelijks leven. Inspiratie voor
haar recepten doet Dafne op tijdens haar sportreizen
naar het buitenland. Op haar veelgelezen blog
'Dafne Likes' post ze geregeld - samen met haar zus
Sanne - gezonde, snelle, simpele en wereldse
recepten.
Brendan Brazier is a professional Ironman triathlete,
a two-time Canadian 50km Ultra Marathon
Champion, and the bestselling author ofThe Thrive
Diet. Now, in an easy-to-apply system for everyone,
he shares his groundbreaking approach to fitness
and how you can gain maximum results in minimal
time.Thrive Fitness isn't simply a program; it's a way
of life. Whether you're a time-crunched beginner or
an experienced athlete,Thrive Fitness will help you: sculpt strong, lean, functional muscles - reduce body
fat - reduce risk of disease - increase energy - boost
heart health - improve sleep quality - sharpen mental
clarity - cut sugar cravings - reduce inflammation reduce stress - prevent sports injuries Thrive Fitness
is a real-world program that can easily fit into your
busy schedule. To get you started on your new way
of life, the book also features: - a complete 6-week
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rotational workout plan and training log - illustrated
exercises with step-by-step instructions - top foods
to fuel workouts - 30 plant-based, whole-food,
performance-enhancing recipes - a sample meal
plan
From classroom aids to corporate training programs,
technical resources to self-help guides, children's
features to documentaries, theatrical releases to
straight-to-video movies, The Video Source Book
continues its comprehensive coverage of the wide
universe of video offerings with more than 130,000
complete program listings, encompassing more than
160,000 videos. All listings are arranged
alphabetically by title. Each entry provides a
description of the program and information on
obtaining the title. Six indexes -- alternate title,
subject, credits, awards, special formats and
program distributors -- help speed research.
Novak Djokovic beleefde in 2011 een fantastisch
jaar: hij won tien titels, drie grandslamtoernooien en
drieënveertig opeenvolgende wedstrijden. Heel
bijzonder voor een sporter die nog geen twee jaar
eerder nauwelijks een toernooi kon winnen. Hoe kon
een tennisser, geplaagd door aandoeningen,
blessures en ademproblemen plotseling de nummer
één van de wereld worden? Het antwoord is
verbluffend: hij ging anders eten. In Eten om te
winnen vertelt Djokovic hoe hij de bombardementen
op Belgrado overleefde en opgroeide van
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oorlogskind tot een absolute topper in zijn sport. Hij
onthult het dieet dat zijn leven veranderde en zijn
prestaties omhoog deed schieten. Door glutenvrij te
eten werd hij beter, lichter, helderder en sneller.
Djokovic verfijnde zijn dieet en verloor nog meer
gewicht, zijn lichaam en mentale focus werden
sterker, wat ertoe leidde dat hij een jeugddroom kon
verwezenlijken: Wimbledon winnen en de eerste
plaats in de ATP Rankings bereiken. Zijn succes
inspireerde Djokovic een methode te ontwikkelen
waarmee iedereen zijn gezondheid en manier van
leven in 14 dagen kan verbeteren. Met weekmenu’s,
tips voor bewust eten en heerlijke recepten die
makkelijk te maken zijn, kun je overgewicht
verminderen en ga je je beter voelen. Djokovic geeft
ook tips om stress te verminderen en eenvoudige
oefeningen om in beweging te komen. Met Eten om
te winnen word je slanker, sterker en gezonder in
twee weken. Richard Krajicek en William Davis
(auteur Broodbuik) schreven allebei een voorwoord
voor dit boek.
Essay over de onzin van economische en andere
voorspellingen en onze gebrekkige perceptie van de
werkelijkheid.
In his guide to fitness and nutrition international
rugby star James Haskell leads you seamlessly
through every step of the journey towards
transforming your body and reaching your fitness
goals. With an 8-week plan that can be done at
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home, suitable for those who have not trained
before, and a 12-week plan for those who already
train regularly, there is something for everyone and
James encourages and challenges you to become
fitter, stronger and leaner than ever before.
Alongside the training programmes James provides
detailed advice about nutrition, helping you to
understand how to eat to achieve the results you are
aiming for, as well as delicious recipes and meal
plans to ensure you stay on track. James's ambition
is to dispel the fog - to provide clarity, understanding
and to motivate as well as inspire you train hard and
fuel your training effectively in order to transform
your body. If you found James's Introduction to
Becoming and Remaining Rugby Fit helpful, Perfect
Fit will help you to take your training to the next level
with its more detailed workouts, nutritional advice
and recipes.
Nog voordat u deze tekst begon te lezen, heeft u
eigenlijk al besloten of u dit boek wilt kopen. En deze
woorden zullen u alleen maar sterken in een besluit
dat vrijwel onmiddellijk tot stand kwam. Hoe kan dat?
En wat is dat oordeel waard? Intuïtie betekende de
doorbraak voor Malcolm Gladwell in Nederland. Het
is een boek dat werkt op verschillende niveaus. Het
legt uit hoe besluitvorming werkt: in het persoonlijke
leven maar ook op het werk, op straat, of in een
bedrijf. Gladwell laat overtuigend zien hoe we erin
kunnen slagen betere besluiten te nemen.
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Billy Beane wil met zijn honkbalteam de Major
League winnen. Het enige probleem: zijn budget is
minuscuul vergeleken met andere teams. Beane
komt met een origineel plan. Waar anderen strijden
om spelers met een hoog slaggemiddelde of het
aantal binnengeslagen punten, graaft hij dieper in de
statistieken en combineert bijzondere spelers tot een
winnend team. Moneyball is een spannend en
waargebeurd verhaal - en Lewis laat zien hoe je met
weinig geld grote successen boekt.
Ook zonder te weten wat een antioxidant is, heeft de
mensheid de afgelopen duizenden jaren prima
gegeten. Mensen zijn er over het algemeen ook
zonder de hulp van voedingsdeskundigen in
geslaagd om goed gezond te blijven. Dus welke van
al die honderden regels die tegenwoordig zo in
zwang zijn hebben we nu echt nodig? Eet echt eten.
Niet te veel. Vooral planten. Acht woorden die het
uitgangspunt vormen voor deze handzame, kleine
gids. Of je je nu in de supermarkt bevindt of voor een
zelfbedieningsbuffet staat, Echt eten van Michael
Pollan kan je ter plekke helpen bewuster om te gaan
met voeding en betere keuzes te maken. Gezond
eten hoeft niet ingewikkeld te zijn!
Wim Hof vertelt op aangrijpende en gepassioneerde
wijze in zijn nieuwe boek ‘De Wim Hof Methode’ dat
een ijsbad niet alleen goed is voor body en mind,
maar óók voor de spirit. In het nieuwe
allesomvattende boek ‘De Wim Hof Methode’
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vertelt Wim Hof in eigen woorden zijn verhaal. Hij
schrijft dat een ijsbad goed is voor mind en body,
maar óók voor de spirit. Wim Hof is bekend
geworden met baden of douchen met ijskoud water.
Wim Hof, ook wel The Ice Man genoemd, vertelt in
‘De Wim Hof Methode’ op aangrijpende en
gepassioneerde wijze hoe hij deze methode heeft
ontwikkeld en over de verbluffende resultaten uit
wetenschappelijk onderzoek naar zijn methode. In
‘De Wim Hof Methode’ leer je hoe je kou,
ademhaling en mindset kunt benutten om leiding te
nemen over je geest en stofwisseling. Maar de
methode van Wim gaat verder dan verbeterde
gezondheid of prestaties – het is ook een spiritueel
pad om je te verbinden met je innerlijke kracht.
Do you feel bloated, exhausted, without energy?
Would you like to keep fit in a healthy way without
giving up your favorite dishes? The Sirtfood Diet is
based on eating foods that contain a lot of sirtuins.
These incredible proteins help with cellular
rejuvenation, give you a healthy glow, and, the best
part, make you skinny! Yep, it's scientifically proven
that sirtuins activate the "skinny gene" and enhance
weight loss. The Sirtfood Diet is super popular these
days, and not without reason. Have you seen how
much weight has the famous singer Adele lost? The
Sirtfood Diet accomplishes weight loss by activating
the "skinny gene", enhancing rejuvenation, and
making your body work better. The Sirtfood Diet will
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be an amazing discovery for you, a lot of celebrities
are following this plan with outstanding results. The
scientific basis of the Sirtfood diet is clinically proven
and quite simple to grasp. When we fast, we activate
our "skinny gene" or SIRT genes and therefore our
metabolism. But you don't need fasting to activate it
anymore: the Sirtfoods and the carefully balanced
Sirtfood recipes you will find in this book will
jumpstart your metabolism in the Phase 1 of the diet
without making you starve! Additionally to all the
information you will need, this book will give a
complete nutrition plan for both phases of the diet,
you will combine promptly theory and practice. Here
is what you will find inside this guide: Sirtfood Diet
explained in details and why you should choose this
diet How to keep the right mindset when following
the diet What are the phases of the diet The Super
sirtfood Selection What type of workouts are the best
to combine with the Sirtfood Diet A lot of
mouthwatering recipes for each phase of the diet A
complete meal plan to better organize your week
And much more.... Isn't it great? Even if you have
tried everything and now you think that no diet is for
you"! Don't give up! Success is at hand! The
innovative point of view of this food plan, focused on
satisfying the palate and not on disheartening
sacrifices, will allow you to achieve the result you
deserve and to maintain it over time! So, what are
you waiting for? So, scroll up, click on 'Buy Now',
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and Get Your Copy!
De Japanse yogadocent Eiko, koningin van de split,
leert je met ‘Doe de split in vier weken’ in 4 weken
de split te doen. Iedereen kan de split doen: jong,
oud, lenig of stijf! Met slechts vijf minuten stretchen
per dag kun ook jij je flexibiliteit verbeteren. Behalve
dat het leuk is, levert het ook gezondheidsvoordelen
op, zoals flexibiliteit, minder lagerugpijn, een betere
bloedsomloop en een strakkere buik. Te mooi om
waar te zijn? Dat is het niet. Met dit revolutionaire
programma van Eiko kunnen mensen van alle
leeftijden en elk fitnessniveau ongelooflijke
resultaten boeken. # Een megabestseller in Japan:
meer dan 1,3 miljoenverkochte exemplaren
100 muscle-building, fat-burning recipes, with meal
plans to sculpt your warrior body Ever wonder how
professional MMA fighters in the UFC prepare their
bodies for fights? The real training often starts in the
kitchen, where the right meals at the right times can
give fighters everything they need to be ready for
their next match. Fighters fuel their bodies with
precise nutrients delivered at specific times to
achieve their functional physiques--and now you can
too. The Fighter's Kitchen provides expert guidance
on what and when to eat, and it helps you
understand how our bodies use what we eat to burn
fat and build lean, strong muscle. Through phased
weekly meal plans, expert insight on how and when
to take full advantage of your body's muscle-building
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capabilities, and 100 delicious recipes, you'll find
yourself looking ring ready even if you have no plans
to step into one. ---------- "Chris has been my incamp nutritionist for two-plus years and has worked
with me for five training camps in a row. With his
help and cooking skills, I've been able to train harder
and make weight easier. I was instantly amazed with
how much food I was able to eat and still lose
weight. Many of the recipes in this book are not only
healthy, but they also look and taste great!" - Daniel
Jacobs, current IBF world middleweight boxing
champion and former WBA world middleweight
boxing champion "This book helped me lean up and
perform better during training and competition
without feeling like I'm on a diet or having cravings.
The recipes Chris give you are simple, delicious, and
nutritious. It's an easy-to-follow lifestyle and the
results have been amazing for me-and they'll be
tremendous for you." - Aung La Nsang, professional
MMA fighter and current ONE world middleweight
champion and ONE world light heavyweight
champion "Chris Algieri is one of the biggest and
most fit boxers at his weight class and is a world
champion. He makes me confident that not only will I
make weight, but I will also perform at my peak
performance. He made specific adjustments for my
body type and has a great understanding of
individual needs. This book will be a great resource
for anybody." - Dennis Bermudez, retired UFC fighter
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"Chris has helped me with my diet for my entire
10-year career in mixed martial arts. He has helped
with my day-to-day nutrition in and out of fight
camps, my weight-cut protocol, and my rehydration
program for after weigh-ins, which to me are the
most important. Chris doesn't only tell you what to
eat and when to eat it, but he also breaks down how
every person's body is different and reacts to certain
foods different and he explains why I should eat
certain foods and why eating them at a specific time
is so important. Having him on my team absolutely
gave me a tremendous advantage over my
competition. I wouldn't trust anyone else with my
diet." - Ryan LaFlare, retired UFC fighter "I've been
an athlete my entire life, but nutrition has always
overwhelmed me. We live in a culture of fad diets.
Consumers are taught to believe you need to starve
in order to lose weight. As a result, the public, like
me, gets overwhelmed and discouraged. We tend to
starve ourselves to lose weight, and when we can't
take it anymore, we binge. Chris's book has made it
finally possible for me to break that cycle. I realize
eating healthy doesn't mean I have to be hungry. It
doesn't have to be boring. Not only do I notice a
difference in my physical appearance, but the
difference in my mood is also amazing. I can think
clearer and feel generally happier just by finally
finding a way to maintain healthy eating habits. I
think this book serves value to not only those
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competing but also to anyone looking to make
positive changes in their health!" - Sarah Thomas,
2018 New York Golden Gloves winner "Having
known Chris and seeing the way he eats for a few
years now, I've seen with my own eyes the
superhuman capabilities it gives someone when they
get their nutrition on point. I absolutely love that he's
not only finally sharing a taste of his secret recipes
but also a ton of educational content so one can
make it relevant to their own lifestyle and delivered
using a system that seems very simple to
implement." - Avril Mathie, professional boxer and
Miss Swimsuit USA International 2015
Afvallen met kurkuma, groene thee, rode wijn en…
chocola! Hét dieet waar Adele maar liefst 20 kilo
mee is afgevallen Het Sirtfood dieet is samengesteld
door de Britse voedingsdeskundigen Aidan Goggins
en Glen Matten en waar menig atleet en personal
trainer bij zweert. De plotselinge populariteit dankt
het dieet naast haar aanhangers ook aan het feit dat
het één van de weinige diëten is waar plaats is voor
rode wijn en chocola. In dit baanbrekende en
veelbesproken dieetboek onthullen Goggins en
Matten de werking van zogenoemde sirtfoods en het
effect op ons metabolisme. Je leest in dit boek de
theorie achter het dieet, informatie over de sirtfoods
én een flink aantal makkelijke recepten om je op weg
te helpen. Sirtfood is de verzamelnaam voor
voedingsmiddelen die een groep genen – genaamd
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sirtuïnes –stimuleren. Als de sirtuïne, ook wel de
skinny gene genoemd, eenmaal geactiveerd is,
verbrand je vet en bouw je spiermassa op. En het
fijne is dat sirtfoods vaak in hele normale producten
zitten! Zoals boerenkool, aardbeien, kurkuma,
groene thee, rode wijn, appels, rucola en chocola.Na
diepgaand wetenschappelijk onderzoek is eerst het
Sirtfood dieet getest in een van de meest exclusieve
sportscholen van Londen. Deelnemers vielen in 7
dagen 3,2 kilo af en zagen een toename in droge
spiermassa. Niet voor niets een veelgekozen dieet
onder sporters, personal trainers en sterren! •
Wetenschappelijk onderbouwd • Makkelijk
uitvoerbaar stappenplan • Methode wordt gesteund
door sporters en beroemdheden, zoals Adele
televisie-chef-kok Lorraine Pascale, wedstrijdzeiler
Sir Ben Ainslie en Pippa Middleton • Ook
verkrijgbaar: Het Sirtfood dieet receptenboek! Aidan
Goggins en Glen Matten zijn beiden
voedingsdeskundigen. Goggins interesse in de
heilzame werking van voeding werd geboren door
zijn wens zijn auto-immuunziekte te bestrijden. Hij
heeft naast sporters ook Pippa Middleton begeleid.
Matten noemt zichzelf een nutrition nerd en full on
foodie. Hij is een veelgevraagd spreker. 'Het Sirtfood
dieet is het dieet waar iedereen over praat, niet in de
laatste plaats omdat je dingen mag die meestal
verboden zijn, bijvoorbeeld chocola, rode wijn en
koffie.' The Mirror 'Een no-nonsense dieet waarvan
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je veel afvalt en dat ongelooflijk goed is voor de
gezondheid. Ik ben een enorme fan!' Lorraine
Pascale, tv-chef bij BBC 'Een openbaring voor mijn
eetpatroon.' David Haye, zwaargewicht
bokskampioen
In ‘Extreem eigenaarschap’ vertalen Jocko Willink en Leif
Babin de krachtige leiderschapslessen van het slagveld naar
heldere principes die toegepast kunnen worden in ieder team
en elke organisatie. Toen de Navy SEAL-taskforce van
Willink en Leif in 2006 in Irak voor een mission impossible
stond: Ramadi veiligstellen, een stad die al min of meer als
verloren wordt beschouwd, wisten Willink en Babin onder
extreme druk hun team naar de overwinning te leiden. De
overwinning is grotendeels te danken aan een teamcultuur
van eigenaarschap en discipline. Leiderschap, op ieder
niveau, blijkt de doorslaggevende factor voor het succes van
het team. In ‘Extreem eigenaarschap’ delen ze niet alleen
hun eigen oorlogservaringen, maar ook praktijkverhalen van
de bedrijven die ze na hun militaire loopbaan zijn gaan
coachen. Met dit meeslepende boek, waarvan wereldwijd al
bijna twee miljoen exemplaren verkocht werden, kun je direct
aan de slag met de principes van extreem eigenaarschap.
De beste beslissingen ontstaan uit een goed afgestemde
combinatie van verstand en gevoel. Hoe die mix er precies
uitziet verschilt per situatie: voor een huis kiezen kan het best
op je gevoel, omdat je de voors en tegens allang op een rijtje
hebt gezet, maar aandelen kopen kan beter op ratio, want op
de beurs laat je je vaak gevaarlijk meeslepen door emoties.
Waar het om gaat is dat je weet wanneer je de verschillende
delen van je hersenen moet gebruiken. Lehrer geeft ons de
middelen die we hiervoor nodig hebben en maakt niet alleen
gebruik van de allernieuwste onderzoeksresultaten, maar ook
van de praktijkervaring van uiteenlopende besluitvormers,
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van piloten en investeerders tot pokeraars en
seriemoordenaars. Hij beantwoordt twee vragen die voor
iedereen van belang zijn, van ceo tot brandweerman: Hoe
komen wij tot een besluit? En hoe kunnen we betere
afwegingen maken? '
100 muscle-building, fat-burning recipes, with meal plans to
sculpt your warrior body Ever wonder how professional MMA
fighters in the UFC prepare their bodies for fights? The real
training often starts in the kitchen, where the right meals at
the right times can give fighters everything they need to be
ready for their next match. Fighters fuel their bodies with
precise nutrients delivered at specific times to achieve their
functional physiques--and now you can too. The Fighter's
Kitchen provides expert guidance on what and when to eat,
and it helps you understand how our bodies use what we eat
to burn fat and build lean, strong muscle. Through phased
weekly meal plans, expert insight on how and when to take
full advantage of your body's muscle-building capabilities, and
100 delicious recipes, you'll find yourself looking ring ready
even if you have no plans to step into one.
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
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 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
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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
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie
van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw.
Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten
afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman.
Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het
allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal
van Mandela, door Mandela.
Het heeft de carrières van jonge, veelbelovende genieën
doen stranden. Het heeft fortuinen in rook doen opgaan en
bedrijven aan de rand van de afgrond gebracht. Het heeft
tegenslag ondraaglijk gemaakt en leren van fouten in
schaamte veranderd. Zijn naam? Ego, onze innerlijke
tegenstander. In een tijd waarin social media, reality-tv en
andere vormen van schaamteloze zelfpromotie worden
verheerlijkt, moet de strijd tegen ego op vele fronten worden
gestreden. Maar gewapend met de lessen uit dit boek zul je,
zoals Holiday schrijft, ‘minder bezig zijn met het vertellen van
verhalen over hoe bijzonder jij bent en daardoor vrijer zijn om
jouw wereldveranderende doelen te bereiken.’

Levensbeschouwelijke overwegingen naar
aanleiding van alledaagse voorvallen door de
Romeinse stoïcus (ca. 4 v. Chr.-65 na Chr.).
Daniel Lieberman onderzoekt de grote
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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.
This powerful book will show you everything you
need to finally achieve your dream body without
leaving the comfort of your home and by exercising
for only minutes per day. Follow the training routines
of MMA fighters, Fitness professionals, Special
Forces Units and many others who have adopted
this MMA style inspired training as the pinnacle of
their training routines and you will see results like
you've never thought possible. You can make weight
loss promises to yourself all day and night, but
without the right plan of action and training routine it
will only end in failure!Learn What Should Be In A
Training Program And What Shouldn'tDiscover The
Mindset Needed To Make This Program WorkFull
Body Training From Head To ToeElite Training
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AdviceNutrition IdeasAnd Much, Much More..
EET NOOIT IETS WAT JE OVERGROOTMOEDER
NIET ALS VOEDSEL ZOU HERKENNEN! Vroeger
wisten mensen hoe ze moesten eten, maar de
dieetregels die van generatie op generatie zijn
doorgegeven, zijn verwrongen en vervormd door de
marketeers van de voedingsmiddelenindustrie, door
zogenaamde voedingsdeskundigen en door de
media. Het gevolg is dat we dolen door een
landschap van voedselachtige substanties die om
het hardst gillen dat ze goed voor ons zijn. Echt eten
verdwijnt uit beeld om te worden vervangen door
`voedingsstoffen . En deze producten zijn juist slecht
voor de gezondheid. We zouden minder eten
moeten kopen en er meer voor moeten betalen.
Daar worden we zelf beter van, maar ook het milieu,
ons ecosysteem en onze samenleving. Door
wereldwijd te kijken naar traditionele diëten kunnen
we zelf een evenwichtig en gezond eetgedrag
terugvinden. Een pleidooi voor echt eten wordt
wereldwijd vertaald. In Amerika staat het boek sinds
verschijning op nummer 1 van de bestsellerlijsten.
‘In haar boek toont ze opgewekt aan hoe makkelijk
het is om van het leven te genieten en toch
moeiteloos in de meest krappe Chanel-pakjes te
passen.’ – de Volkskrant ‘Niet alleen geschikt voor
vrouwen met over gewicht, maar ook voor iedereen
die van lekker eten houdt.’ – De Telegraaf
‘Voortaan ga ik iedereen die níét eten wil het boek
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van Mireille Guiliano cadeau geven.’ – Ilonka
Leenheer in ELLE
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