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Energia Y Geoestrategia 2016
Provocerend en uitgesproken In Wereldorde neemt Kissinger ons mee op een wereldreis
langs de historische opvattingen over de ordening van de wereld. Hoe uiteenlopend deze
opvattingen ook zijn, iedere beschaving zag zichzelf als het middelpunt van de wereld en
beschouwde de eigen normen en waarden als universele standaard. In onze tijd speelt de
internationale politiek zich af op wereldniveau. Tegenstrijdige historische opvattingen
over de hoe de wereld in elkaar zit, of zou moeten zitten, komen met elkaar in aanraking.
Maar de belangrijke spelers zijn onbekend met elkaars spelregels en een
gemeenschappelijk doel is er niet. Wereldorde is een uniek boek waarin Kissinger laat
zien hoe oude opvattingen terug te vinden zijn in hedendaagse conflictsituaties en hoe we
- mogelijk - tot een vreedzame oplossing kunnen komen. Henry Alfred Kissinger werd
geboren in Fürth (Duitsland) in 1923. Zijn familie verhuisde in 1938 naar New York, op
de vlucht voor het naziregime. Als politicus en diplomaat is hij overal op de wereld
geweest, stond presidenten met raad en daad terzijde en was nauw betrokken bij de grote
politieke gebeurtenissen van onze tijd. Hij schreef vele boeken waaronder zijn memoires
(Classic Memoirs), uitgegeven in drie boeken (2011-2012). In 1973 werd hem de
Nobelprijs voor de Vrede toegekend.
Moisés Naím is wetenschapper bij internationale denktank 'Carnegie Endowment for
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International Peace'. Hij was veertien jaar hoofdredacteur van het gerenommeerde
tijdschrift Foreign Policy, minister van Handel en Industrie in Venezuela en CEO bij de
Wereldbank. Naím is redacteur bij The Atlantic en is auteur van meerdere boeken op het
gebied van geopolitiek en internationale economische ontwikkelingen.
Starting with the fundamentals of the global energy industry, Handbook of Energy
Politics goes on to cover the evolution of capital and financial markets in the energy
industry, the effects of technology, environmental issues and global warming and
geopolitics. The book concludes by considering the future, including the lessons learned
from history, where we are most likely to be heading and what steps we can take to
mitigate potential energy risks. This Handbook will be an invaluable resource for upper
level graduates and postgraduate scholars.
O DIREITO DA ENERGIA NO CONTEXTO IBERO-BRASILEIRO
een wereldgeschiedenis
Consciencia
essays
naar een transformatie van economie en samenleving
Steven Lee Myers volgde Vladimir Poetin van begin af aan op de voet als
correspondent in Moskou voor The New York Times. In deze schitterende
biografie (de eerste complete in de westerse wereld) ontrafelt Myers op heldere
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en evenwichtige wijze hoe Poetin het grootste land op aarde al vijftien jaar lang
in zijn greep weet te houden, door zijn even meedogenloze als briljante
manipulatie van de media, door het verdelen van macht, rijkdom en invloed over
een kleine groep hondstrouwe jeugdvrienden uit St. Petersburg, door het
genadeloos uitschakelen van elke vorm van oppositie, door terug te grijpen op
de ideologie van het tsarenrijk en door de Russisch-orthodoxe kerk opnieuw tot
steunpilaar van de staat te bombarderen. Poetin is in Rusland, ondanks alle
massale protesten, mateloos populair, niet alleen onder bejaarden met nostalgie
naar het communisme, maar juist ook onder jongeren. Na het bandeloze
wildwestkapitalisme, de welig tierende misdaad en corruptie, de armoedeval en
het internationale prestigeverlies die volgden op de ondergang van de SovjetUnie, wist Poetin in de ogen van veel Russen eindelijk orde op zaken te stellen.
De nieuwe tsaar is een biografische tour de force. Myers ziet Poetin als een
onberekenbare dictator met achtervolgingswaan die zich nauwelijks nog
openstelt voor objectief advies en steeds meer in een isolement raakt. Dat hij
onder andere in Zwitserland een privévermogen van naar schatting veertig
miljard dollar heeft ondergebracht is in Rusland even geheim als de rest van zijn
privéleven, waarover slechts bij toeval iets doordringt in de openbaarheid. De
nieuwe tsaar leest als een spannende roman en is van groot belang voor
iedereen die gefascineerd is door het verschijnsel Poetin en tevens voor
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iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van de wereld en de rol die het
nieuwe brutale en agressieve Rusland daarin speelt. Steven Lee Myers schrijft al
zesentwintig jaar voor The New York Times, waarvan zeven jaar als
correspondent in Moskou. Hij woont in Washington. ‘De nieuwe tsaar is een
adembenemende, rijk gedetailleerde biografie die op allesomvattende, bijna
shakespeareaanse wijze verklaart waarom Poetin zich gedraagt zoals hij dat
doet.’ Robert D. Kaplan ‘[...] even eerlijk als confronterend: Myers laat blijken zijn
onderwerp door en door te kennen. [...] Een bijzonder krachtig portret van een
angstaanjagend machtige autocraat.’ Kirkus Reviews
Mundos árabes en movimiento refleja el interés por entender el Medio Oriente
contemporáneo desde una perspectiva interdisciplinaria y crítica que,
retomando a Foucault, bien podría denominarse ''historia del presente''. En el
caso del Medio Oriente, el presente está marcado por las experiencias
fundacionales del encuentro colonial y la consecuente integración a un sistema
global denominado por Europa occidental a lo largo de los últimos dos siglos.
Essays over de morele consequenties van de vernietigingskampen in de
Tweede Wereldoorlog voor de daders, de slachtoffers en de overlevenden.
Politiek als beroep
De derde industriele revolutie
Política Energética no Brasil:
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Over de methode
Een nieuwe wereldgeschiedenis

Vertaling van het hoofdwerk van de Franse filosoof (1905- ).
Statistisch naslagwerk, waarin informatie over tal van onderwerpen in
de vorm van kaarten is weergegeven.
‘Westads schrijfstijl is helder, gevat en vurig. Deze keer is zijn
speelveld breed genoeg om zijn kennis en menselijkheid volledig recht
te doen.’ Marilyn B. Young, New York University De Koude Oorlog was
het lijnrecht tegenover elkaar staan van het kapitalisme en het
socialisme. Een confrontatie die het heftigst was tussen 1945 en 1989,
maar de oorsprong van het conflict gaat veel verder terug en de
gevolgen zijn nog steeds voelbaar. De Koude Oorlog zorgde ervoor dat
de wereld werd gedomineerd door twee supermachten die als
uitgangspunt hadden dat alleen het eigen systeem goed was en dat van
de ander per definitie heel erg slecht. Dit leidde tot een wapenwedloop
waardoor we nu genoeg atoomwapens hebben om onze aarde meerdere
keren volledig te vernietigen. Net als de Amerikanen geloofden de
sovjetleiders dat de ‘oude’ maatschappijen, gebaseerd op lokale
identiteit, standsverschil en een sterke band met het verleden,
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volkomen achterhaald waren. De Koude Oorlog ging dan ook over de
maatschappij van de toekomst. De keuze was beperkt: die van de
Sovjet-Unie, waar de staatsmachine aan de verbetering van de
mensheid werkte, of die van de Amerikanen met een
gedecentraliseerde staatsmacht en boven alles individuele vrijheid.
Tegen deze achtergrond werd het gevecht gevoerd, met als gevolg
conflict na conflict en genadeloze leiders. Odd Arne Westad is
hoogleraar VS-Azië Relaties aan Harvard University en geeft les op de
Kennedy School of Government. Van zijn hand verschenen The Global
Cold War (2005), dat de Bancroft Prize heeft gewonnen, en Decisive
Encounters (2003), het standaardwerk over de Chinese burgeroorlog.
Ook werkte hij mee aan de driedelige Cambridge History of the Cold
War (2010). Recenter verscheen Restless Empire: China and the World
since 1750 (2012).
De Koude Oorlog
De oorsprong van het kunstwerk / druk 1
Het heden en de toekomst van de wereld
de weergaloze opkomst en heerschappij van Vladimir Poetin
vijf essays over psychoanalyse en het cartesiaanse cogito
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De kunst van het oorlogvoeren blijft hét meesterwerk van Sun-Tzu
gezien de belangrijke factor die oorlog speelt in de geschiedenis,
maar ook blijvend actueel blijft in de huidige tijd. Oorzaak hiervan
is natuurlijk de ‘oorlogszomer’ van 2014. Het boek bevat Sun-Tzu’s
essays die de oudst bekende verhandelingen over het onderwerp
beschrijven. Deze teksten zijn nooit overtroffen wat omvang en diepte
betreft. De meerwaarde van dit boek is dat zijn gedachtegoed is
voorzien van een helder geschreven commentaar. Door het meesterlijke
strategische inzicht van meester Tzu geldt de toepasbaarheid van het
boek ook voor het bedrijfsleven en is dit boek een goede aanbeveling
voor managers, bestuurders en leidinggevenden. Het voorwoord van
H.J.A Hofland, de beste journalist van de 20e eeuw bleef in stand
voor deze uitgave. Het omslag van De kunst van het oorlogvoeren is
aangepast en bij de verschijning is ook het e-book gereed dat nog
niet eerder is uitgegeven.
Klassieke wetenschapsfilosofische tekst waarin de Franse wijsgeer
(1596-1650) de grondlijnen van zijn filosofie uittekent.
Intentar un estudio completo acerca de un proceso en marcha, que aún
no alcanza la mitad de su probable periodo, parece algo arriesgado.
Alguno diría que no es bueno aventurar conclusiones, menos aún con
una administración como la de Donald Trump, que para muchos aparece
todavía como un completo desorden, con una gran cantidad de cargos
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que por el momento no han sido asignados; cambios frecuentes de
asesores, incluidos los principales encargados de las relaciones
exteriores y la seguridad nacional; muchas políticas no explicitadas,
con graves conflictos internos que se prolongan desde la campaña
presidencial y, por encima de ello, un presidente que gobierna por sí
solo, sorprendiendo muchas veces a sus propios colaboradores y a la
prensa con virajes tácticos que parecen ser más reflejo de estados de
ánimo que de análisis muy cuidadosos.
De kunst van het oorlogvoeren
Sua Participação no Desenvolvimento e no Relacionamento Internacional
Tecnología industrial I
Wereldorde
De Totaliteit en het oneindige
This book presents selected contributions to the Pan-American Congress of Naval
Engineering, Maritime Transport and Port Engineering (COPINAVAL), which is in its
twenty-fifth edition and has become a reference event for the global maritime and port
sector, attracting more and more participants from different countries. The 2017
congress was held in Panama City, Panama, bringing together a select group of
scientists, entrepreneurs, academics and professionals to discuss the latest
technological advances in the maritime industry.
El texto presenta una visión sinóptica de un amplio conjunto de temas de ingeniería, de
modo práctico y atractivo para los alumnos, pero con el rigor y las aperturas propias de
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un texto de Bachillerato. Se trata de un texto ágil, práctico y actualizado, en el que
cobra gran relevancia el enfoque de la Tecnología como una realidad presente en
nuestro día a día, mostrando su vertiente más práctica, y acercando de esta manera la
teoría a la realidad. Con este fin se han incluido los contenidos denominados
"Tecnología, medio ambiente y sociedad", en los que se desarrollan las implicaciones y
aspectos sociales y medioambientales de la Tecnología, incluidos en el currículum de la
asignatura, pero a los que otros textos apenas prestan atención. Se ha recopilado
material gráfico, animaciones y vídeos relevantes, facilitados en ocasiones por
empresas punteras en la materia, con el objetivo de facilitar el aprendizaje del alumno y
las explicaciones del docente. Parte de este material se recogerá en la web como
material complementario, reflejándose en el texto con sus llamadas correspondientes.
Drie voordrachten van de Duitse filosoof (1889-1976) over kunstwerken als
exemplarische manifestaties van het zijn.
De verdronkenen en de geredden
Mundos árabes en Movimiento
Kracht van wet. Het 'mystieke fundament van het gezag'
Energía y geoestrategia 2016
La Seguridad Hídrica es un concepto en el que se resumen hoy muchas de
las aportaciones científicas y de las políticas que en el ámbito del
agua se desarrollan en muchos países. Existen Planes Hidrológicos que
incorporan el apelativo de Seguridad Hídrica, Ministerios también con
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esa denominación, Políticas y Estrategias Nacionales diversas
presididas por ese concepto. Es un concepto con algo más de veinte
años de antigüedad desde que apareciera una definición en el Foro
Mundial del Agua celebrado en La Haya en el año 2000 y que luego ha
conocido aportaciones por diversas entidades integradas en Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales. En el plano español
acaba de incorporarse a la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética aprobada por las Cortes Generales en mayo de 2021. El
presente libro se dedica a estudiar científicamente el concepto y la
funcionalidad de la Seguridad Hídrica a través de un conjunto de
estudios que son el resultado de un Proyecto de Investigación
concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
para el período 2019-2021. Los estudios se dedican al estudio general
del concepto y también a la consideración de los principales de sus
contenidos, como la desalación, reutilización y la gestión de riesgos
como la inundación. El horizonte del trabajo no es solo el español y
europeo, en general, sino que también se incorporan un conjunto de
trabajos que se centran en la realidad latinoamericana, pues es en ese
ámbito territorial donde más utilización se ha hecho y se hace del
concepto de seguridad hídrica. Los responsables del estudio son
personas de primera fila demostrada a lo largo de muchos años en sus
respectivos ámbitos profesionales, jurídicos y geográficos, y que
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forman parte mayoritariamente de un grupo de investigación (Agua,
Derecho y Medio Ambiente, de la Universidad de Zaragoza, en España)
con amplia trayectoria en cuestiones medio ambientales. Ello asegura
un contenido presidido por el rigor y por el
Peter Frankopan over het heden en de toekomst van een wereld die
drastisch aan het veranderen is We volgen de opkomende zijderoutes
naar het oosten, van Europa naar China via Rusland en het MiddenOosten. In de westerse wereld overheersen in dit Brexit- en Trumptijdperk begrippen als versnippering en isolatie. Dit staat in schril
contrast met wat er sinds 2015 langs de zijderoutes gebeurt: de banden
zijn versterkt en de onderlinge samenwerking is groter geworden. Er
staan geen westerse landen in de top tien van snelst groeiende
economieën in 2017, en dat is al tien jaar zo. Europese voetbalclubs
hebben Chinese en Russische eigenaren, Qatar organiseert in 2222 het
WK, Franse wijngaarden zijn in Chinese handen, een Iraanse zakenman
die een apartement had gehuurd in Istanbul dat hem beviel, kocht het
hele flatgebouw. Vanuit zijn unieke invalshoek kijkt Peter Frankopan
naar het netwerk van relaties langs de nieuwe zijderoutes en laat zien
wat het effect zal zijn van deze voortdurende verschuivingen in het
machtscentrum, iets wat in het Westen zelden terug te vinden is in de
krantenkoppen. Dit belangrijke en uiteindelijk hoopvolle boek gaat
verder waar De zijderoutes eindigde en zet de schijnwerpers op thema's
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waar ons voortbestaan van afhangt.
Esta obra, coordenada por Caio César Torres Cavalcanti, é resultado do
contributo de especialistas brasileiros, portugueses e espanhóis em
Direito da Energia, reunindo estudos interdisciplinares sobre as
questões mais atuais e desafiadoras dos setores energéticos. Este
intercâmbio ibero-brasileiro agrega diferentes visões e experiências
sobre os temas da regulação, smart grid, smart city, eficiência
energética, geração renovável, sustentabilidade ambiental, exploração
e produção de recursos minerais offshore e de gás não convencional,
muito contribuindo para um proveitoso diálogo e, assim, uma
aprendizagem recíproca e comparada sobre os desenvolvimentos e as
inovações da disciplina no Brasil, em Portugal e na Espanha. Os
estudos realizados pelos autores, embora com problemáticas distintas,
possuem uma preocupação em comum: alargar o âmbito e fortalecer a
qualidade de resposta do poder público e dos agentes operadores e
consumidores dos setores de energia frente a novos cenários e
desafios, sendo leitura indispensável não só para juristas, mas também
para todos que possuam interesse e participem das grandes
transformações pelas quais atualmente passa a indústria energética.
Alexandre Santos de Aragão Professor Titular de Direito Administrativo
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
De nieuwe tsaar
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Het subject en zijn onbehagen
Atlas van de dagelijkse wereld
Hervorming of revolutie?
Negatieve dialectiek

'Door terug te kijken, ver terug te kijken, houdt Frankopan
ons een spiegel voor, die uiteindelijk haarscherp laat zien
dat we ons zullen moeten aanpassen – of we nou willen of
niet.' – VPRO Tegenlicht DWDD-boekentip maart 2016 De
zijderoutes is een schitterende verkenning van de elementen
die de stuwende kracht waren achter de opkomst en de
ondergang van wereldrijken, die de stroom van ideeën en
goederen bepaalden en nu een nieuw tijdperk inluiden in de
internationale politiek. Het gebied ten oosten van de
Middellandse en de Zwarte Zee tot aan de Himalaya, dwars
door Centraal-Azië tot diep in China en India, was duizenden
jaren het middelpunt van de aarde. Het is de bakermat van
onze beschaving, waar meer dan 2500 jaar v.Chr. metropolen
ontstonden als Harappa en Mohenjodaro met een bevolking die
in de tienduizenden liep en met straten die waren
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aangesloten op een geavanceerd rioleringssysteem. Het is ook
het gebied van de zijderoutes – handelsroutes maar ook
verbindingswegen waarlangs opvattingen, religies, ideeën,
cultuur én ziektes zich konden verspreiden. Hier begint
Peter Frankopan zijn nieuwe wereldgeschiedenis. Na de eerste
zijderoutes ontstonden er andere: de slavenroute, de
goudroute, de route naar het zwarte goud. Maar in onze
eenentwintigste eeuw zijn nieuwe routes aan het ontstaan die
een grote gelijkenis vertonen met die allereerste, die
Centraal-Azië doorkruisten. De zijderoutes komen terug!
'Briljante verhaallijnen (...) Een wereldgeschiedenis die
het middelpunt van die wereld naar het oosten verplaatst.' –
The Economist 'Veel boeken beweren "een nieuwe geschiedenis
van de wereld" te zijn; dit boek heeft die benaming met
recht.' – The Times
A energia é uma promissora forma de o Brasil obter ganhos na
economia internacional. Petróleo, gás natural e etanol podem
trazer ao país recursos tão necessários ao necessário
desenvolvimento, à criação de empregos de qualidade,
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pesquisa e industrialização em base avançada tecnológica.
Além disso, a dimensão da energia não é apenas nacional, que
interessa apenas ao Brasil; é também questão internacional,
pois depende de acordos diplomáticos que o país integra.
Teksten van de deconstructiefilosoof Derrida, waarin de
verhouding tussen deconstructie en rechtvaardigheid wordt
behandeld.
Handbook of Energy Politics
De nieuwe zijderoutes
La presidencia de Donald Trump
inleiding over de methode : hoe men zijn verstand goed kan
gebruiken en de waarheid achterhalen in de wetenschappen
El petróleo y el gas en la geoestrategia mundial
En este libro revolucionario, Emilio Carrillo nos invita a hacernos
conscientes de diversos aspectos fundamentales que afectan
directamente nuestras vidas, y nos sugiere el camino para llegar a vivir
en consciencia. Para empezar, nos sorprende hablando del sistema
socioecon mico y pol tico imperante con el fin de que sepamos que
nuestra libertad est condicionada. A partir de aqu , nos invita a
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liberarnos. Lo primero es que nos demos cuenta de que no somos los
due os de nuestras mentes y de que esta falta de control induce unas
reacciones autom ticas cuya consecuencia ltima es la infelicidad. Con
Consciencia descubrimos los distintos aspectos implicados en ello y
aprendemos a superarlos. A diferencia de tantas obras dedicadas al
control de la mente, Consciencia mantiene siempre fija la mirada en la
vida diaria, para que todo lo nuevo que incorporemos tenga una
manifestaci n inmediata en nuestro d a a d a. Aprendemos, as , a
honrar nuestros dones y talentos, a contribuir a que nuestros hijos
saquen lo mejor de s mismos, o a afrontar la denominada
«enfermedad» y la denominada «muerte» como v as de desarrollo
espiritual. Con Consciencia invertimos creencias falaces determinantes,
como la creencia en el tiempo, y liberamos nuestras mentes;
paralelamente, nos vamos adue ando de nuestras vidas y vamos
transformando el mundo; finalmente, aprendemos tambi n acerca de
nuestra naturaleza divina y descubrimos que el Despertar est a nuestro
alcance, mucho m s cerca de lo que pens bamos. ¡Convertirte en un
Vividor, en el mejor sentido de la palabra, est en tus manos!
Geannoteerde heruitgave van het essay door de Duitse socioloog
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(1864-1920) over het politieke bedrijf.
Naar een transformatie van economie en samenleving De economie van
de twintigste eeuw, mogelijk gemaakt door olie en andere fossiele
brandstoffen, lijkt in een eindfase gekomen. Met wellicht een nieuwe
wereldwijde crisis in het vooruitzicht zijn we wanhopig op zoek naar een
duurzaam economisch model. Rifkin laat zien hoe internettechnologie en
groene energie voor een derde industri le revolutie kunnen zorgen. De
auteur schetst het beeld van honderden miljoenen mensen die in huizen,
kantoren en fabrieken hun eigen zonne-, wind- en geothermische energie
produceren en die energie met elkaar delen via een `energie-internet
zoals we nu via internet informatie cre ren en met elkaar delen. `Zijn
creatieve denken is van grote inspiratieve betekenis voor zowel
beleidsmakers als gewone burgers. Jos Manuel Barroso, voorzitter van
de Europese Commissie `Jeremy Rifkin laat helder zien hoe groene
energie en distributie ervan via het internet van grote invloed zal zijn op
de samenleving en het milieu. Nature
La Seguridad H drica. Desaf os y contenido
De zijderoutes
Proceedings of the 25th Pan-American Conference of Naval
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Engineering—COPINAVAL
Het einde van macht
Historia del presente
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