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Enxergue O Obvio Como Sherlock Holmes
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 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
De memoires van Sherlock Holmes bevat elf van de populairste Holmesverhalen, waaronder Silver Blaze, over ‘the curious incident of the dog in
the night-time’, The Greek Pretender, met een rol voor Holmes’ broer
Mycroft, en het beroemde The Final Problem, een van Doyles persoonlijke
favorieten, waarin Sherlock het opneemt tegen meestercrimineel
Moriarty. Sherlock-scenarist Steve Thompson schreef het voorwoord.
Hoe we de gedragseconomie uitvonden
jongereneditie; hoe één meisje opkwam voor het recht op onderwijs en de
wereld veranderde
Ik ben Malala
De geest beheerst de hersenen, en niet andersom. Een mens kan zijn
hersenen trainen en veranderen. Twee pioniers op gezondheidsgebied
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delen hun afwijkende visie op de werking van hersenen, gebaseerd op
zowel wetenschap als spiritualiteit. Zij beweren dat de geest de
hersenen beheerst, en niet andersom. Een mens kan nieuwe neurale wegen
ontwikkelen door mindfulness en meditatie te beoefenen. Het is niet
voor niets dat de hersenen van mediterende monniken er anders uitzien
dan die van de meeste mensen. Conclusie: de hersenen zijn ons
krachtigste instrument om gezondheid en geluk te bereiken.
Sir Arthur Conan Doyle (1859 - 1930) was historicus, atleet,
spiritist, oorlogscorrespondent maar bovenal schrijver. Doyle schiep
met Sherlock Holmes het karakter van de beroemdste en meest vernuftige
detective aller tijden. De spanning, de intriges en de vaart waarmee
de verhalen worden verteld, hebben niets aan zeggingskracht ingeboet.
Het vierde deel in de Sherlock Holmes-serie bevat onder andere de
verhalen Het teken van de vier, Het mysterie van het Boscombedal en
Het avontuur van de kartonnen doos.
De uitnodiging
The Millionair Booklet
Hoe Word Je Super Rijk
Vier korte verhalen van de beroemdste detective aller tijden, Sherlock
Holmes....
Een 11-jarige Braziliaanse jongen probeert te begrijpen waarom zijn
vriend, een schilder, zelfmoord heeft gepleegd. Vanaf ca. 12 jaar.
De avonturen van Sherlock Holmes
Mastermind
De beschermengel

Mack's jongste dochter, Missy, is tijdens een vakantie met haar familie ontvoerd. In een verlaten hut
in de wildernis van Oregon is bewijs gevonden dat ze op brute wijze om het leven is gebracht. De
dader is nooit gevonden en het verdriet en gemis worden door Mack en zijn gezin nog elke dag
gevoeld. Vier jaar later ontvangt Mack, die nog steeds in diepe rouw is, een opvallend briefje,
schijnbaar van God, met de uitnodiging om terug naar de hut te gaan. Tegen zijn gevoel in gaat hij
terug naar de plek des onheils. Hij komt daar aan op een koude, winterse middag en stapt zijn
grootste nachtmerrie weer binnen. Wat Mack in de hut vindt, verandert zijn leven volledig... De
uitnodiging worstelt met de tijdloze vraag: Waar is God in deze wereld vol pijn en verdriet? Dit boek
heeft de potentie om voor onze generatie te doen wat The Pilgrim's Progress van John Bunyan heeft
gedaan voor zijn generatie. Zo goed is het! - Eugene Peterson De uitnodiging is de meest indringende
roman die ik in jaren heb gelezen - Michael W. Smith
Sir Arthur Conan Doyle (1859 - 1930) was historicus, atleet, spiritist, oorlogscorrespondent maar
bovenal schrijver. Doyle schiep met Sherlock Holmes het karakter van de beroemdste en meest
vernuftige detective aller tijden. De spanning, de intriges en de vaart waarmee de verhalen worden
verteld, hebben niets aan zeggingskracht ingeboet. Het zevende deel in de Sherlock Holmes-serie
bevat onder andere de verhalen Het avontuur van de Rode Cirkel, Het avontuur van de
Mazarinsteen en Zijn laatste buiging.
Superbrein
Orphan X
Het teken van de vier
Sherlock Holmes, de eigenzinnige detective uit het werk van Sir Arthur Conan Doyle, staat
bekend om zijn razendsnelle denkvermogen. Voordat hij zelfs maar weet wat het probleem in
kwestie is, heeft hij al allerlei informatie ingewonnen en weet de juiste conclusie te trekken.
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Hoe doet s werelds bekendste detective dat? En, belangrijker nog, kunnen wij dat ook leren?
Psychologe Maria Konnikova combineert zijn verhalen met hedendaags psychologisch
onderzoek van klassieke modellen tot recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen om
inzichtelijk te maken welke stappen Sherlock Holmes zet in zijn denken, van observatie tot
deductie. Geen ander personage is zo geschikt om als basis te dienen voor onderzoek naar
het menselijk denken. Mastermind leert je misschien niet een meesterdetective te worden,
maar wel om aandachtiger naar je omgeving te kijken en zorgvuldiger om te gaan met
gedachten en beslissingen.
Hij is een mythische figuur, een man wiens naam alleen maar wordt gefluisterd. De
emNowhere Manem. Er wordt beweerd dat hij alles zal doen om je te beschermen als je om
zijn hulp vraagt en dat hij nooit faalt. Maar de Nowhere Man is geen sprookje, hij bestaat
echt... Evan Smoak zet zijn aanzienlijke persoonlijke vaardigheden en middelen in om hen te
helpen die zich tot niemand anders kunnen wenden. Als kind werd hij geselecteerd voor het
Orphan-project, een officieel niet-bestaand trainingsprogramma binnen de geheime dienst. De
Orphans werden opgeleid tot de beste sluipmoordenaars ter wereld en de allerbeste onder hen
was Orphan X: Evan Smoak. Maar op een dag verdween Evan in het niets.
Mijn vriend de schilder
The Hound of the Baskervilles (Dutch Edition)
Misbehaving

I want to help you reach millionaire status, even get rich, if you believe that you deserve
to be the person in the room that writes the check for a million dollars, ten million or even
100 million—let’s roll.
Het ware verhaal van een bijzondere spirituele reis. De hoofdpersoon, Paulo, lijdt onder
een vreselijke vloek. Zijn meester draagt hem op een tocht te maken op zoek naar zijn
beschermengel. Alleen door met hem in gesprek te raken kan Paulo de confrontatie aan
met zijn donkere verleden. Veertig dagen lang reist hij met zijn vrouw Chris door de hitte
van de Mojavewoestijn, waar zij de Walkuren ontmoeten, een groep vrouwen die door de
woestijn trekt om de waarheid over engelen te verkondigen. De beschermengel is zowel
het verslag van een persoonlijke strijd, vol twijfels en angsten, als het ware verhaal van
twee mensen die alles op alles zetten om elkaar te begrijpen.
Het paradijs verloren
De Hond Van de Baskervilles
12 regels voor het leven
Paradise Lost is het grootste, beste en beroemdste gedicht van John
Milton. Toen hij dit in 'blank verse' (rijmloze verzen) geschreven
epos maakte, was hij al enige tijd blind; hij dicteerde het aan zijn
dochter. Een deel van de in de hele wereldliteratuur onovertroffen
klankschoonheid van het epos is misschien daaraan toe te schrijven. In
het negende boek van Het paradijs verloren schrijft Milton: Mijn aard
neigt er niet toe verslag te doen Van oorlog, tot dusver het enige
thema Voor heldendichten: 't meesterstuk was om Taai, slepend
moordbedrijf van fabuleuze Ridders te tonen in verdichte strijd.
Milton wilde niet dichten over aardse strijd van helden en ridders,
maar over opstand in de hemel, oorlog tussen God en Satan, elk met
zijn legioen engelen, over het neerbliksemen van de gevallen engelen
naar de hel en hun duivelse wraak op de nieuw geschapen mens in het
paradijs: de verleiding van Adam en Eva en hun zondeval. Als de
heidense godenwereld van Homerus en Vergilius al dichters had
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geïnspireerd tot werk van eeuwige roem, wat was er dan niet mogelijk
met de grootse scheppingsmythe en de sublieme stof uit het Oude
Testament? Miltons Paradise Lost verscheen in 1667 en werd op slag
herkend als een meesterwerk. De laatste Nederlandse vertaling van dit
epos dateert van honderddertig jaar geleden. Deze nieuwe vertaling van
Peter Verstegen is de eerste die getrouw is aan inhoud én vorm. Een
uitgebreid maar bondig commentaar biedt wetenswaardige
achtergrondinformatie. Met alle prenten van Gustave Doré.
In `Ik ben Malala (voor jongeren) schrijft Malala Yousafzai het
verhaal van haar strijd voor onderwijs voor iedereen. In zeer korte
tijd groeide ze uit tot een internationaal symbool van vreedzaam
protest en in 2014 werd ze winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede.
Zij was nog maar tien jaar oud toen de Taliban de macht overnam in de
plaats waar zij woonde in Pakistan. Vrouwen mochten niet meer naar de
markt. Meisjes mochten niet meer naar school. Maar Malala vocht voor
haar recht op onderwijs. Op 9 oktober 2012 werd ze van dichtbij door
het hoofd geschoten toen ze met de schoolbus onderweg was naar huis.
Ze overleefde de aanslag. Vanuit haar nieuwe huis in Birmingham
vervolgt ze haar campagne voor onderwijs voor alle kinderen in elk
land. Op haar zestiende verjaardag spreekt Malala in New York de
Verenigde Naties toe en pleit voor onderwijs voor alle kinderen.
`Vrede in elk huis, op elke straat, in elk dorp, in elk land daar
droom ik van. Onderwijs voor alle jongens en meisjes op aarde. Het is
mijn recht op school te zitten en boeken te lezen, samen met
denken als Sherlock Holmes
Sherlock Holmes Compleet De terugkeer van Sherlock Holmes
Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ʻIk kom uit een land dat om middernacht
is gesticht. Toen ik de dood in de ogen keek, was het middaguur net aangebroken.ʼ Wie is
Malala? Malala Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij in het gezicht geschoten door een
talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud. Al snel werd dit wereldnieuws. Malala is het
slachtoffer van een gruwelijke aanslag op haar leven. Dit omdat ze als meisje in Pakistan naar
school gaat. Ze overleeft de aanslag en haar verhaal gaat de hele wereld over. Sindsdien is
Malala het symbool van de strijd voor onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van Malala
zelf! Hoe zij opgroeide in Pakistan, hoe haar familie omgaat met alle problematiek en hoe haar
leven er nu uitziet.
Nobelprijswinnaar Richard Thaler vertelt in ʻMisbehavingʼ het verhaal van drie wetenschappers
die in een gezamenlijke queeste de economie op haar kop zetten en vrienden werden voor het
leven. Toen in de jaren zeventig economie als een harde wetenschap werd geprofileerd,
rebelleerde een klein groepje wetenschappers hiertegen. Zij stelden dat er een belangrijk ding
over het hoofd werd gezien in de economie: de mens. Thaler, Kahneman en Tversky legden
de basis voor wat we nu de gedragseconomie noemen. ʻMisbehavingʼ is een persoonlijk
verhaal, doorspekt met prachtige anekdotes en leerzame voorbeelden uit het dagelijks leven.
De leukste manier om iets te leren over gedragseconomie.
De memoires van Sherlock Holmes
het verhaal van het meisje dat opkwam voor onderwijs en door de taliban werd neergeschoten
Zijn laatste buiging
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