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Finding My Virginity The New Autobiography
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 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.
Losing My Virginity: How I Survived, Had Fun, and Made a Fortune Doing Business My Way (2007) by Richard Branson is a memoir focusing on the founding and development of the entrepreneur’s multibillion dollar corporation, the Virgin Group. Switching seamlessly between descriptions of inventive business deals and extreme outdoor adventures, Branson tells the story of his unique work life... Purchase this in-depth summary to learn more.
Honderden miljoenen Chinezen maken gebruik van de diensten van Alibaba. De beursgang was een van de grootste ooit. Oprichter Jack Ma vervult met zijn bedrijf een sleutelrol in de consumptie van de snelgroeiende Chinese middenklasse. Hoe is het Jack Ma gelukt om in vijftien jaar tijd een van de grootste internetbedrijven ter wereld op te bouwen? Hoe wist hij zijn eenvoudige afkomst te overstijgen en eerdere mislukkingen te boven te komen? Hoe kijkt de Chinese overheid aan tegen de opkomst van de internetgigant? Duncan Clark, een van de adviseurs tijdens het prille begin van Alibaba, ontmoette Jack Ma
voor het eerst in 1999, in het bescheiden flatje waar Ma Alibaba oprichtte. Voor het schrijven van dit boek kreeg Clark toegang tot een schat aan nieuw bronnenmateriaal en kon hij Ma exclusief interviewen. Het resultaat is een gezaghebbend en meeslepend relaas van het ongehoorde succes van Alibaba.
Deze nieuwe autobiografie is intiemer en persoonlijker dan ooit Een inkijkje in het leven van Richard Branson: wat maakt hem al vijftig jaar lang de succesvolste ondernemer ter wereld? Vijftig jaar geleden begon Sir Richard Branson zijn eerste commerciële bedrijf. In zijn nieuwe autobiografie deelt de oprichter van Virgin Group zijn persoonlijke ervaringen als ’s werelds bekendste en succesvolste ondernemer. In Finding my Virginity onthult Branson hoe hij zijn familiebedrijfje liet uitgroeien tot een wereldwijd merk, hoe hij zijn kinderdroom liet uitkomen door gewone burgers de ruimte in te sturen en hoe hij
besloot de bedrijfswereld compleet op zijn kop te zetten. Ook krijgen we een persoonlijk inkijkje in wat hem beweegt. Branson combineert zijn huwelijk en het opvoeden van zijn kinderen met zijn werk en toch slaagt hij erin over de hele wereld miljardenbedrijven op te zetten. Dat deze levensstijl de nodige avonturen oplevert, bewijzen behind the scenes-verhalen over ontmoetingen met Bill Gates, Kate Moss en voormalig president Barack Obama. Kom alles te weten over hoe Sir Richard Branson de eerste commerciële ruimtevaartmaatschappij ter wereld, Virgin Galactic, opzette en hoe hij het hoofd moest bieden aan
de grootste crisis ooit. Nog steeds overtreedt hij alle regels, zoekt hij de grenzen op en reikt hij naar de sterren. Dit is het verhaal achter de man die het allemaal klaarspeelt, steeds maar weer. De pers over de boeken van Richard Branson: ‘Inspirerend voor iedereen die op een verantwoordelijke, respectvolle manier zijn of haar dromen waar wil maken.’ Susan Smit in Happinez ‘Een inspirerend en openhartig inzicht in wat Branson gedurende zijn uitzonderlijke leven geleerd heeft.’ Het Financieele Dagblad ‘Bransons lessen bieden volop inspiratie om nieuwe uitdagingen aan te gaan in het dagelijks leven.’
Noordhollands Dagblad ‘Verplichte kost.’ FHM ‘Zakelijk goeroe Richard Branson geeft les in het leven en inspirerende tips.’ Metro
Elizabeth is zoek
Die Autobiografie
Ballooning, Birdmen and Blasting into Space
Grootse missies voor de hervorming van het kapitalisme
Business Stripped Bare
Summary of Richard Branson’s Losing My Virginity by Milkyway Media

Al sinds mensenheugenis heeft de mens willen vliegen. Leonardo Da Vinci tekende al vleugels en verdiepte zich in de draagkracht van thermiek. De gebroeders Wright maakten van vliegen hun levenswerk en ook minder bekende mensen probeerden hun droom van vliegen gestalte te geven, van Tony Janus, die in 1914 de eerste lijnvlucht verwezenlijkte, tot Leo Valentin, die in 1950 met aan zijn schouders gegespte houten vleugels van bijna drieduizend meter naar beneden sprong. Richard
Branson, voor zijn werk meer in dan buiten een vliegtuig te vinden, is hierop geen uitzondering: van ballonvluchten tot ruimtevaart, nergens voelt Richard zich zo gelukkig als in de lucht. En Richard zou Richard niet zijn als hij geen verbanden zou leggen tussen de wil om te vliegen en succesvol zijn in alles wat je onderneemt. Aan de hand van de luchtvaartgeschiedenis en al diens pioniers neemt hij de lezer mee op avontuur en laat hij zien dat de grootste wens werkelijkheid kan worden en
dat vooral de lucht letterlijk onbegrensd is.
Throughout my life I have achieved many remarkable things. In Screw It, Let's Do It, I will share with you my ideas and the secrets of my success, but not simply because I hope they'll help you achieve your individual goals. Today we are increasingly aware of the effects of our actions on the environment, and I strongly believe that we each have a responsibility, as individuals and organisations, to do no harm. I will draw on Gaia Capitalism to explain why we need to take stock of how we
may be damaging the environment, and why it is up to big companies like Virgin to lead the way in a more holistic approach to business. In Screw It, Let's Do It I'll be looking forwards to the future. A lot has changed since I founded Virgin in 1968, and I'll explain how I intend to take my business and my ideas to the next level and the new and exciting areas - such as launching Virgin Fuels - into which Virgin is currently moving. But I have also brought together all the important lessons,
good advice and inspirational adages that have helped me along the road to success. Ironically, I have never been one to do things by the book, but I have been inspired and influenced by many remarkable people. I hope that you too might find a little inspiration between these pages.
"Much more than just a memoir, this is Richard Branson's own take on his extraordinary life so far - and a definitive business guide that reveals his unique philosophy on commerce, success and life."--Page 4 of cover.
Bear Grylls, Modder, zweet en tranen. De autobiografie Bekend van Discovery Bear Grylls overleeft waar weinigen heen durven te gaan. Dit is het sensationele verhaal van zijn avontuurlijke leven. Van jongs af aan zoekt Bear Grylls het avontuur op: hij doet aan bergbeklimmen, zeezeilen en diverse vechtsporten. Hij volgde een strenge militaire opleiding bij de Britse SAS, reisde de wereld rond en brak zijn rug met een vrije parachutesprong. Hij herstelde en werd 's werelds bekendste
survivalexpert. Overal ter wereld daagt Grylls de wildernis uit; hij maakt vuur, trotseert roofdieren, stormen en watervallen, eet desnoods maden en drinkt kamelenurine. Zijn wekelijkse shows op Discovery Channel worden door honderden miljoenen mensen in 180 landen bekeken. Modder, zweet en tranen is een meeslepend en opwindend boek voor zowel adrenalinejunkies als thuisblijvers. `Avonturier, begenadigd spreker, inspirator voor velen.' Lonely Planet
Moonshot
How I Lost My Virginity
De Virgin-Way
Verlokkende klanken
Hier begint alles
Surviving on thin ice
Martin Heidegger is niet alleen een van de invloedrijkste denkers, maar ook de meest omstreden filosoof van de twintigste eeuw. De originaliteit en de kracht van zijn denken vonden binnen, maar vooral ook buiten het vakgebied grote weerklank. Rüdiger Safranski slaagt erin Heideggers weerbarstige filosofie uiteen te zetten en plaatst diens nazistische verleden onverbloemd in het juiste licht.
Het meisje en de megaster: een droom komt uit... De achttienjarige Tessa Young heeft haar vriendje en overbezorgde moeder achtergelaten om te gaan studeren aan de universiteit van Washington. Dit had ze al jaren gepland en ook de rest van haar toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar dan ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig en zit onder de tattoos en piercings. En hij is de wereldberoemde zanger van een boy band. Hardin weet een grote passie in Tessa naar boven
te halen, al probeert ze zich daar nog zo hard tegen te verzetten. Ze leert zijn wilde en romantische kant kennen en wordt gedwongen een keuze te maken tussen haar vertrouwde jeugdvriendje Noah, en een toekomst die spannend, nieuw en onbekend is... Anna Todd was altijd een gretige lezer van romantische boeken én een liefhebber van boy bands. Nu ze die twee passies kan combineren in de romantische After-serie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One
Direction - komt voor haar een droom uit.
"Oh, screw it, let's do it." That's the philosophy that has allowed Richard Branson, in slightly more than twenty-five years, to spawn so many successful ventures. From the airline business (Virgin Atlantic Airways), to music (Virgin Records and V2), to cola (Virgin Cola), to retail (Virgin Megastores), and nearly a hundred others, ranging from financial services to bridal wear, Branson has a track record second to none. Losing My Virginity is the unusual, frequently outrageous
autobiography of one of the great business geniuses of our time. When Richard Branson started his first business, he and his friends decided that "since we're complete virgins at business, let's call it just that: Virgin." Since then, Branson has written his own "rules" for success, creating a group of companies with a global presence, but no central headquarters, no management hierarchy, and minimal bureaucracy. Many of Richard Branson's companies--airlines, retailing, and
cola are good examples--were started in the face of entrenched competition. The experts said, "Don't do it." But Branson found golden opportunities in markets in which customers have been ripped off or underserved, where confusion reigns, and the competition is complacent. And in this stressed-out, overworked age, Richard Branson gives us a new model: a dynamic, hardworking, successful entrepreneur who lives life to the fullest. Family, friends, fun, and adventure are
equally important as business in Branson's life. Losing My Virginity is a portrait of a productive, sane, balanced life, filled with rich and colorful stories: Crash-landing his hot-air balloon in the Algerian desert, yet remaining determined to have another go at being the first to circle the globe Signing the Sex Pistols, Janet Jackson, the Rolling Stones, Boy George, and Phil Collins Fighting back when British Airways took on Virgin Atlantic and successfully suing this pillar of the
British business establishment Swimming two miles to safety during a violent storm off the coast of Mexico Selling Virgin Records to save Virgin Atlantic Staging a rescue flight into Baghdad before the start of the Gulf War . . . And much more. Losing My Virginity is the ultimate tale of personal and business survival from a man who combines the business prowess of Bill Gates and the promotional instincts of P. T. Barnum. Also available in the UK from Virgin Publishing, and in
Canada from General Publishing, From the Hardcover edition.
As far back as stories go, pioneers have reached for the skies. In the last two hundred years, they have mastered the air and made the modern world possible. Today they are bringing outer space within our reach. They're inventors and toymakers, amateurs and adventurers, visionaries, dreamers and, yes, crackpots. Some have called them irresponsible, even dangerous. But Richard Branson has met many of them. He has worked with them, funded them, and flown with them.
He admires them, and trusts them, and thinks they and their kind are our future. In this book Richard Branson looks at the history of flight through the stories and people who have inspired him throughout his life. In these pages you will find tales of miraculous rescues; of records made and broken; of surprising feats of endurance and survival, including some of his own adventures, as well as developments in the future of air travel (and space travel). It is a story of pioneers,
and of course it includes the world famous Montgolfiers and the Wright brothers, but he also wants to describe some of the lesser-known trailblazers. People like Tony Jannus, who in 1914 created the first scheduled commercial flight in the world, flying his passengers over the waters of Tampa Bay at an altitude of just fifty feet! The 'bird man' Leo Valentin, who in the 1950s jumped from 9,000 feet with wooden wings attached to his shoulders. And Branson's friend Steve
Fossett, who dedicated his life to breaking records and having adventures. This is their story. It is also, in a small way, his own.
Total recall
The Virgin Way
De nieuwe autobiografie
Finding my Virginity
A Sad Story of how My Little Sister was Raped to Stupor
Jack Ma en het grootste internetbedrijf ter wereld

PAPERBACK EDITION FULLY UPDATED WITH TWO NEW CHAPTERS After creating 12 different billion-dollar businesses and breaking dozens of world records, wouldn’t you think you’d done it all? Not Sir Richard Branson. Having brought the Virgin brand to all corners of the globe, he’s now reaching out to the stars as he prepares to launch commercial space travel with Virgin Galactic. In this non-stop memoir, Richard takes you inside his whirlwind life: from reinventing his companies in the midst of the financial crisis and devastating personal losses, to tackling the planet’s biggest challenges, to the joys of
becoming a ‘grand-dude’ at 64.Discover the irrepressible spirit, ingenious vision and relentless drive that has made Richard the ultimate entrepreneur. The iconoclastic Virgin founder is still changing the world. Next comes outer space.
Looking for advice on setting up your own company, improving your career prospects, or developing your leadership skills? Why not ask Richard Branson? In Like a Virgin: Secrets They Won't Teach You in Business School, Richard distils and shares the wisdom and experience that have made him one of the world's most recognised and respected entrepreneurs. From his 'Top 5 secrets of Business Success', to hard hitting discussions about the global financial crisis, this book brings together his best advice on all things business. It's business school, the Branson way.
The unusual, frequently outrageous autobiography of one of the great business geniuses of our time, Richard Branson. In little more than twenty-five years, Richard Branson spawned nearly a hundred successful ventures. From the airline business (Virgin Atlantic Airways), to music (Virgin Records and V2), to cola (Virgin Cola), and others ranging from financial services to bridal wear, Branson has a track record second to none. Many of his companies were started in the face of entrenched competition. The experts said, "Don't do it." But Branson found golden opportunities in markets in which customers have been
ripped off or underserved, where confusion reigns, and the competition is complacent. In this stressed-out, overworked age, Richard Branson gives us a new model: a dynamic, hardworking, successful entrepreneur who lives life to the fullest. Branson has written his own "rules" for success, creating a group of companies with a global presence, but no central headquarters, no management hierarchy, and minimal bureaucracy. Family, friends, fun, and adventure are equally important as business in his life. Losing My Virginity is a portrait of a productive, sane, balanced life, filled with rich and colorful stories, including: Crash-landing his hot-air balloon in the Algerian desert, yet remaining determined to have another go at being the first to circle the globe - Signing the Sex Pistols, Janet Jackson, the Rolling Stones, Boy George, and Phil Collins - Fighting back when British Airways took on Virgin Atlantic and successfully suing this pillar of the British business establishment - Swimming two miles to safety during a violent storm off the coast of Mexico - Staging a rescue flight into Baghdad before the start of the Gulf War And much more. Losing My Virginity is the ultimate tale of personal and business survival from a man who combines
the business prowess of Bill Gates and the promotional instincts of P. T. Barnum.
Richard Branson, who has been called "England's most outrageous billionaire," is also one of the world's most successful business leaders. Since the age of 16, when he founded Student magazine, Branson has been creating companies and finding innovative ways to grow them into the prodigious conglomerate known as the Virgin Group. At the age of 20, Branson founded a mail-order record retailer. Two years later he built a recording studio where the first artist signed to his Virgin label, Mike Oldfield, recorded the haunting soundtrack to The Exorcist. Decades later, industries as varied as entertainment (Virgin
Music), retail (Virgin Megastores), transportation (Virgin Airlines), and telecommunications (Virgin Mobile) all bear Branson's business moniker. For the first time, the most thought-provoking, revealing, and inspiring quotes from Branson are compiled in a single book. Virgin Rebel: Richard Branson in His Own Words is a comprehensive guidebook to the inner workings of the Virgin Group chairman and founder. Hundreds of Branson's best quotes, comprising thoughts on business, music, entrepreneurship, politics, exploration, and life lessons, provide an intimate and direct look into the mind of this modern business
icon.
Losing My Virginity
een geschiedenis van Troje tot Augustinus
Adventures of a Global Entrepreneur
Die neue Autobiografie
Arctic Diary
Heidegger en zijn tijd
Maud is vergeetachtig. Ze maakt een kop thee en vergeet te drinken. Ze gaat naar winkels en vergeet waarom. Soms is haar huis onherkenbaar – of lijkt haar dochter Helen een totale vreemde. Maar Maud weet één ding zeker: haar vriendin Elizabeth is zoek. Het staat op het briefje in haar zak. En wie haar ook zegt erover op te houden, het erbij te laten, Maud zal niet rusten tot ze heeft uitgezocht hoe het zit. Want Maud heeft eerder te maken gehad met een verdwijning. En ergens in haar beschadigde geest ligt het antwoord op een onopgelost zeventig jaar oud
mysterie. Een mysterie dat iedereen vergeten is. Iedereen, behalve Maud...
In oktober 2005 werd voor het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg een imposant beeld onthuld. Het beeld, een gift van de stad Agios Nikolaos op Kreta, stelt de legendarische prinses Europa voor, rijdend op een stier. Op een dag werd oppergod Zeus verliefd op de mooie Europa. Om haar in te palmen nam hij de gedaante aan van een prachtige stier, waarna hij haar op zijn rug de zee over droeg naar Kreta. Het beeld in Straatsburg staat zo symbool voor de plaats die Kreta in de Europese geschiedenis inneemt: de mythische prinses zou haar naam
aan het latere Europa schenken en zo staat de Minoïsche beschaving op Kreta aan de basis van de Europese geschiedenis. De geboorte van het klassieke Europa vertelt de Europese geschiedenis die loopt van de zogenoemde Minoïsche beschaving op Kreta uit het midden van het tweede millennium v.Chr. tot het Laat- Romeinse Rijk van de 4e en vroege 5e eeuw n.Chr. Centraal in deze beschouwing staan de oude volken uit het noorden van het Middellandse Zeebekken, de Grieken en Romeinen. De volken die rond de Egeïsche Zee, op de zuidelijke Balkan en
op het Italiaanse schiereiland leefden waren verantwoordelijk voor de voornaamste ontwikkelingen die de geschiedenis zouden bepalen.
De glazen stolp volgt de ondergang van de getalenteerde Esther Greenwood in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Wanneer Esther na haar studie stage gaat lopen bij een populair vrouwentijdschrift in New York, wordt ze voor het eerst met de wereld buiten de schoolbanken geconfronteerd. Ze hoopt op een vervolg van haar academische carrière, maar wordt afgewezen en trekt weer bij haar moeder in. Daar verzinkt ze, op zoek naar haar identiteit, steeds verder in een depressie, totdat opname in een psychiatrische kliniek de enige uitweg lijkt. De glazen stolp is
een pijnlijk verslag van een ambitieuze jonge vrouw die niet serieus genomen wordt door de maatschappij. Plath trekt de lezer meesterlijk mee in Esthers waanzin, waardoor die niet alleen levensecht, maar ook geloofwaardig is. Ze slaagt erin in de diepste krochten van de menselijke ziel te kruipen. Door deze buitengewone prestatie is De glazen stolp (The Bell Jar) een Amerikaanse klassieker geworden.
In Succes in zaken, de nieuwste titel van de hand van zakelijke grootheid en levende managementlegende Richard Branson, legt hij je alle geheimen van succesvol zakendoen uit die je op geen enkele cursus of school kunt leren. Hij gaat in op dingen als het opzetten van je eigen bedrijf, hoe je een goede leidinggevende wordt of waar je als ondernemer de juiste inspiratie op kunt doen. In Succes in zaken bundelt Richard Branson zijn beste adviezen ooit en deelt zijn wijsheid en ervaring met iedereen die een net zo grote zakenman wil worden als hij.
How I've Survived, Had Fun, and Made a Fortune Doing Business My Way
het verhaal van mijn leven
Secrets They Won’t Teach You at Business School
Zo niet, dan toch
Hoe maak je een ruimteschip
How I Survived, Had Fun, and Made a Fortune Doing Business My Way

"Oh, screw it, let's do it." That's the philosophy that has allowed Richard Branson, in slightly more than twenty-five years, to spawn so many successful ventures. From the airline business (Virgin Atlantic Airways), to music (Virgin Records and V2), to cola (Virgin Cola), to retail (Virgin Megastores), and nearly a hundred others, ranging from financial services to bridal wear, Branson has a track record second to none. Losing My Virginity is the unusual, frequently
outrageous autobiography of one of the great business geniuses of our time. When Richard Branson started his first business, he and his friends decided that "since we're complete virgins at business, let's call it just that: Virgin." Since then, Branson has written his own "rules" for success, creating a group of companies with a global presence, but no central headquarters, no management hierarchy, and minimal bureaucracy. Many of Richard Branson's
companies--airlines, retailing, and cola are good examples--were started in the face of entrenched competition. The experts said, "Don't do it." But Branson found golden opportunities in markets in which customers have been ripped off or underserved, where confusion reigns, and the competition is complacent. And in this stressed-out, overworked age, Richard Branson gives us a new model: a dynamic, hardworking, successful entrepreneur who lives life to the
fullest. Family, friends, fun, and adventure are equally important as business in Branson's life. Losing My Virginity is a portrait of a productive, sane, balanced life, filled with rich and colorful stories: Crash-landing his hot-air balloon in the Algerian desert, yet remaining determined to have anothergo at being the first to circle the globe Signing the Sex Pistols, Janet Jackson, the Rolling Stones, Boy George, and Phil Collins Fighting back when British Airways took on
Virgin Atlantic and successfully suing this pillar of the British business establishment Swimming two miles to safety during a violent storm off the coast of Mexico Selling Virgin Records to save Virgin Atlantic Staging a rescue flight into Baghdad before the start of the Gulf War . . . And much more. Losing My Virginity is the ultimate tale of personal and business survival from a man who combines the business prowess of Bill Gates and the promotional instincts of P.
T. Barnum. Also available in the UK from Virgin Publishing, and in Canada from General Publishing,
‘Branson has a list of achievements unmatched by any other UK businessman. For anyone burning with entrepreneurial zeal, his reminiscences are akin to a sacred text’ Mail on Sunday THE NO.1 INTERNATIONAL BESTSELLER The worldwide bestselling autobiography of iconic entrepreneur Sir Richard Branson, with over two million copies sold to date. Much more than a memoir, this is Sir Richard Branson’s own take on his extraordinary life so far – and a definitive
business guide that reveals his unique philosophy of commerce, success and life. In Losing My Virginity, you'll discover how Virgin grew from a mail-order music business into a path-breaking global brand. From the $25 million Virgin Earth initiative to the launch of Virgin Galactic, this is a powerful and unique look into the life of an iconic global entrepreneur.
Zijn verhaal is uniek en uiterst onderhoudend, en hij vertelt het met verve in dit boek. Hij werd in de magere jaren na de oorlog geboren in een klein Oostenrijks dorp, als zoon van een veeleisende politieagent. Hij droomde ervan naar Amerika te gaan om wereldkampioen bodybuilding en filmster te worden. Op zijn eenentwintigste woonde hij in Los Angeles en werd hij gekroond tot Mr. Universe. Binnen vijf jaar sprak hij Engels en was hij de beste bodybuilder ter
wereld. Binnen tien jaar had hij zijn opleiding afgerond en was hij miljonair door investeringen in onroerend goed en zijn carrière als bodybuilder. Ook won hij een Golden Globe Award voor zijn rol in Stay Hungry. Binnen twintig jaar was hij de grootste filmster ter wereld, de echtgenoot van Maria Shriver uit de familie Kennedy, en een opkomende republikeinse leider. Zesendertig jaar naar zijn komst naar Amerika werd de man die ooit door zijn medebodybuilders
de `Oostenrijkse Eik werd genoeg tot gouverneur van Californië gekozen, de zevende economie ter wereld. Hij loodste de staat door een begrotingscrisis, natuurrampen en politiek tumult, en zette zich in voor onder meer een beter milieu en electorale veranderingen. Samen met Maria Shriver bracht hij vier fantastische kinderen groot. In de nasleep van een schandaal dat hij over zichtzelf afriep, probeerde hij zijn gezin bij elkaar te houden. Nooit eerder heeft hij
in zijn eigen woorden zijn volledige levensverhaal verteld. Hier is Arnold Schwarzenegger met Total Recall.
'Waar een wil is, is altijd een weg!' aldus Richard Branson. Kunnen we ons leven meer inhoud geven en tegelijkertijd de wereld helpen verbeteren? Branson laat op inspirerende wijze zien hoe je dat kunt bewerkstelligen.Zo niet, dan toch introduceert een compleet nieuwe manier van werken. Branson beschrijft hoe makkelijk het eigenlijk is om je werk niet alleen een baan van negen tot vijf te laten zijn. Hoe je je mentaliteit kunt veranderen, problemen op kunt
lossen en je baan tot iets kunt maken waar je écht trots op kunt zijn. Zijn aanpak is een grote inspiratie voor iedereen die succesvol zakendoen wil laten samengaan met het streven naar een betere wereld.
The Autobiography
De glazen stolp
de nieuwe autobiografie
Finding my virginity
Screw It, Let's Do It
Like A Virgin
Dr. Perry Baird was een opkomend medisch talent op Harvard in de jaren 1920. Hij was zijn tijd ver vooruit toen hij aan het begin van zijn carrière onderzoek deed naar de biochemische oorsprong van manische-depressieve stoornissen. De blik van dr. Baird op deze ziekte was een bijzondere: hij was niet alleen arts en onderzoeker, maar ook pati nt. Baird werd opgenomen en verbleef de rest van zijn leven in instellingen. Toen een hersenbloeding als gevolg van een gedwongen lobotomie hem fataal werd, liet hij een grote stapel incompleet onderzoek achter. En zijn memoires. Vele jaren later stuit Mimi
Baird, zijn oudste dochter, op dit unieke manuscript van haar verguisde vader, die het grootste deel van haar jeugd afwezig was en over wie in de familie gezwegen wordt. Met terugwerkende kracht leert Mimi haar vader kennen, zijn manische opwinding en scherpzinnige observaties, zijn humor en zijn race tegen de klok om een remedie te vinden voor de ziekte die zijn leven overnam. Met een tedere verbetenheid probeert zij de losse eindjes die hij achterliet aan elkaar te knopen. Hij wilde de maan is zowel het unieke verslag van een man die met verbazende helderheid en literaire allure zijn eigen ziekte
analyseert als het ontroerende verhaal van een dochter die vastberaden is eerherstel te realiseren voor de vader die zij nooit gehad heeft. Mimi Baird komt uit Boston. Ze werkte aan de Harvard Graduate School of Education en verhuisde later naar Woodstock, Vermont, waar ze werkte als officemanager aan het Dartmouth-Hitchcock Medical Center. Mimi heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. 'Beste boek van 2015.' THE WASHINGTON POST 'Een thrillerschrijver zou jaloers zijn: dr. Baird is een pure onbetrouwbare verteller; objectief, charmant, geestig, en dan plots een beetje vreemd, en daarna
totaal verdwenen, een irrationele vreemdeling achterlatend. De lezer kan de golven van zijn hersenen volgen zoals, in Mimi's woorden, zijn handschrift vervormde: van netjes naar slordig en weer terug.' THE NEW YORK TIMES 'Buitengewoon (...), een opmerkelijk eloquente weergave van een geestesziekte, die doet denken aan Kay Redfield Jamisons An Unquiet Mind en Susanna Kaysens Girl, Interrupted. Perry Baird is zich griezelig bewust van zijn conditie, net als van de onmogelijkheid de symptomen en barbaarse behandelingen te ontwijken. (...) Dr. Baird heeft zijn dochter nooit goed leren kennen
- net als haar prestatie dit verhaal te vertellen.' THE WASHINGTON POST
In September 2012, a YOUGOV poll conducted in Britain found that the person British workers would most like as their manager was Sir Richard Branson. With over 40 years in business, Richard Branson is an inspiring pioneer of humanitarian projects and an iconic business leader. In The Virgin Way: How to Listen, Learn, Laugh and Lead, Richard shares and distils his secrets of leadership and success. Featuring anecdotes from his own business dealings, as well as his observations of many others who have inspired him – from politicians, business leaders, explorers, scientists and philanthropists –
Richard reflects on the qualities he feels are essential for success in today’s world. This is not a conventional book on leadership. There are no rules – but rather the secrets of leadership that he has learned along the way from his days at Virgin Records, to his recent work with The Elders. Whether you’re at the beginning of your career, or head of a Fortune 500 company – this is your guide to being your own CEO (Chief Enabling Officer) and becoming a true leader – not just a boss.
Autobiografie van de geruchtmakende Britse zakenman (1950) over zijn leven, zakelijke successen, maar ook tegenslagen vanaf circa 2000.
Dit is geen conventioneel boek over leiderschap. Er zijn volgens Branson namelijk geen regels, maar wel geheimen die hij heeft geleerd in zijn tijd bij onder andere Virgin Records. In De Virgin-Way deelt Richard Branson deze geheimen over authentiek leiderschap en succes. Aan de hand van persoonlijke anekdotes en ervaringen van mensen die hem hebben ge nspireerd – van politici, zakenmannen, ontdekkingsreizigers, wetenschappers en filantropen – laat hij zien hoe belangrijk plezier, passie, familie en de uitstervende kunst van het luisteren zijn voor wat zijn werknemers over de hele wereld
‘The Virgin Way’ noemen. Of je nu aan het begin van je carrière staat of het hoofd van een Fortune 500-bedrijf bent – De Virgin-Way helpt je om je eigen directeur te zijn en een ware leider te worden, niet zomaar een baas.
Succes in zaken
Alibaba
Reach for the Skies
Lessons In Life
Levens der Heiligen voor ideren dag van 't jaer ...
Hij wilde de maan
Een boek vol hoop en levenslessen. 'Wanneer de gevangenen met wie Cuong werkte het gevoel kregen dat ze gehoord en begrepen werden in plaats van veroordeeld, veranderde hun gevoel over zichzelf en als gevolg daarvan hun houding en gedrag enorm.' – Roshi Joan Halifax, auteur en zenboeddhist De boeddhistisch geestelijk verzorger Cuong Lu bezocht zes jaar lang elke week vier Nederlandse gevangenissen om te praten en mediteren met gevangenen. In De Boeddha in de bajes deelt hij 52 verhalen en lessen die hij daar
heeft opgedaan. Hij laat zien dat hoe diep iemand ook gevallen is, het altijd weer mogelijk is om op te staan en opnieuw te beginnen. Vooral als je iemand een helpende hand biedt. Hoe mooi zou het zijn als iemand niet alleen in de gevangenis zit om gestraft te worden, maar om ook weer hoop te voelen? Deze aanpak werkt niet alleen in de gevangenis, maar ook in ons dagelijks leven. Want allemaal kunnen we gevangenzitten in negatieve ideeën over onszelf. Wanneer je weer in jezelf gaat geloven, is het mogelijk om vrij en gelukkig
te zijn – zelfs achter tralies. Cuong Lu (1968) is boeddhistisch leraar en schrijver. Hij is geboren in Vietnam en emigreerde in 1980 met zijn familie naar Nederland, waar hij Oost-Aziatische studies studeerde aan de Universiteit van Leiden. Onder leiding van Thich Nhat Hanh werd hij ingewijd als monnik in Plum Village. Cuong is oprichter van de Mind Only School in Gouda, waar hij boeddhistische filosofie en psychologie doceert.
Losing My Virginity is the unusual, frequently outrageous autobiography of one of the great business geniuses of our time. When Richard Branson started his first business, he and his friends decided that "since we're complete virgins at business, let's call it just that: Virgin." Since then, Branson has written his own "rules" for success, creating a group of companies with a global presence, but no central headquarters, no management hierarchy, and minimal bureaucracy.Many of Richard Branson's companies--airlines, retailing, and
cola are good examples--were started in the face of entrenched competition. The experts said, "Don't do it." But Branson found golden opportunities in markets in which customers have been ripped off or underserved, where confusion reigns, and the competition is complacent. And in this stressed-out, overworked age, Richard Branson gives us a new model: a dynamic, hardworking, successful entrepreneur who lives life to the fullest. Family, friends, fun, and adventure are equally important as business in Branson's life. Losing My
Virginity is a portrait of a productive, sane, balanced life, filled with rich and colorful stories:
Hoewel Ethan Alexander door veel vrouwen nog steeds knap gevonden wordt, staat hij vanwege zijn getekende gezicht niet graag in de schijnwerpers. Maar om zangeres Savannah Ross uit een pijnlijke situatie te redden, móét hij zich wel in de spotlights van de media begeven. Savannah ziet zijn littekens en denkt in haar onschuld dat zij hem wel kan redden. Tot haar verrassing laat Ethan haar dichtbij komen, maar ze ontdekt al snel dat zijn vlammende verlangen lijnrecht tegenover zijn donkere hart staat. Zullen tedere liefde en
rauwe hartstocht elkaar weten te vinden?
It's hardly a surprise to discover that Sam Branson has a love of adventure and a real concern about our future in a world where the climate is changing rapidly. Journeying into the heart of the Arctic wilderness with his father and a film crew, Sam explores the changing landscape and the lives of the native Inuit people who have survived in a relentlessly inhospitable environment for 5000 years. Sleeping on frozen seas and encountering majestic polar bears, Sam and his father embark together on a winter expedition which Sam
must ultimately complete on his own, finding new depths of resilience and courage in a formidable and breathtaking landscape.
De boeddha in de bajes
Onbegrensde mogelijkheden
Persoonlijke geschiedenis
Screw Business as Usual
Door de pijngrens
Modder, zweet en tranen

Autobiografie van de Amerikaanse wielrenner (1971- ). die in 1993 het wereldkampioenschap wielrennen op de weg op zijn naam zette, en sinds 1999 viermaal de Tour de France, maar zijn belangtijkste overwinning behaalde hij in de strijd tegen kanker.
Op 20 juli 1969 kijkt de wereld ademloos toe als de eerste mens voet op de maan zet. Een wereldwijde fascinatie met ruimtevaart is geboren. Ook bij de jonge Peter Diamandis ontwaakt de droom om astronaut te worden. Wanneer hij zich realiseert dat NASA bemande ruimtevaart aan het terugschroeven is, begint hij aan een avontuur dat leest als een jongensboek. Als de overheid hem niet naar de ruimte kan brengen, dan creëert hij de commerciële ruimtevaartindustrie toch zelf? In 1990 was ruimtevaart voorbehouden aan wereldmachten. Het idee van commerciële ruimtevaart was pure science fiction. Het weerhield
Diamandis echter niet en hij vond inspiratie in het verleden: de gouden eeuw van de luchtvaart. Hij ontdekte dat Charles Lindbergh zijn trans-Atlantische vlucht had gemaakt om een prijs van $25.000 te winnen. Die vlucht maakte hem de beroemdste man op aarde en vormde het fundament voor de luchtvaartindustrie. Waarom zou hetzelfde niet mogelijk zijn voor de ruimtevaart? Diamandis bedenkt de XPRIZE; een prijs van $10.000.000 voor het eerste team dat een bemand ruimteschip twee keer binnen twee weken in de ruimte weet te krijgen. Het uitschrijven van de prijs resulteerde, zoals Diamandis hoopte, niet alleen in
een overwinning van een team, maar legde de basis voor een nieuwe ruimtevaartindustrie. Het buitengewone verhaal van de kogelvormige SpaceShipOne en de andere teams op jacht naar de prijs, gaat over het onmogelijke mogelijk maken en het najagen van obsessies.
Ruim vijftig jaar geleden ging de mens naar de maan. Deze ongekende gebeurtenis was veel meer dan een wetenschappelijke topprestatie van de ruimtevaart. Zonder nieuwe vormen van samenwerking tussen de publieke en private sector was dit niet gelukt. Topeconoom Mariana Mazzucato vindt dat we de problemen van deze tijd, zoals stagnerende economische groei, klimaatverandering en toenemende ongelijkheid, met hetzelfde lef te lijf moeten gaan. En de coronacrisis zou nu voor overheden hét moment moeten zijn om op zoek te gaan naar een nieuw, permanent evenwicht tussen staat, bedrijfsleven en burger; naar een
verandering van het huidige kapitalistische systeem. In Moonshot daagt Mazzucato economen, politici en ondernemers uit om na te denken over ambitieuze maatschappelijke doelstellingen, gedurfde langetermijninvesteringen en vernieuwende publiek-private samenwerking. Het is niet voldoende om fouten in de huidige economische markten en systemen te repareren. Toekomstgericht denken en een innovatieve economie zijn noodzakelijk voor een fundamentele transformatie van economie en samenleving.
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Download Ebook Finding My Virginity The New Autobiography
'Doing good can help improve your prospects, your profits, and your business; and it can change the world. We must change the way we do business' - Richard Branson Can we bring more meaning to our lives and help change the world at the same time? In Screw Business as Usual, Richard Branson at his brilliant and motivating best, shares some fascinating and inspiring stories about the people who are already leading the way in transforming business into a force for good, for people and for the planet. Reflecting on some of his own experiences, and those of the Virgin Group, he also shares his new vision for the future
and describes how businesses can help create a more prosperous world for everyone. It's time to turn capitalism upside down – to shift our values, to switch from a just profit focus to caring for people, communities and the world and to turn our work into something we both love and are proud of. It's time to Screw Business as Usual.
De geboorte van het klassieke Europa
Hoe los je een misdaad op als je de feiten vergeet?
How to Listen, Learn, Laugh and Lead
Virgin Rebel: Richard Branson In His Own Words
The New Autobiography
de autobiografie

In Business Stripped Bare, Sir Richard Branson shares the inside track on his life in business and reveals the incredible truth about his most risky, brilliant and audacious deals. Discover why Virgin tried to take on one of the world's biggest superbrands, how Virgin Mobile USA holds the record as the fastest company in history to generate revenues of over one billion dollars (faster
than Microsoft, Google and Amazon) and how Richard is the only person in the world to have built eight billion-dollar companies from scratch in eight different sectors. Combining invaluable advice with the remarkable and candid inside stories of Virgin's greatest achievements, as well as some of its setbacks, Business Stripped Bare is a dynamic, inspirational and truly original guide to
success in business and in life. Whether you are an executive, an entrepreneur or are just starting out, Richard strips business down to show how you can succeed and make a difference.
Bijzondere gesprekken in de Nederlandse gevangenis: een boek vol hoop en levenslessen
Finding My Virginity
het ongelooflijke verhaal van een race naar de ruimte en de geboorte van de commerciële ruimtevaart
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