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In Denk als een monnik zet Jay Shetty de abstracte en diepgaande lessen uit de
hindoetraditie om in praktische adviezen die je kunt toepassen om stress te verminderen, je
relaties te verbeteren en je verborgen krachten te identificeren. Dit boek bewijst dat
iedereen kan – en móét – denken als een monnik. Het is bewezen dat je je geest kunt
trainen, en van wie kun je dat beter leren dan van een echte expert: de monnik? Jay Shetty
vertrok op zijn tweeëntwintigste naar India om daar drie jaar als monnik te leven. Sindsdien
is hij op een missie om zijn spirituele inzichten op een toegankelijke manier te delen. Zijn
video’s zijn meer dan 5 miljard keer bekeken, en zijn podcast On Purpose is de meest
beluisterde health-podcast ter wereld.
Algemene kunstgeschiedenis / druk 16

Winnaar Best Nonfiction Award Goodreads 2019Heb je ooit het
gevoel gehad dat je niet volledig durft te zijn wie je bent?
Dat je meer in je mars hebt, maar bang bent om te falen, het
niet goed genoeg te doen of om te worden aangesproken op je
ambitie?Girl, Stop Apologizing is jouw wake-upcall! Vrouwen
hebben geleerd zichzelf te zien in functie van anderen: als
partner, moeder, dochter of vriendin. Daarom zijn velen van
ons vergeten wie we écht zijn en wat ons talent is. Rachel
Hollis toont hoe we onze hoop, verlangens en doelstellingen
kunnen leren her- en erkennen. Ze benoemt de excuses en
valkuilen die ons belemmeren, en de vaardigheden en houding
die nodig zijn voor groei, vertrouwen en de best mogelijke
versie van onszelf.Over Girl, Stop Apologizing'Hét boek voor
iedereen die wil stoppen met het verzinnen van excuses en
aan de slag wil met zijn dromen.' - Glamour
Een boek over hoop
Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark Manson van de De edele kunst van not
giving a f*ck over (het ontbreken van) hoop Het nieuwe boek van bestsellerauteur
Mark Manson van De edele kunst van not giving a f*ck. We leven in een interessant
tijdperk. Ogenschijnlijk lijken we alles goed voor elkaar te hebben: we zijn
welvarender, vrijer en ontwikkelder dan ooit. Aan de andere kant is alles gewoon
ontzettend f*cked – de aarde wordt warmer, regeringen falen, de economie stort in
en iedereen voelt zich voortdurend beledigd op Twitter. Op dit moment in de
geschiedenis, met toegang tot technologie, onderwijs en communicatie waar onze
voorouders alleen maar van konden dromen, worden we overspoeld door een
gevoel van algemene hopeloosheid. Waar het in Mark Mansons eerste boek vooral
ging over de onvermijdelijke fouten in ieder individu, gaat het in Alles is f*cked over
de eindeloze rampen in de wereld om ons heen. Hij kijkt naar onze relaties met
geld, entertainment, internet; en hoe een teveel aan iets goeds ons alleen maar
miserabeler maakt. Hij tart openlijk onze definities van politiek, religie, geluk,
vrijheid en zelfs van hoop. Op de typische Manson-manier, scherp en met humor,
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daagt hij ons uit om eerlijker tegen onszelf te zijn en verbinding te maken met de
wereld op manieren die we zelf waarschijnlijk nog niet hadden bedacht. Alles is
f*cked is het belangrijkste boek van deze tijd.
Girl, Stop Apologizing
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