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Theology for Earth Community Dieter T. Hessel 2003-08-18 This volume brings
together original essays by both seasoned professionals and emerging scholars
who examine state-of-the-art scholarship and pedagogy in ecologically-alert
theology. Authors assess what various theologians have to offer, and draw
implications for reshaping religious and environmental studies, as well as
preparing the next generations of church leaders or pastoral workers. What needs
to be done, these authors ask, to bring biblical studies, systematics, social ethics,
practical theology, spiritual formation, and liturgy up to speed with eco-justice
thought and action on environmental questions?
Good Vibes, Good Life Vex King 2020-03-10 In Good Vibes, Good Life beschrijft
Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt benutten. Laat je inspireren tot een
mooier en zinvoller leven. In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de
kracht van positiviteit kunt benutten. Hoe kun je echt van jezelf houden? Kun je
negatieve emoties omzetten in positieve? Is het mogelijk om blijvend gelukkig te
worden? Wat is je doel in het leven en hoe vind je dat? Vex King, die veel
tegenspoed in zijn eigen leven overwon, inspireert met zijn antwoorden een
volgende generatie spirituele zoekers. Hij helpt de lezer een leven te creëren om
van te houden. Dit alles op een manier die eenvoudig te volgen, nuchter en
herkenbaar is.
The Antidote Oliver Burkeman 2013-11-05 Relates the journeys and philosophies
of people who share a single, surprising way of thinking about life that involves

embracing failure, pessimism, and uncertainity in the pursuit of happiness.
Mr Li's Survival Instinct is Off The Charts Again Today! Fourth Lady Sweetheart
Her boyfriend cheated on her, so she married a stranger to get back at him.
However, her ‘broke’ husband suddenly turned out to be one of the rising stars in A
Country! It was true that he did not have a car or a house, but he did have a
manor, a yacht, and a private jet. They said that Su Jianxi was a seductress who
wormed her way into a rich man’s lap and even made a cuckold out of him. Later,
Li Tingyao personally dispelled the rumors, saying he was the one who pursued
Su Jianxi, and that the child was his!
Mama's laatste omhelzing Frans de Waal 2019-05-20 In ‘Mama’s laatste
omhelzing’ richt Frans de Waal zich op het rijke emotionele leven van dieren. Het
boek opent met het dramatische afscheid in Burgers’ Zoo tussen Mama, een
stervende 59-jarige chimpansee, en Jan van Hooff, de bekende hoogleraar
biologie. Hun laatste ontmoeting werd gefilmd en vervolgens door miljoenen
mensen bekeken. Na zijn succesvolle boek ‘Zijn we slim genoeg om te weten hoe
slim dieren zijn?’, brengt de Waal met ‘Mama’s laatste omhelzing’ onder de
aandacht dat mensen ook emotioneel meer verwant zijn aan dieren dan we
denken. Frans de Waal interpreteert gezichtsuitdrukkingen en vertelt over de
emotionele kanten van dierlijke én menselijke omgangsvormen. Hij ziet geen
fundamenteel verschil tussen dierlijke en menselijke emoties en bespreekt de
gevolgen van deze visie voor de manier waarop we met dieren omgaan. Dankzij
de vele voorbeelden en de heldere taal van De Waal is ‘Mama’s laatste omhelzing’
niet alleen een feest om te lezen, maar verandert het ook voorgoed onze kijk op
het gevoelsleven van dieren.
The Antidote Barry Werth 2014-12-23 "This is the Moneyball of the pharma world,
the story of one drug company's quest to transform the pharmaceutical industry
and a deeply revealing look into a world where breakneck capitalism meets lifesaving medicine.The $325 billion-a-year pharmaceutical business is America's
most challenging and one of its most profitable. It is tougher in just about every
way than any other enterprise: from the towering biological risks inherent in its
mission to treat disease; to the thirty-to-one failure rate in bringing out a successful
medicine after a candidate clears all the hurdles to get to human testing; to the
billion-dollar-plus cost of ramping up a successful product; to operating in the
worlds most highly regulated industry with the possible exception of nuclear power.
The Antidote tells the story of Vertex, a maverick drug company led by the
charismatic Joshua Boger and a small group of entrepreneurial young scientists
who broke off from Merck when it was the world's best drug maker, indeed the
most admired business in America because they thought they could make drugs
better. Building upon his widely praised The Billion-Dollar Molecule, Barry Werth
captures the full scope of Vertex's twenty-five-year drive to liver breakthrough
medicines and transform the drug industry. The Antidote draws upon
unprecedented inside reporting spanning more than two decades to provide a
groundbreaking close-up of Vertex's inner workings and the ferocious but

indispensable world it inhabits"--Provided by publisher.
Het meisje dat twee kampen overleefde Heather Morris 2020-10-20 Het nieuwe,
hartverscheurende boek van de auteur van De tatoeëerder van Auschwitz Cilka
Klein is pas zestien als ze in 1942 per trein naar Auschwitz-Birkenau wordt
gebracht. Ze springt in het oog bij kampcommandant Schwarzhuber en hij dwingt
haar zijn liefje te worden. Als enige vrouw in het concentratiekamp mag zij haar
lange haar behouden. Maar na de bevrijding wordt ze hierdoor gezien als
collaborateur en naar een werkkamp in Siberië verbannen. Weer zit ze op een
trein. Weer moet ze talloze onmenselijke handelingen doorstaan. En weer blijven
de ogen van een kampbewaarder te lang op haar rusten… Het meisje dat twee
kampen overleefde is gebaseerd op het waargebeurde levensverhaal van Cilka
Klein. Het is een roman over hoop en overleven. Cilka vindt steeds weer de kracht
om zichzelf staande te houden, ook al wordt ze dagelijks met de dood
geconfronteerd. En wanneer ze een onbekende man, Aleksandr, verpleegt,
ontdekt Cilka dat er ondanks alles ruimte in haar hart is voor liefde.
Abandoned Princess After Seven Nights Qi YeYueGuang 2020-06-04 The moment
she passed through, she was eaten dry and wiped clean. This was like having
several lifetimes of bad luck for her! Ah, that prince, didn't he send her into the cold
palace? What are you doing here every day?
Eventide Effie Afton 2019-09-25 Reproduction of the original: Eventide by Effie
Afton
21 lessen voor de 21ste eeuw Yuval Noah Harari 2018-08-24 In Sapiens boog
Yuval Noah Harari zich over het verleden, in Homo Deus over de toekomst; nu laat
hij zijn licht schijnen over het heden. Wat zijn de uitdagingen van onze tijd? Hoe
beschermen we onszelf tegen een nucleaire oorlog, ecologische rampen en
technologische bedreigingen? Wat is de oorzaak van de opkomst van populisten
als Donald Trump? Hoe weren we ons tegen fake news? Moeten we ons
voorbereiden op een nieuwe wereldoorlog? Wat moeten we denken van het
opkomend nationalisme? Vragen de mondiale problemen die op ons afkomen om
andere politieke systemen? Is het een goed idee dat we onze data overdragen aan
enkele grote commerciële spelers, of wordt het tijd om het eigendom van data te
reguleren? En wat wordt de grote nieuwe wereldmacht, Amerika, Europa of
China? In dit boek beantwoordt Yuval Noah Harari de 21 meest urgente vragen
van onze tijd.
The Antidote, in a Letter to the Free-thinker, Occasion'd by the Management of the
Present Dispute Between Dr. Woodward and Other Physicians. [By Sir R. Steele.]
No. 1-2 John WOODWARD (M.D.) 1719
Gezond leven met mindfulness Jon Kabat-Zinn 2015-12-22 Dit vuistdikke boek is
een compleet gereviseerde herdruk van Handboek meditatief ontspannen.
Mindfulness is voor iedereen die zijn beperkingen wil overstijgen en naar een
hoger niveau van gezondheid en welbevinden wil groeien. Dit boek laat zien hoe je
op meditatie en yoga gebaseerde oefeningen kunt gebruiken om met meer
aandacht in het nu te leven. Hierdoor kun je beter omgaan met de stress van

alledag. Ontspanning, wijsheid en beheersing worden het uitgangspunt van je
leven. `Gezond leven met mindfulness is een lezenswaardig en praktisch boek dat
overtuigend laat zien hoe belangrijk meditatie is in ons dagelijks leven. Thich Nhat
Hanh
De boekhandel van Teheran Marjan Kamali 2020-02-11 De boekhandel van
Teheran van Marjan Kamali is een prachtige roman over verlies, onverbrekelijke
familiebanden en de kracht van een eerste liefde. Voor de lezers van De
vliegeraar. In De boekhandel van Teheran van Marjan Kamali brengt de dromerige
en idealistische tiener Roya haar uren na school graag door in de boekhandel van
meneer Fakhri. De kasten met literatuur en poëzie oefenen de grootste
aantrekkingskracht op haar uit. Wanneer Roya op een dag een andere jonge klant
ziet, Bahman, is het liefde op het eerste gezicht. Om hen heen is Teheran aan het
veranderen: er wordt gefluisterd over een revolutie. Roya heeft met Bahman
afgesproken op een plein, om vandaar naar een huwelijksloket te gaan, maar op
de bewuste dag wordt er een coup gepleegd, die Iran voor altijd zal veranderen.
Bahman komt niet opdagen in de chaos. Wekenlang probeert Roya contact met
hem te zoeken, maar het mag niet baten. Tot bijna veertig jaar later, wanneer
Roya door een speling van het lot eindelijk de kans krijgt om Bahman de vragen te
stellen die haar al die tijd achtervolgd hebben. De boekhandel van Teheran van
Marjan Kamali is een prachtige roman over verlies, onverbrekelijke familiebanden
en de kracht van een eerste liefde. Voor de lezers van De bijenhouder van Aleppo
en De vliegeraar. ‘Beeldend geschreven, afgrijselijk goed en prachtig. Deze roman
gaat over de kracht van liefde en de manieren waarop het lot mensen van eklaar
kan scheiden, en weer bij elkaar brengt. Mijn hart brak.’ – Whitney Scharer, auteur
van Het gouden uur ‘Een ontroerende roman over verloren liefde.’ – The Wall
Street Journal
Hoe word je een stoïcijn? Massimo Pigliucci 2017-06-06 Hoe word je een stoïcijn?
Massimo Pigliucci laat zien hoe deze oude filosofie toepasbaar is in het moderne
leven. Toen Pigliucci de vijftig naderde, werd hij overvallen door grote
levensvragen en het besef van zijn eigen sterfelijkheid. Hij ging zich verdiepen in
de praktische filosofie van de stoïcijnen, die uitstekend past bij seculiere
westerlingen. Ze leert je te focussen op wat binnen je macht ligt en zo een zekere
gelijkmoedigheid te bereiken. Pigliucci combineert een glasheldere uitleg van deze
tijdloze filosofie met persoonlijke voorbeelden. Ten slotte formuleert hij twaalf
leefregels voor de moderne stoïcijn.
De gelukkigste man ter wereld Eddie Jaku 2021-04-07 In De gelukkigste man ter
wereld deelt Eddie Jaku hoe hij dankbaarheid, goedheid en hoop vond ondanks
dat hij de meest vreselijke oorlogstrauma’s heeft meegemaakt. De 100-jarige
Eddie Jaku groeide op als Joodse jongen in Leipzig, Duitsland. Hij was trots op
Duitsland, maar dat veranderde allemaal in november 1938 toen hij werd
mishandeld, gearresteerd en naar een concentratiekamp werd gebracht. Hij
maakte verschrikkelijke horrorpraktijken mee in Buchenwald, Auschwitz en in een
dodenmars. Hij verloor familie, vrienden en zijn vaderland. Eddie overleefde de

oorlog en besloot hulde te brengen aan de slachtoffers door zijn verhaal te
vertellen, zijn wijsheden te delen en zijn beste leven te leiden. Hij beloofde zichzelf
elke dag te glimlachen en zegt de meest gelukkige man ter wereld te zijn. Deze
krachtige, hartverscheurende en hoopvolle memoir laat zien hoe je geluk kunt
vinden, zelfs in de donkerste tijden.
The Antidote Barry Werth 2014-02-04 Documents the story of maverick
pharmaceutical company Vertex and a small team of entrepreneurial scientists
who after dissociating themselves from Merck endeavored to create breakthrough
medicines and transform the pharmaceutical industry. By the award-winning author
of The Billion-Dollar Molecule.
Digitaal minimalisme Cal Newport 2019-02-22 Aandachtsexpert Cal Newport legt
in ‘Digitaal minimalisme’ uit hoe je doelbewust kan omgaan met digitale overvloed.
Steeds meer mensen maken zich zorgen over de invloed van de computer en met
name de smartphone op onze concentratie, sociale relaties en tevredenheid. Op
z’n minst zien we dat ze ons enorm veel tijd kosten – tijd die niet aan andere zaken
kan worden besteed. In dit boek biedt Newport je een eenvoudige en praktische
methode om je tijd online radicaal terug te brengen door je alleen nog te richten op
een selecte hoeveelheid activiteiten en doelen. Niet minderen, laat staan stoppen,
maar de technologie zeer doelbewust gebruiken. Newport doet dit vanuit de
overtuiging dat e-mail, sociale media en andere online tools zinvolle hulpmiddelen
zijn. Deze hulpmiddelen mogen ons gedrag en onze dagindeling echter niet gaan
beheersen.
Rework Jason Fried 2010-10-11 Twee succesvolle ondernemers die het
softwarebedrijf signals opzetten en tot een succes maakten laten ons zien dat niet
altijd meer beter is, maar dat je juist met minder meer kan bereiken. Rework is
inspirerend en innoverend. Twee prettig tegendraadse succesvolle ondernemers
benaderen complexe zaken heerlijk eenvoudig. Fried & Heinemeier Hansson
zetten je aan het denken en helpen je op weg. Verplichte kost voor iedereen die
ondernemer of ondernemend is.' Erwin Blom (Handboek Communities)Meer is niet
altijd beter, juist met minder kan je meer bereiken.Fried en Hansson hanteren een
eenvoudige bedrijfsfilosofie: hou het simpel, wees transparant en eerlijk. Met die
filosofie in gedachten schreven ze dit boek: Rework is een no-nonsenseboek voor
deze tijd. Fried en Hansson bewijzen dat een bedrijf heel succesvol kan worden
zonder mission statement, zonder eindeloze vergaderingen, en met medewerkers
die gewoon aan het einde van de dag naar huis gaan, in plaats van twaalf tot
veertien uur op kantoor te zitten. In deze tijd is een goed idee meer waard is dan
een duur consultancyrapport, informatie moet je delen, en naar je klant moet je
luisteren.Rework is het boek voor iedere (startende!) ondernemer.
Pronoia Is the Antidote for Paranoia, Revised and Expanded Rob Brezsny 200909-22 Readers were instantly beguiled by Rob Brezsny's new approach to the
humble horoscope when his "Free Will Astrology" column first appeared in 1996.
Instead of the generic, one-size-fits-all style of similar columns, Brezsny used witty
parables, tender rants, cultural riffs, pagan wisdom, and lively rituals in his playfully

positive readings. He brings that same sensibility—and the same message of a
smiling universe—to this self-help book for people who may be skeptical about selfhelp books. Brezsny persuasively advises readers to go along with the universe's
good intentions, but his rejection of cynicism and a bleak view of human nature
isn't rooted in denial. On the contrary, he makes a case for a cagey optimism that
requires a vigorous engagement with the dark forces. He asks us to rethink life as
a sublime game created for our amusement and illumination. The book is a
chameleon of a tome. You can read it straight through, slowly and surely, or else
pick it up and open it at random for tasty hits of inspiration as the spirit moves you.
You can even start at the end and weave your way backward. Brezsny has
substantially updated this edition—he added nearly one hundred pages—by
expanding various sections, adding more than a dozen new pieces and a new
chapter, and providing readers with a number of playtime activities and exercises
that let them participate through their own writing and drawing. "Brezsny's
horoscopes are like little valentines, buoyant and spilling over with
mischievousness. They're a soul prognosis." —The New York Times
De Zwarte Zwaan 2008 Essay over de onzin van economische en andere
voorspellingen en onze gebrekkige perceptie van de werkelijkheid.
Prince of New Avon Willow Skye Robinson 2004 Bruce was the happiest pegasus
in the seven worlds. As Master Wizard and Prince of New Avon, he ruled scores of
outlying herds and commanded North America's most powerful source of magic:
Mornwing Upwelling. He was young and handsome and newly life-mated to Alcyon
Skydance Galeryon of the Far Isles, the most beautiful Pegasian princess he had
ever seen. As we humans say, Bruce had it made. Then, suddenly: Transfer
orders! His ancestral dimension was slated to be downsized to dandle fluff by the
Great Herdmaster and the Council of Greater Sentient Species. As if that weren't
enough, his gorgeous little princess became a headstrong, power-hungry nag, and
then Bruce blundered into the arms of a very powerful, very inept witch. The
woman most foully Enchanted him, and her polluting touch forced Alcy, her
annoying firedrake Maitland, and Bruce into exile in the mundane. Imagine!
Pegasian Royalty in a stall! That's where the trio had to take refuge, though,
thanks to Laura Hennessey LaCroix whose commands required Bruce to use
every last ounce of magic and all his Powers—invisibility, mimicry, flight, telepathy,
and Inspiration—to obey her or die. Thrown into the world of men, Bruce became
an outlaw, lost his principality, and open a gifted man to dark and dangerous
Powers. And, while Alcy and Bruce struggled just to stay alive, an evil, shapechanging monster declared war on them, their humans, and all of mankind!
Humor Us Donald Capps 2016-10-21 This book addresses the fact that Americans
tend to live under a considerable amount of stress, tension, and anxiety, and
suggests that humor can be helpful in alleviating their distress. It posits that humor
is a useful placebo in this regard; cites studies that show that humor moderates life
stress; considers the relationship of religion and humor, especially as means to
alleviate anxiety; proposes that Jesus had a sense of humor; suggests that his

parable of the Laborers in the Vineyard has humorous implications for the relief of
occupational stress; explores the relationship of gossip and humor; and suggests
that Jesus and his disciples were a joking community. It concludes that Jesus
viewed the kingdom of God as a worry-free existence.
The Biblical Repository and Classical Review 1844
Frazzled Ruby Wax 2016-03-08 'Even hilarisch als nuttig. Gebruikmakend van de
nieuwste wetenschappelijke inzichten geeft ze inzichtelijke en oneerbiedige
adviezen over hoe je elk aspect van je leven kunt verbeteren, van gezondheid en
geluk tot relaties en carrière.' Arianna Huffington Een mindfulness gids voor
geestelijk welzijn. Vijfhonderd jaar geleden ging niemand dood aan de stress: we
hebben het concept zelf uitgevonden en laten ons er nu door beheersen. We
mogen dan zo geëvolueerd zijn dat we op wonderbaarlijke wijze overeind kunnen
blijven op vijftien centimeter hoge hakken, maar wat onze emotionele ontwikkeling
betreft, drijven we nog tussen het kikkerdril. Ruby Wax toont ons een
wetenschappelijke oplossing voor deze moderne problemen: mindfulness. Haar
definitie van mindfulness is níét: met gekruiste benen mantra’s zitten neuriën. Het
is wél: je gedachten en gevoelens leren kennen en daardoor bewuster en
gelukkiger door het leven gaan. Op geestige, slimme en toegankelijke wijze laat
Ruby Wax gewone mensen zien hoe ze voorgoed kunnen veranderen en waarom
ze dat zouden willen. Met mindfulnessadviezen voor relaties, voor ouders, voor
kinderen en tieners, en een zesweekse cursus gebaseerd op haar studies aan de
universiteit van Oxford is Frazzled dé enige gids die je nodig hebt voor een
gezonder en gelukkiger leven. Ruby Wax is comédienne en bestsellerauteur. Zij
schreef eerder de bestseller Tem je geest en de mindfulnessgids Frazzled en
behaalde haar master in Cognitieve gedragstherapie aan de Universiteit van
Oxford. Ook gaf ze wereldwijd presentaties over depressie en mindfulness, onder
anderen tijdens TEDGlobal, en heeft ze een platform opgezet voor mensen met
depressie en andere geestesziektes. '‘Een geweldig boek vol hartstocht, verve en
humor. Met haar unieke boek laat Ruby je stap voor stap kennismaken met de
wetenschap en de praktijk van mindfulness om je te leren om te gaan met alles
wat het leven je voor je voeten werpt.' Mark Williams, professor klinische
psychologie aan de universiteit van Oxord en bestsellerauteur van Mindfulness:
Een praktische gids om rust te vinden in een hectische wereld
The Burnout Antidote Anne Berube 2022-04-08 Restore Your Core Essence, Find
Emotional Freedom, and Thrive Use your body as an instrument for accelerated
transformation and growth with this powerful guide to overcoming burnout. Anne
Bérubé helps you access your innate capacity to heal and shows you that your
burnout can become a gateway to embodied wisdom and vitality. This book
empowers you through a variety of practical tools and exercises, including breath
work, meditations, visualizations, and self-inquiry. Learn to overcome obstacles
and gain access to limitless spiritual energy. Discover how to communicate with
your inner child and reclaim the fragmented parts of yourself. With this book, you

can tune in to your natural gifts and recover from burnout.
The Medical World 1893
Het leven liefhebben door acceptatie Tara Brach 2013-12-11 Leer om niet langer
je eigen vijand te zijn en iedere minuut voluit te leven! Veel mensen kennen het
gevoel tekort te schieten maar al te goed. Er is niet veel voor nodig horen hoe
goed iemand anders is, zelf bekritiseerd worden, een woordenwisseling, een fout
op het werk om te denken dat we niet goed genoeg zijn. Dit kan leiden tot
zelfveroordeling, relatieproblemen, perfectionisme, eenzaamheid en overwerk.
Zelfaanvaarding is een proces dat een leven lang duurt. In Het leven liefhebben
door acceptatie beschrijft Tara Brach op een open en eerlijke manier hoe zij haar
weg heeft gevonden. Via haar persoonlijke verhaal en dat van haar cliënten en
leerlingen, geleide meditaties, gedichten en citaten weet zij tot de kern van het
probleem door te dringen. Want pas als je begrijpt hoe het gevoel van
onwaardigheid is ontstaan, kun je verbinding maken met je echte ik en jezelf leren
vertrouwen en omarmen. Tara Brach is psychotherapeut en toonaangevend
lerares op het gebied van mindfulness, emotionele genezing en spiritueel
ontwaken. Zij is oprichter van de Insight Meditation Community en geeft zeer
drukbezochte workshops in binnen- en buitenland. www.tarabrach.com
De wetten van de melancholie Georgi Gospodinov 2015-09-03 De wetten van de
melancholie van Georgi Gospodinov is een staalkaart van Oost-Europa en de
roerige geschiedenis van de twintigste eeuw. Maar bovenal is De wetten van de
melancholie een roman over empathie en het verliezen daarvan, over de
elementaire deeltjes van verdriet en de eeuwige jeugd. Een schitterende roman
over heden en verleden, feit en mythe, fysica en mythologie, die de sfeer van het
oude Europa perfect weet te vangen. ‘Gospodinov is een van de belangrijkste
hedendaagse Europese schrijvers. Er zijn voor een doorgewinterde lezer maar
weinig romans echt origineel. De wetten van de melancholie is een van die
zeldzame romans.’ – Alberto Manguel ‘De wetten van de melancholie is een
eigenzinnig en uiterst boeiend boek dat behendig zinspeelt op de leegte en het
verdriet dat zijn kern is.’ – The New York Times
The Crown&Glory of Christianity: Or Holiness, the Only Way to Happiness, Etc
Thomas Brooks 1662
Huis van aarde & bloed Sarah J. Maas 2020-03-14 De nieuwe serie van
wereldwijde bestsellerauteur Sarah J. Maas Crescent City is een bruisende,
moderne stad waar mensen en magische wezens op gespannen voet met elkaar
samenleven. De stad strekt zich uit in zeven districten, van het knusse stadshart
en chique woonwijken, tot duistere uithoeken en de beruchte markt waar van alles
te koop is, van vers vlees tot smokkelwaar. In de stad maken vier huizen de dienst
uit. Bryce Quinlan – half mens, half Fae – behoort tot het huis van aarde & bloed,
net als alle andere mensen, dieren, heksen en Fae. Samen met haar vrienden
geniet ze volop van alles wat Crescent City te bieden heeft. Maar als de stad wordt
getroffen door een wrede moord, komt er abrupt een einde aan haar zorgeloze
leven. Bryce krijgt de opdracht de dader te ontmaskeren, samen met de beruchte

huurmoordenaar Hunt Athalar. Maar hun verwoede poging het mysterie op te
lossen, zet meer in beweging dan ze lief is. De pers over de Glazen troon-serie
‘Een unieke combinatie van liefde, actie en personageontwikkelingen. Een
waardige afsluiter van een van de populairste YA/fantasy-reeksen ooit.’ Hebban.nl
‘Wie begint kan niet meer stoppen met lezen. Deze wereld slokt je op en laat je
niet meer los.’ The Guardian ‘Epische fantasy in de stijl van In de ban van de ring
en Game of Thrones.’ The Huffington Post
Restorative Justice, Reconciliation, and Peacebuilding Jennifer J. Llewellyn 201404-17 All over the world, the practice of peacebuilding is beset with common
dilemmas: peace versus justice, religious versus secular approaches, individual
versus structural justice, reconciliation versus retribution, and the harmonization of
the sheer number of practices involved in repairing past harms. Progress towards
resolving these dilemmas requires reforming institutions and practices but also
clear thinking about basic questions: What is justice? And how is it related to the
building of peace? The twin concepts of reconciliation and restorative justice, both
involving the holistic restoration of right relationship, contain not only a compelling
logic of justice but also great promise for resolving peacebuilding's tensions and for
constructing and assessing its institutions and practices. This book furthers this
potential by developing not only the core content of these concepts but also their
implications for accountability, forgiveness, reparations, traditional practices,
human rights, and international law.
Ego is de vijand Ryan Holiday 2017-06-13 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.’
Drive Daniel Pink 2010-10-11 Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet
motiveren, het zit anders in elkaar dan je dacht. Het geheim van goed presteren,
plezier en zin in je leven en werk is de intrinsieke motivatie. Dat is je diepe wens
om je eigen leven te bepalen, nieuwe dingen te leren en te creeren en bij te
dragen aan zinvolle zaken. Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde wijsheid
over mensen motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te
werk gaan. De oude manier van belonen en straffen werkt voor de meeste taken
niet meer. Kijk maar naar de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel voor een
goed doel. Het gevolg van verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren
en uiteindelijk minder betrokken raken bij wat we doen. 'Een van de goeroes van
morgen' Management Team Over Een compleet nieuw brein: Dit boek is een
wonder. Volstrekt origineel en diepgravend Tom Peters, auteur van Excellente

ondernemingen Dit is een van die zeldzame boeken die een omslagpunt
markeren, een boek dat je wilt lezen voordat iemand anders het leest Seth Godin,
auteur van Purple Cow Daniel Pink schrijft over technologie en het zakenleven in
onder meer The New York Times, Fast Company en Wired. Hij schreef ook de
succesvolle boeken Een compleet nieuw brein en De avonturen van Johnny
Bunko: de eerste carrieregids in stripvorm. Daniel Pink is een prachtige combinatie
van Seth Godin en Malcolm Gladwell
Agony of Humankind and the Antidote Sam Kneller 2020-11-17 Our world is in
agony. What's the antidote and how do we inject it? There are billions of good
people with a desire to do what's right and thousands of proposed solutions to the
dilemmas that assail our planet. Why can't humankind make more progress toward
stable prosperity and peace of mind for all peoples? Somehow, something is
holding us back, putting a damper on initiatives and good will. The Bible refers to a
Serpent as the culprit behind human mind manipulation and sorrow. But who
wants to take the Bible at face value, especially when it refers to a talking animal
and the myth of a tree with forbidden fruit?! The narrative appears as whimsical
nonsense, an affront to critical thinking. Sam Kneller takes you behind the scene.
English, or any other translation, cannot do justice to the original scriptures. He
reveals a unique method to unlock Bible meaning with his acclaimed study course,
7 Keys to master Biblical Hebrew. You can easily grasp the deep meaning behind
the reality of a malevolent spirit being. A conquering tyrant wielding awesome
powers. Discover the Serpent's strategy as the all-time best influencer of human
consciousness. It broadcasts fake news and counterfeit wisdom directly into the
human mind. Our worst nightmares don't hold a candle to the corruption and
confusion it disseminates with uncanny ease. We unsuspecting, naïve humans lap
it up like a pack of thirsty jack-asses as the lions crouch, ready to pounce on a
mentally abused prey. On the bright side, the life-saving antidote is readily
available, but humanity is blind to its presence, wisdom and potency. Learn how to
take the blinders off, see the obstacles and overcome the fiery dragon. It can be
done, but will we have the insight, stamina and fortitude to exercise our free will
and follow that positive pathway? Now you can explore the original significance of
Biblical Hebrew, like Sheli, "It is something I have been searching for, a way to get
past the translations and get to the deeper meaning of God's word." Don't settle for
just any “How to Fix Humankind” books that invade the bookstores. This
straightforward, no-holds barred, deep-dive into the why and what of the spiritual
disintegration behind our planet's turmoil is a must read. Journey from the dark of
deceit and despair, to the light of truth and peace of mind with honest, attainable
how-to solutions. Engage in understanding the Agony of Humankind and
identifying the Antidote to save our nation and answer the big questions in life.
Donuteconomie Kate Raworth 2017-12-01 De economische wetenschap ligt in
duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen.
Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin
nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden.

Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt.
In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream
economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart
die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden
voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles resulteert in een
alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw.
De man die twee keer doodging Richard Osman 2021-10-28 De hoogbejaarde
speurneuzen van De moordclub zijn terug De hoogbejaarde speurneuzen van De
moordclub (op donderdag) zijn terug met een ijzingwekkend nieuw avontuur Het is
weer donderdag, en de vier bejaarde leden van de moordclub verzamelen zich in
het restaurant van hun verzorgingstehuis. Terwijl de flessen wijn op tafel komen
hopen Joyce, Ibrahim en Ron dat Elizabeth een nieuwe cold case voor ze heeft –
een moordzaak die ze als amateurspeurders kunnen gaan oplossen. Elizabeth is
er echter met haar hoofd niet bij. Ze heeft een brief ontvangen, ondertekend door
ene Marcus Carmichael. Dat is verrassend, want de laatste keer dat Elizabeth hem
zag was in 1981, toen hij morsdood onder een brug lag. De brief blijkt te zijn
gestuurd door Douglas, een voormalige echtgenoot van Elizabeth. Hij werkt voor
de Engelse inlichtingendienst mi5 en is op de vlucht voor de maffia, vanwege een
akkefietje met 20 miljoen pond aan gestolen diamanten, maar voordat ze hem
kunnen helpen wordt Douglas vermoord. De vier bejaarde speurneuzen zijn nu zelf
het doelwit. Slagen erin ze de diamanten op te sporen voordat de moordenaar hen
uit de weg laat ruimen?
12 regels voor het leven Jordan B. Peterson 2018-04-20 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
Tijd van woede Pankaj Mishra 2017-04-22 Het lijkt soms alsof de mens genoeg
heeft van rust en vrede. Kwaadaardige politici spelen in op angst bij een deel van
de bevolking. De mensen reageren erop met keuzes die irrationeel lijken, en
levensgevaarlijk zijn: zoals voor een Brexit, voor presidentskandidaat Donald
Trump, of voor het idee om ‘de grenzen dicht te gooien’. Angst en woede vormen
de drijfveer, destructiedrift en negativisme zijn het gevolg. Ze dreigen onze
maatschappij te ontwrichten. En de vraag is: hoe is het mogelijk? Pankaj Mishra
beschrijft in Tijd van woede op een beknopte en briljante manier de geschiedenis
van woede als politieke drijfveer. Met verrassende historische parallellen laat hij
zien dat deze tijd niet uniek is: ook het begin van de twintigste eeuw was vol van
destructiedrift, nationalisme en terrorisme. Dat is geen geruststellende gedachte
en Tijd van woede is dan ook een alarmerend boek: er zal een
mentaliteitsverandering nodig zijn om onze vrijheid, welvaart en stabiliteit te
behouden.
Zelfcompassie Kristin Neff 2011-08-12 Compassie hebben met anderen, dat lukt
meestal wel. Maar compassie hebben met jezelf is vaak een stuk moeilijker. Dat
ontdekte psychologe en boeddhist Kristin Neff na haar pogingen om los te komen
van de problematische relatie met haar vader. Steeds weer belandde ze bij
verkeerde mannen en in relaties die haar niet gelukkig maakten, totdat ze besefte
dat ze pas liefde kon geven als ze zichzelf liefhad. Zelfcompassie gaat volgens
Kristin Neff om drie dingen: begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie
dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven, en het onder ogen zien van je
eigen emoties, zonder te oordelen.
Ikigai Héctor García 2016-11-03 Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit? Ontdek
de geheimen van het Japanse eiland Okinawa, waar het grootste aantal gezonde
honderdjarigen ter wereld woont Volgens de Japanse traditie heeft iedereen een
ikigai, een reden van bestaan. Het is één van de geheimen van een lang, tevreden
en gezond leven, zoals de inwoners van Okinawa het leiden. Op dit Japanse
eiland wonen meer gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter wereld.
Sommige mensen hebben hun ikigai al gevonden, maar velen zijn er nog steeds
naar op zoek. De auteurs vertrokken naar Okinawa en interviewden honderden

inwoners om te ontdekken wat volgens hen het geheim is voor een optimistisch en
gezond leven. Zo is een populaire Japanse uitspraak Hara hachi bu, wat betekent
‘eet tot je voor tachtig procent vol zit’, dat is veel gezonder voor je lichaam. Ook
hebben ze een moai, een groep mensen met dezelfde interesses die altijd voor je
klaarstaan. En wat ze aanraden: ga nooit met pensioen, maar blijf altijd een doel
hebben waarvoor je je bed uit komt. García en Miralles kregen inzicht in wat de
Japanners eten, hoe ze bewegen, werken en omgaan met anderen. En hoe het
vinden van je ikigai betekenis geeft aan je leven en je laat zien hoe je honderd jaar
in topvorm kunt leven. Dit boek helpt je om je eigen ikigai te vinden en vertelt over
de Japanse filosofie die zorgt voor een gezond lichaam, geest en ziel. De pers
over ikigai ‘We vinden ons ikigai door ons te concentreren op wat belangrijk is, in
plaats van op wat dringend is. Door voortdurend in de gaten te houden wat goed
voelt, zijn we in staat te ontdekken waar onze passie ligt.’ Mundo Urano ‘Er is geen
haast, geen tijdslimiet, er zijn geen voorwaarden of verwachtingen, alles zal zich
ontvouwen op het moment dat we goed kijken en luisteren naar wat er al in ons is.’
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