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Getting the books The Mind Of Maker Dorothy L Sayers now is not type of challenging means.
You could not deserted going subsequently book stock or library or borrowing from your links
to gate them. This is an completely easy means to specifically get guide by on-line. This
online proclamation The Mind Of Maker Dorothy L Sayers can be one of the options to accompany
you in imitation of having further time.
It will not waste your time. bow to me, the e-book will very aerate you further concern to
read. Just invest little times to read this on-line broadcast The Mind Of Maker Dorothy L
Sayers as skillfully as review them wherever you are now.

Weg met de warboel Jul 06 2020 Overal in onze omgeving verzamelen we rotzooi: in huis, op de
werkplek, in de auto en zelfs in ons lichaam. Karen Kingston legt uit dat de warboel om ons
heen van grote invloed is op hoe we ons fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel voelen.
Haar ideeën zijn gebaseerd op eeuwenoude tradities en nieuwe inzichten. Zij geeft praktische
tips en heldere uitleg om je leefomgeving te verbeteren en leert je een nieuwe aanpak: je
leven opruimen door je rommel op te ruimen, wat resulteert in een enorme vernieuwing van je
levenskracht. Dit boek zet je aan om je leven radicaal om te gooien en alle warboel voorgoed
overboord te gooien. Karen Kingston is wereldwijd bekend om haar kennis en kunde op het
gebied van Space Clearing het energetisch reinigen van ruimtes op basis van feng shui. Zij
geeft workshops en seminars over de hele wereld. Weg met de warboel is in meerdere landen
vertaald en is een internationale bestseller.
Ons feilbare denken Jun 28 2022 Kahneman neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis door de
krochten van ons brein in dit zeer toegankelijke boek (...). Hij presenteert theorieën,
lepelt verrukkelijke anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De Volkskrant
Daniel Kahneman, een van belangrijkste psychologen ter wereld, ontving de Nobelprijs voor de
Economie voor zijn invloedrijke werk dat het traditionele rationele beslissingsmodel ter
discussie stelde. Zijn gedachtegoed heeft diepgaand effect gehad op vele terreinen - onder
andere economie, psychologie en politiek - en nu geeft hij in één boek een overzicht van al
die jaren onderzoek en wetenschap. 'Een verbazingwekkend rijk boek: helder, diepgravend, vol
verrassende inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is altijd vermakelijk en af en toe
zelfs ontroerend, met name als Kahneman zijn samenwerking met Tversky memoreert. (...)
Iedereen moet dit kopen en lezen.' New York Times Book Review
Het paradijs verloren Jun 24 2019 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 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.
Heb vertrouwen May 16 2021 Heb vertrouwen is een ontroerend boek over het verliezen en
hervinden van vertrouwen, over de kracht van het geloof en over de troost die je kunt ervaren
als je gelooft in iets groters dan alleen jezelf. Heb vertrouwen begint met een ongewoon
verzoek: Mitch Albom wordt door een 82-jarige rabbi gevraagd om bij diens begrafenis de
grafrede te houden. Dat werpt Albom terug in de wereld van geloof die hij al lang geleden
achter zich had gelaten. Niet veel later raakt Albom bevriend met een zwarte pastor uit een
arme wijk van Detroit, een voormalige drugsdealer die preekt voor dak- en thuislozen. In zijn
conversaties met de rabbi en de pastor, die sterk doen denken aan zijn gesprekken in Mijn
dinsdagen met Morrie, zoekt Albom naar antwoorden op grote levensvragen: hoe kun je blijven
hopen als er dramatische dingen in je leven gebeuren? Waaruit bestaat vergeving precies? En
hoe belangrijk is het om te geloven?
Drive Feb 22 2022 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
Science and the Mind of the Maker Jun 16 2021 Are We an Accident...or Not? The question of
cosmic origins and our place in the grand scheme of things has been debated for millennia.
Why do we exist? Why does anything exist at all? Today's popular narrative, based on
advancements in science, is that it all happened by natural, random processes. Melissa Cain
Travis points to powerful evidence that the opposite is true—that cosmology, astronomy,
biochemistry, and other disciplines strongly support what she calls "The Maker Thesis," which
explains the origin, rationality, and intricacy of nature and the human mind's capacity to
comprehend it. Our universe is made up of numerous complex systems of order that both
interact and coexist with each other as if in a carefully choreographed dance. Follow along
on a fascinating journey about how the structure of nature and the mind of man resonate in
ways that point to a Maker who fully intended the astounding discoveries being made in the
natural sciences today.
The Emerald Tablet Aug 19 2021 The Emerald Tablet—an ancient document that contains the
essence of the alchemical teachings—has had an important influence on many Western spiritual
and religious traditions. Ostensibly concerned with turning base metals into gold, alchemy
was in fact dedicated to transforming the lead of self into the gold of spirit. This
brilliant history of alchemy traces its sources back to ancient Egypt, and presents alchemy
as a useful, practical system of self-transformation. Each of the seven steps of alchemical
transformation is explained, with hands-on techniques and exercises, treating alchemy as a
living discipline for achieving a spiritual awakening.
The Mind of the Maker May 28 2022 This book is not an apology for Christianity, nor is it an
expression of personal religious belief. It is a commentary, in the light of specialised
knowledge, on a particular set of statements made in the Christian creeds and their claim to
be statements of fact.It is necessary to issue this caution, for the popular mind has grown
so confused that it is no longer able to receive any statement of fact except as an
expression of personal feeling. Some time ago, the present writer, pardonably irritated by a
very prevalent ignorance concerning the essentials of Christian doctrine, published a brief
article in which those essentials were plainly set down in words that a child could

understand. Every clause was preceded by some such phrase as: "the Church maintains", "the
Church teaches", "if the Church is right", and so forth. The only personal opinion expressed
was that, though the doctrine might be false, it could not very well be called dull.Every
newspaper that reviewed this article accepted it without question as a profession of
faith--some (Heaven knows why) called it "a courageous profession of faith", as though
professing Christians in this country were liable to instant persecution. One review,
syndicated throughout the Empire, called it "a personal confession of faith by a woman who
feels sure she is right".Now, what the writer believes or does not believe is of little
importance one way or the other. What is of great and disastrous importance is the proved
inability of supposedly educated persons to read. So far from expressing any personal belief
or any claim to personal infallibility, the writer had simply offered a flat recapitulation
of official doctrine, adding that nobody was obliged to believe it. There was not a single
word or sentence from which a personal opinion could legitimately be deduced, and for all the
article contained it might perfectly well have been written by a well-informed Zoroastrian.
Tonio Mar 14 2021 Op de Eerste Pinksterdag van 2010 komt Tonio van der Heijden, het enig
kind van A.F.Th. van der Heijden en Mirjam Rotenstreich, bij een verkeersongeval om het
leven. Het is vroeg in de ochtend als hij, ter hoogte van het Vondelpark in het centrum van
Amsterdam, wordt geschept door een auto. Hij wordt in kritieke toestand naar het Academisch
Medisch Centrum vervoerd, waar hij diezelfde dag aan zijn verwondingen overlijdt. Tonio zal
niet ouder worden dan 21 jaar. A.F.Th. van der Heijden doet het enige waar hij op dat moment
toe in staat is: in zijn herinnering graven, aantekeningen maken, schrijven. Daarbij
voortgedreven door twee dwingende vragen: wat gebeurde er met Tonio in de laatste uren en
dagen voorafgaand aan de ramp, en hoe kon dit ongeluk plaatsvinden? Een zoektocht naar het
wat en het hoe, die leidt langs verschillende ooggetuigen, vrienden, politiemensen, artsen en
het mysterieuze meisje Jenny, dat in de laatste weken van Tonios leven een cruciale rol
blijkt te hebben vervuld. Tonio vormt de neerslag van die zoektocht. Een nauwgezette
reconstructie van een jongensleven en een radeloze queeste naar zin en betekenis.
Mindful Thoughts for Makers Aug 07 2020 Mindful Thoughts for Makers explores how the making
process can be used as a tool for meditation, and not just a means to an end. Part of the
Mindful Thoughts series, this lovingly illustrated little book muses on all aspects of
making, including: Motivation Experimenting Making mistakes Monotony Perfectionism The making
community The environment . . . and many more Making can be much more than a business or
hobby, it can be a spiritually enriching activity, slowing us down, and connecting our hands
to our heart. Textile artist Ellie Beck reveals, through 25 focused reflections, why creating
with our hands is uplifting, rewarding, and soothing for the mind, body, and soul. This book
offers meaningful insights to all makers from artists and bakers to tailors and
woodworkers—the list is endless. If you like this, you might also be interested in Mindful
Thoughts for Cooks . . .
Alien Life Imagined Aug 26 2019 Compelling account of how ideas of alien life have evolved
for general readers, amateur astronomers and undergraduate students studying astrobiology.
A Study Guide on Dorothy Sayers' Mind of the Maker Jul 30 2022 This booklet DOES NOT include
the text of Mind of the Maker. That book needs to be purchased separately. This booklet
provides Discussion questions, scripture verses, and applications to facilitate using Mind of
the Maker by Dorothy Sayers as a women's Bible study. There are 8 weeks' worth of material
covering chapters 2 through 9 with one chapter of Sayers' book covered each week.This study
helps us connect to our own creativity and to the ancient traditions of Christianity. It
helps us deepen our God our creator and contemplate the mystery of the Trinity. This is a
study for mature Christians who know the basic milk and are ready for the meat of getting to
know God more fully and having an ever deeper relationship with Him.
De tirannie van verdienste Jun 04 2020 De grootste hedendaagse filosoof over waarom de
populisten gelijk hebben ‘Als we de gepolariseerde hedendaagse politiek achter ons willen
laten, dienen we op de tast onze weg te zoeken en goed na te denken over wat mensen toekomt.
Hoe komt het dat de betekenis van succes en verdienste de afgelopen decennia zo sterk
veranderd is, en wel zodanig dat arbeid sterk aan waardigheid heeft ingeboet en veel mensen
het gevoel hebben dat de elites op hen neerkijken?’ - Michael J. Sandel Bestsellerfilosoof
Michael Sandel maakt de balans op van de democratie. Veel mensen voelen zich niet meer
vertegenwoordigd door de bestuurlijke elites en wenden zich tot populistische leiders en
partijen. Het probleem is dat onze samenleving mensen met een hogere opleiding onevenredig
beloont en de rest terzijde schuift. Dit is de tirannie van verdienste. Sandel gaat na in
hoeverre de aanklacht van ‘het volk’ tegen de elites terecht is. Waarom zou iemand met een
universitaire opleiding meer over het algemeen welzijn mogen zeggen dan een persoon met een

vmbo-diploma? Is dat rechtvaardig? 'De tirannie van verdienste' is een belangrijk boek voor
iedereen die de democratie aan het hart gaat.
MIND MGMT Volume 3: The Home Maker Feb 10 2021 Volume 3 of Mind MGMT sets in motion events
that will bring each of the stories together in an explosive confrontation! Collects "The
Home Maker" from MIND MGMT #13-#17 and "The Zoo Keeper" from #18. The A.V. Club said this
about Mind MGMT: "Striking the perfect balance of high-concept narrative, personal drama, and
visual innovation, Mind MGMT is a comic that doesn't let go once it grabs hold of your
brain."
Waarom we altijd tijd te kort komen May 04 2020 Wanneer je mensen herinnert aan de tien
geboden, zijn ze minder snel geneigd te liegen, ook als het atheïsten zijn. Een aspirientje
van een duur merk helpt beter tegen hoofdpijn dan een goedkoop eigen merk, zelfs al zijn de
pilletjes identiek. Als we érgens op kunnen rekenen, dan is het wel op de irrationaliteit van
menselijk gedrag. En dus maakt het niet uit hoeveel voorlichting een overheid geeft over de
gevaren van onbeschermde seks: zodra de opwinding toeslaat, wordt het gezonde verstand
overboord gekieperd, zoals Ariely met een amusant experiment laat zien. Waarom we altijd tijd
te kort komen toont met verrassende voorbeelden en onderzoeken aan hoe slecht we in staat
zijn de juiste beslissingen te nemen en hoe we met dat besef ons voordeel kunnen doen. Net
als Malcolm Gladwell slaagt Ariely erin om de nieuwste inzichten over menselijk gedrag voor
iedereen bruikbaar te maken
Denk als een monnik Aug 31 2022 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.
De wet van staal Sep 19 2021 Brandon Sanderson - Wet van Staal Driehonderd jaar na de
gebeurtenissen in Sandersons trilogie over de Nevelmensen is de wereld van Kelsier, Vin en de
andere skaa flink veranderd. Wetenschap en technologie hebben een enorme ontwikkeling
doorgemaakt, en de steden zijn nu moderne samenlevingen met spoorwegen, elektrisch licht en
zelfs de eerste stalen wolkenkrabbers. Maar ondanks al deze voordelen spelen Ertsmagie en
Ferrochemie nog steeds een belangrijke rol in het herboren land. Ver voorbij de grenzen van
het koninkrijk is de magie noodzakelijk voor hen die orde en gerechtigheid proberen te
herstellen in de Ruigte. Zo iemand als Waxillium Ladrian, een Nevelmens die metaal kan duwen
met Ertsmagie én zijn lichaam kan beïnvloeden met Ferrochemie. Na twintig jaar in de Ruigte
te hebben gewoond, is het tijd voor Wax om zijn wapens neer te leggen en zijn rol als Lord
van een van de grote Huizen aan te nemen. Maar hij leert al snel dat de elegante straten van
de stad net zo verraderlijk kunnen zijn als de droge steppes van de Ruigte. Brandon Sanderson
staat al jaren op het lijstje van de beste fantasy-auteurs van het moment. Een eer die werd
onderbouwd toen hij werd uitgekozen om Het Rad des Tijds, het meesterwerk van de in 2007
overleden Robert Jordan, te voltooien. De Wet van Staal is de eerste in een reek stand-alone
verhalen uit de wereld van Sandersons geheimzinnige Nevelmensen. 'Sanderson laat wederom zien
dat hij een van de beste binnen het genre is.' - Library Journal
Diep werk Sep 27 2019 In ‘Diep werk’ wijst Cal Newport op de noodzaak van geconcentreerd
werken om maximaal te kunnen presteren, een vaardigheid die we langzaam zijn kwijtgeraakt.
Newport gebruikte de term ‘diep werk’ voor het eerst op zijn populaire blog. Hij raakte een
zenuw: Newports artikelen over dit onderwerp werden honderdduizenden keren gelezen en
overgenomen. De meeste mensen laten zich gemakkelijk onderbreken en besteden een groot deel
van de dag aan oppervlakkige werkzaamheden. Dit boek bevat talloze inspirerende verhalen en
praktische adviezen over hoe je je werk anders kunt organiseren om diep werk een vaste plek
te geven. Want alleen door iets met volle aandacht te doen, ontwikkel je je denkkracht en
bereik je meer in minder tijd.
Hermetica Dec 31 2019 Presents works of ancient Greek philosophy written during the Roman
Empire and attributed to the ancient Egyptians
Creativity, inc. Apr 02 2020 Creativity, Inc. is een boek voor managers die hun werknemers
willen leiden naar excellentie, een handleiding voor iedereen die streeft naar originaliteit,
en de allereerste, all-access reis naar het hart van Pixar Animation Studios. Het neemt je
mee naar de story meetings, de postmortems en de Braintrust-sessies en laat zien hoe je een
cultuur bouwt waar creativiteit ontstaat en floreert. Pixar domineert al bijna 20 jaar de

animatiewereld. Films als de Toy Story-trilogie, Monsters, Inc., Finding Nemo, The
Incredibles, Up en WALL-E hebben box-office records gevestigd en wonnen samen 27 Academy
Awards. Het plezier in het vertellen van verhalen, de inventieve plots en de emotionele
authenticiteit laten zien wat creativiteit werkelijk is. In dit boek onthult Catmull de
ideeën en technieken achter het succes en de winstgevendheid. Bij Pixar is een unieke
omgeving gecreëerd met processen die creativiteit beschermen en die ingaan tegen conventies:
- Geef een goed idee aan een middelmatig team en ze verkloten het. Geef een middelmatig idee
aan een fantastisch team en ze repareren het of verzinnen iets beters. - Als je er niet naar
streeft om het onzichtbare zichtbaar te maken en het te begrijpen, dan ben je slecht
voorbereid om leiding te geven. - Managers zijn er niet om risico’s te vermijden. Ze moeten
een omgeving creëren waar het veilig is voor anderen om risico’s te nemen. - De kosten om
fouten te voorkomen zijn vaak hoger dan de kosten om fouten te herstellen. - De
communicatiestructuur van het bedrijf is niet gelijk aan de organisatiestructuur. Iedereen
moet elkaar kunnen praten. - Ga er niet vanuit dat algemene overeenstemming leidt tot
verandering – zelfs als iedereen aan boord is, kost het veel energie om een groep in beweging
te krijgen.
Science and the Mind of the Maker Dec 23 2021 Are We an Accident...or Not? The question of
cosmic origins and our place in the grand scheme of things has been debated for millennia.
Why do we exist? Why does anything exist at all? Today's popular narrative, based on
advancements in science, is that it all happened by natural, random processes. Melissa Cain
Travis points to powerful evidence that the opposite is true—that cosmology, astronomy,
biochemistry, and other disciplines strongly support what she calls "The Maker Thesis," which
explains the origin, rationality, and intricacy of nature and the human mind's capacity to
comprehend it. Our universe is made up of numerous complex systems of order that both
interact and coexist with each other as if in a carefully choreographed dance. Follow along
on a fascinating journey about how the structure of nature and the mind of man resonate in
ways that point to a Maker who fully intended the astounding discoveries being made in the
natural sciences today.
De uitnodiging Jul 18 2021 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
De onafscheidelijken Jan 30 2020 Als Andrée de katholieke meisjesschool komt binnenlopen, is
de negenjarige Sylvie – het alter ego van Simone de Beauvoir – direct onder de indruk. Dit
meisje, gemodelleerd naar De Beauvoirs vriendin Zaza, heeft een jaar school gemist omdat ze
ernstige brandwonden had opgelopen, maar gaat door het leven met een wonderbaarlijke
zelfverzekerdheid die Sylvie alleen van volwassenen kent. Al snel wijken de twee niet meer
van elkaars zijde. Sylvie en Andrée verdiepen zich in literatuur en filosofie en verkennen
Parijs. Samen voeren ze een – vaak innerlijke – strijd tegen de conventionele verwachtingen
rondom vrouwelijkheid, seksualiteit en geloof. In deze niet eerder verschenen
autobiografische roman blikt Simone de Beauvoir terug op haar bijzondere vriendschap met
Zaza. De onafscheidelijken is een wonderschone kennismaking met de jeugd van een van ’s
werelds invloedrijkste
Intuitie Mar 02 2020 Nog voordat u deze tekst begon te lezen, heeft u eigenlijk al besloten
of u dit boek wilt kopen. En deze woorden zullen u alleen maar sterken in een besluit dat
vrijwel onmiddellijk tot stand kwam. Hoe kan dat? En wat is dat oordeel waard? Intuïtie
betekende de doorbraak voor Malcolm Gladwell in Nederland. Het is een boek dat werkt op
verschillende niveaus. Het legt uit hoe besluitvorming werkt: in het persoonlijke leven maar
ook op het werk, op straat, of in een bedrijf. Gladwell laat overtuigend zien hoe we erin
kunnen slagen betere besluiten te nemen.
Leidraad voor het verstand / druk 3 Apr 14 2021 Adviezen en regels om het verstand op juiste
wijze te gebruiken, geschreven als een praktisch aanhangsel bij het 'Essay concerning human
understanding' van de Engelse wijsgeer (1632-1704).

The Works of Thomas Reid Jul 26 2019
Het brein Nov 21 2021 Dit is het verhaal over hoe je leven jouw hersenen vormt, en hoe je
hersenen jouw leven vormen. Ga mee met de befaamde onderzoeker David Eagleman op een
verrassende tour door je hersenen. De reis neemt je mee naar de wereld van extreme sporten,
genocide, strafrecht, hersenchirurgie, robotica en de zoektocht naar onsterfelijkheid.
Onderweg doemt uit de oneindig dichte opeenhoping van hersencellen en hun ontelbare
verbindingen iets op wat je misschien niet helemaal had verwacht: jijzelf. Het boek is
toegankelijk geschreven en bevat illustraties en kaders met extra uitleg en bijzondere
verhalen. Voor iedereen die meer wil weten over de werking van ons brein is dit de perfecte
introductie.
Nachtcircus Oct 09 2020 Achter de oogverblindende façade van trucs en magie van het Cirque
des Rêves woedt een hevige strijd tussen de twee jonge illusionisten Celia en Marco. Sinds
hun vroegste kindertijd zijn ze door hun leermeesters Hector en Alexander getraind om deel te
nemen aan 'een spel' waarin de een de ander moet verslaan om de beste in hun vak te worden.
Wat de inmiddels verliefde Celia en Marco niet weten, is dat ze marionetten zijn van de
eeuwenoude rivaliteit tussen hun twee mentoren, en dat het circus zal dienen als toneel voor
een strijd op leven en dood. Tegen een magistraal gecomponeerd negentiende-eeuws decor neemt
Het Nachtcircus je mee op een duizelingwekkende reis naar een magische wereld. Geschreven in
een fonkelende, verleidelijke stijl is Het Nachtcircus een schitterend liefdesverhaal.
Youthful Developement; or discourses to youth, classified according to character Dec 11 2020
De plakfactor Nov 29 2019 Waarom zijn broodjeaapverhalen zo hardnekkig en vergeten we
alledaagse waarheden zo gemakkelijk? Hoe maakt een krant een kop die ervoor zorgt dat we door
willen lezen? En waarom onthouden we complexe verhalen wel, maar complexe feiten niet? Waarom
floreren sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele gaan? En hoe
verbeter je de kansen van waardevolle ideeën? In De plakfactor leggen Chip en Dan Heath uit
hoe je de kleefkracht van ideeën kunt versterken. Deze onmisbare gids laat zien dat ‘sticky’
ideeën hun kracht ontlenen aan zes belangrijke eigenschappen, die ook jij kunt leren
beheersen. Dit boek gaat over een van de belangrijkste aspecten van menselijk gedrag en zal
de manier waarop je ideeën overbrengt ingrijpend veranderen. De plakfactor is provocerend,
onthullend en vaak verrassend grappig. Het onthult de cruciale principes van succesvolle
ideeën en de strategieën om je eigen boodschap meer kleefkracht te geven.
Darius de Grote is niet oké Sep 07 2020 'Darius de Grote is niet oké' is een ontroerende
young adult-roman over vriendschap tegen het decor van de betoverende Iraanse stad Yazd.
Darius reist met zijn familie af naar Yazd, de woonplaats van zijn ernstig zieke Iraanse opa.
Hij is bang moeilijk te kunnen aarden in een land waar hij eigenlijk niets mee heeft, en
voelt zich buitengesloten te midden van zijn familie. Hij is het wel gewend - door zijn
depressie heeft hij nooit het gevoel gehad ergens makkelijk in te passen. Totdat Darius
Sohrab ontmoet. Door Sohrab voelt hij zich beter over wie hij is en begint hij zich steeds
meer verbonden te voelen met zijn moederland. 'Darius de Grote is niet oké' is een ontroerend
coming of age-verhaal over vriendschap tegen het decor van de betoverende Iraanse stad Yazd.
De roman werd door Publishers Weekly uitgeroepen tot een van de beste young adult-boeken van
2018. In Nederland won dit prachtige boek niet voor niets Beste Boek voor Jongeren in 2020.
Enders Game Apr 26 2022 Orson Scott Card is voor sciencefiction wat Tolkien is voor fantasy.
Enders Game sloeg bij verschijning in als een bom en wordt door zowel fans als recensenten
gezien als het beste wat sciencefiction te bieden heeft.De Aarde heeft twee bloedige invasies
van `Kruiperds maar nauwelijks overleefd. Om een derde invasie te voorkomen is de
Krijgsschool opgericht, waar veelbelovende kinderen een opleiding krijgen tot gezagvoerder
van een sterschip van de Internationale Ruimtevloot. Ender Wiggin wordt op al heel jonge
leeftijd gerekruteerd. Bij tactische oefeningen in de strijdzaal blinkt hij uit, waardoor de
schoolleiding torenhoge verwachtingen van de jongen krijgt en hem steeds meer onder druk zet
Zal het Ender lukken om de held te worden die de Aarde gaat redden?
Mind of the Maker Jan 24 2022 Dorothy L Sayers' great lay contemporaries in the Church of
England were T. S. Eliot, C.S. Lewis and Charles Williams, but none of them wrote a book
quite like The Mind of the Maker. In this crisp, elegant exercise in theology, Sayers
illuminates the doctrine of the Trinity by relating it to the process of writing fiction, a
process about which she could speak with complete authority. She illustrates her thesis with
many examples drawn from her own books, and even illuminates the Christian heresies by
analysing certain failures of creation which regularly occur in literature. This marvellous
classic describes the creative process in terms of the arts and shows that literature can
cast light on theology and vice versa.
Het lijk met de pince-nez Jan 12 2021 Drie detectiveromans rond amateurdetective Lord Peter

Wimsey.
De dag van de doden Mar 26 2022 De dag van de doden van Nicci French is het achtste en
laatste deel in de spannende Frieda Klein-serie van Nicci French, een van de bestverkochte
thrillerseries van Nederland. De dag van de doden is het achtste en laatste deel in de
spannende Frieda Klein-serie van Nicci French. De bladeren vallen van de bomen en in Londen
waart een seriemoordenaar rond. In een winkelstraat in het noorden van de stad crasht een op
hol geslagen auto, de man achter het stuur blijkt al een week eerder te zijn vermoord. Op
Hampstead Heath brandt een vuurstapel, in de vlammen ligt het volgende slachtoffer. Het
aantal doden neemt snel toe, maar het politieonderzoek loopt vast: het is duidelijk dat de
dader een spel speelt. Voor deze onconventionele moordenaar dient elk lijk slechts als
boodschap aan één vrouw. Psychoanalytica Frieda Klein is namelijk ondergedoken, en iemand is
naar haar op zoek. Wanneer het duel tussen Frieda en haar aartsvijand Dean Reeve uiteindelijk
zijn climax bereikt, kan slechts één van hen het overleven... Al acht jaar lang wordt Frieda
Klein achtervolgd door Dean Reeve. In de literaire thriller De dag van de doden gaat ze voor
het laatst de confrontatie met hem aan. De Frieda Klein-reeks van Nicci French is een van de
bestverkochte thrillerseries van Nederland. Over Nicci French en Frieda Klein: 4 sterren,
‘Meeslepend, en toch is dit deel 7 slechts het voorspel van de allerlaatste aflevering (die
verschijnt in 2018) met de ontknoping van zeven jaar spanningsopbouw.’ – AD Magazine 4
sterren, ‘Nicci French is een meester in het opbouwen van psychologische spanning.’ – De
Morgen
Een werkweek van 4 uur Nov 09 2020 Vergeet het oude concept van hard werken tot aan je
pensioen en stel je spannende levensplannen niet uit Vraag Timothy Ferriss wat hij aan het
doen is, en de kans is groot dat je als antwoord krijgt: ‘skiën in de Andes’, ‘duiken in
Panama’ of ‘tangodansen in Buenos Aires’. Ferriss heeft namelijk het achterhaalde idee van
‘eerst werken, dan leven’ ingeruild voor een rijk leven in het hier en nu. Niet geld stelt je
daartoe in staat, maar de nieuwe economische factoren tijd en mobiliteit. Wacht niet langer,
zeker niet in tijden van economische onzekerheid. En vergeet het achterhaalde idee van werken
tot je pensioen. Of je nu die grote wereldreis wilt maken, een maandelijks salaris van vijf
cijfers wilt met zo weinig mogelijk inspanning, of gewoon minder wilt werken en meer wilt
genieten – Een werkweek van vier uur geeft het antwoord. Dit revolutionaire boek wijst je de
weg naar een nieuw leven van weinig werkuren, veel vrije tijd en geld in overvloed, of je nu
een overwerkte loonslaaf bent of een ondernemer die klem zit in het succes van zijn bedrijf.
De pers overEen werkweek van 4 uur ‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York
Times ‘Zijn adviezen snijden en hout en zijn soms verfrissend anders en eigenwijs.’ Aktueel
‘Het kan: veel verdienen, weinig werken.’ Intermediair
The Mind of the Maker Nov 02 2022 An investigation into the nature of God and creativity
from the author of the Lord Peter Wimsey Mysteries, with an introduction by Madeleine
L’Engle. From the first pages of Genesis, it is clear that God and man share one vital trait:
the ability to create great works out of nothing. More than any other group, artists feel
impelled to create, and this urge brings them closer to God. By contemplating the creative
drive of humanity, we can better understand the works of God, and by reading deeply into the
tenets of Christianity, we can better understand the creative spirit of man. Dorothy L.
Sayers explores the concept of the Holy Trinity within the context of invention: the creative
idea, the creative energy, and the creative power. In this searching, wide-ranging treatise,
one of the greatest minds of the twentieth century shows us what it means to be an artist—and
what it takes to make humankind.
The Lost Tools of Learning and the Mind of the Maker (Paperback) Oct 01 2022
Het laatste rijk Oct 28 2019 Brandon Sanderson, Het Laatste Rijk Al duizend jaar regent het
as uit de hemel en komt er geen bloem tot bloei. Al duizend jaar leven de skaa in angst en
ellende. Want al duizend jaar worden zij onderdrukt door de Opperheer, de onaantastbare
Splinter der Oneindigheid, die met ijzeren vuist en absolute macht regeert. Maar als alle
hoop verdwenen is, als de mens niet eens meer weet wat hoop is, ontdekt de skaa-halfbloed
Kelsier in de helse gevangenis van de Opperheer dat hij beschikt over de mysterieuze gave van
de Nevelaars: het vermogen om krachten aan metalen te onttrekken, dat hij kan inzetten om de
Opperheer ten val te brengen. Op dat moment is de kiem gelegd voor een titanenconflict, een
machtsstrijd van immense omvang die vele levens zal eisen. Maar Kelsier is vastbesloten, en
hij staat niet alleen in zijn streven de Opperheer van de troon te stoten. Onder de
Ertsmagiërs van de Nevelaars vindt hij gedreven bondgenoten. En dat niet alleen: zijn
levenspad kruist dat van een jonge vrouw, Vin, een wees en net zoals hijzelf een skaahalfbloed. Bepaald soepel verloopt de eerste kennismaking niet. Vin, door schade en schande
wijs geworden, vertrouwt niemand meer. Ook Kelsier niet... Brandon Sanderson (1975) groeide

op in Lincoln, Nebraska. Hij studeerde en doceerde creatief schrijven aan Brigham Young
University en woont momenteel met zijn vrouw en kind in Provo, Utah. Zijn boeken, warm
onthaald door pers en publiek, bereikten de bestsellerstatus toen Sanderson werd uitgekozen
om Het Rad des Tijds, het meesterwerk van de in 2007 overleden Robert Jordan, te voltooien.
Sinds die tijd is zijn naam wereldwijd een begrip. Brandon Sanderson werd tweemaal
genomineerd voor de John W. Campbell Memorial Award en won in 2011 de David Gemmell Legend
Award met The Way of Kings. Het Laatste Rijk is het eerste deel van Sandersons trilogie over
de geheimzinnige Nevelaars, waarmee hij stormenderhand het Angelsaksisch taalgebied veroverde
en zijn naam vestigde. Meer dan eens worden zijn boeken vergeleken met die van George R.R.
Martin en Raymond E. Feist.
Steal like an artist Oct 21 2021 Aan de hand van tien praktische en verrassende inzichten
zet Steal like an artist je op weg naar meer creativiteit. Met als belangrijkste tip: beter
slim gejat dan slecht bedacht. Want Picasso wist het al: 'Kunst is diefstal.' Ideeën die
zomaar uit het niets komen, zijn meestal niet de beste - als ze al bestaan. Laat je dus volop
inspireren door het werk van anderen, steel goede ideeën en zet ze naar je hand. Volg je
interesses, waar ze je ook naartoe leiden. Vroeg of laat wordt die hobby misschien wel je
levenswerk. Vergeet het cliché dat je moet schrijven over wat je al weet. Schrijf in de
plaats daarvan het boek dat je wilt lezen, maak de film die je wilt zien. En bovenal: wees
steeds vriendelijk, blijf uit de schulden en durf af en toe saai te zijn. Want alleen dan zul
je voor jezelf ruimte creëren om grenzen te verleggen. Beter slim gejat dan slecht bedacht Je
kunt al beginnen vóórdat je weet wie je bent Schrijf het boek dat je zelf wilt lezen Gebruik
je handen Nevenprojecten en hobby's zijn belangrijk Maak goed werk en deel het met anderen
Grenzen bestaan niet meer Wees vriendelijk (we leven in een kleine wereld) Wees saai (alleen
zo raakt je werk af) Creativiteit is schrappen
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