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Vanaf het vallen van de avond tot in het holst van de nacht vertelt Marlow zijn
scheepskameraden het beklemmende verhaal van zijn tocht over de rivier de Kongo. In
opdracht van een Belgische handelsmaatschappij vaart hij met een afgeleefde boot
naar het hart van Afrika, op zoek naar de mysterieuze verdwenen handelsagent Kurtz.
Tijdens zijn reis maakt Marlow kennis met de donkerste krochten van de menselijke
geest, gepersonifieerd door de bandeloze en ontspoorde Kurtz, die bij zijn dood het
definitieve oordeel over de mensheid velt: ‘Afgrijselijk! Zo afgrijselijk!’
La dedicatoria especial de este libro nos lo presenta claramente: «Para todos aquellos
que quieren hacer de las conversaciones sinceras una parte central de sus relaciones
personales». Los autores logran definir las características, beneficios y precauciones
de las conversaciones relevantes en 5 partes divididas en 27 capítulos, entre los
cuales resaltan los siguientes: «La conversación que puede transformar su vida», «Los
beneficios de una buena conversación», «Involúcrate emocionalmente», «Define el
problema», «Discúlpate de tu parte en el problema», «Evita usar los “deberías”»,
«Cómo decirle a la gente lo que quieres decirle» y una sección especial sobre cómo
llevar a cabo una conversación difícil con tu cónyuge, tu hijo o hija, tus padres, tus hijos
adultos, en el trabajo y con personas en autoridad.
Ideeën van de Duitse filosoof over onder andere religie en ethiek als 'oefensystemen'
van de mens die zich aangesproken voelt om zichzelf voortdurend te overstijgen en te
veranderen.
Reglas para el noviazgo que le ayudaran aEncontrar el amor de su vida.Entre la
soltería y el matrimonio hay un camino llamado noviazgo. ¿Quieres hacerlo más
hermoso? Establece límites saludables y mantenlos en tu relación; limites que te
ayuden a crecer en libertad, integridad y autocontrol.Si experimentas un noviazgo difícil
Límites en el Noviazgo puede revolucionar la manera en que lidias con tu relación. Y si
marcha bien, los aportes queque hallarás en este libro enriquecerán aun más esta
etapa de tu vida.Escrito por los autores de bestsellers como Límites, Límites para los
hijos, El Factor Mamá, esta obra es tu guía para alcanzar una clase de noviazgo
gratificante que te lleve de unos simples encuentros solitarios a una vida completa con
el alma gemela que tanto esperas.
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd
bestaan in een uithoek van het Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten
minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het brein van
deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras
elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus maakte hij zich op om de wereld te
veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis
door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En
hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons
kennismaken met het meest dominante wezen op aarde: de mens.
De ongelijkheid in de wereld verklaard Waarom hebben de Australische aboriginals niet
de wereld veroverd? Of de Mexicaanse indianen of de Amerikaanse nomaden? Wat is
bepalend voor de ontwikkeling van volkeren? Zijn dat genetische verschillen of spelen
andere oorzaken een rol? Jared Diamond toont op toegankelijke wijze aan dat volkeren
zich verschillend hebben ontwikkeld als gevolg van klimatologische en bacteriologische
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factoren. Genetische factoren blijken ondergeschikt. De ontwikkelde delen van de
wereld hebben hun positie niet aan zichzelf, maar aan een speling van de natuur te
danken. Diamond won met dit boek, waarvan meer dan 20.000 exemplaren zijn
verkocht, de Pulitzer Price. 'Jared Diamond heeft een boek met een enorme reikwijdte
geschreven (...) een van de belangrijkste en meest lezenswaardige werken die over de
geschiedenis van de mensheid geschreven zijn.' Nature Jared Diamond is hoogleraar
fysiologie aan de University of California in Los Angeles. Hij verricht onderzoek op het
terrein van de evolutionaire biologie en is bekend als auteur van populairwetenschappelijke boeken. Wereldwijd werden van deze megabestseller ruim een
miljoen exemplaren verkocht.
Een nieuwe editie met extra hoofdstukken van ‘Ik zocht Allah en vond Jezus' van
Nabeel Qureshi (1983-2017). Qureshi vertelt in dit boek over zijn bekering tot het
christendom. Hij groeit op in een islamitisch gezin, maar dromen, vrienden en veel
studie overtuigen hem van de historiciteit van Jezus. Dit boek biedt diepe inzichten in
de islam en in de innerlijke strijd van een moslim die zoekt naar de waarheid. Nu met
een nawoord van zijn vriend Mark Mittelberg, een terugblik van zijn echtgenote Michelle
Qureshi en een gesprek tussen David Wood en Nabeel Qureshi.
Relaas over de Spaanse Burgeroorlog waarin de schrijver meevocht aan de zijde van
de Republikeinen.
De Toekomstroman par excellence. De in een verre toekomst gesitueerde wereld waarin
seksuele voortplanting is vervangen door de productie van ‘baby’s in flessen’ (bij ons
ingeburgerd als in-vitrofertilisatie) is inmiddels in meerdere opzichten profetisch gebleken.
Huxleys denkbeelden vormen een belangrijke bron van inspiratie voor onder anderen de
controversiële Franse schrijver Michel Houellebecq, met name voor diens roman Mogelijkheid
van een eiland.
Het levensverhaal van de Amerikaanse natuurkundige en Nobelprijswinnaar (1918-1988).
Een hoog IQ biedt geen garantie op een gelukkig leven; minstens even belangrijk is het EQ,
het ‘emotiequotiënt’. In 'Emotionele intelligentie' laat Daniel Goleman ons kennismaken met
het voelende deel van ons brein, dat zorgt voor zelfbeheersing, zelfkennis, geestdrift en het
vermogen eigen emoties te herkennen en onszelf te motiveren. Emotionele vaardigheden
blijken niet alleen belangrijker te zijn dan rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang
voor succes in relaties en werk en voor ons lichamelijk welbevinden. 'Emotionele intelligentie'
werd in veertig talen vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.
Nog vóór Brave New World en 1984 was er Wij, de eerste anti-utopische roman. Hij speelt in
de toekomst, ongeveer duizend jaar na nu, in de Eenheidsstaat. Alle huizen zijn van glas, de
bewoners leven volgens een strikt rooster. Er wordt gewerkt aan de Grote Operatie, waarbij
mensen hun fantasie wordt afgenomen. De hoofdpersoon, d-503, wordt verliefd op de kritische
i-330, waardoor zijn loyaliteit aan de staat in gevaar komt. Wij kon niet in de Sovjet- Unie
verschijnen, maar werd wel in onder andere het Engels vertaald. Waarschijnlijk heeft het boek
zowel Aldous Huxley als George Orwell beïnvloed.
Op onnavolgbare wijze beschrijft Yuval Noah Harari in zijn bestseller Sapiens 70.000 jaar
menselijke evolutie, maar met Homo Deus richt hij zich op de toekomst. Met zijn kenmerkende
vermenging van wetenschap, geschiedenis en filosofie onderzoekt Harari de dromen en
nachtmerries van de eenentwintigste eeuw - van onsterfelijkheid tot kunstmatig leven. Hij stelt
fundamentele vragen: Waar gaan we naartoe? Hoe beschermen we onze kwetsbare wereld
tegen onze eigen verwoestende krachten? En als we in staat zijn door technologische
vooruitgang ons lichaam en onze geest te verbeteren, wat gebeurt er dan met de mensen die
zich niet laten upgraden? Wat voor sociale gevolgen zal deze tweedeling hebben? Volgens
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Harari is het essentieel om meer te begrijpen van de technologische revoluties om ons heen,
anders hebben we geen invloed op de koers van onze toekomst. Dit is de volgende stap in
onze evolutie. Dit is Homo Deus.
In ‘God is goed en ik niet’ gaat W. Paul Young in op 25 wijdverspreide gedachten over God.
Gedachten die ons, hoe onschuldig ze ook lijken, ervan weerhouden om een liefhebbende
relatie met God te hebben. Aan de hand van persoonlijke anekdotes daagt Paul Young ons uit
om met een frisse blik te kijken naar thema’s als zonde, religie, hel, politiek, identiteit,
schepping en mensenrechten, en helpt hij ons om Gods diepe en eeuwige liefde te ontdekken.
W. Paul Young staat bekend om de levendige manier waarop hij Gods liefde neerzet in zijn
boeken. Zijn ontroerende roman ‘De uitnodiging’ (Engels: ‘The Shack’) rekende voorgoed
afrekende met het beeld van God als blanke man met een witte baard, en raakt nog steeds
wereldwijd miljoenen mensen.
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en een eigen
leven gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd van Winston Smith,
ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles doordringende Partij, en zijn
gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie zeggingskracht verloren. In Orwells
steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is
gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van
persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend
nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
Studieboek op hbo-niveau met betrekking tot de keuze en de implementatie van
softwaresystemen voor het beheer van ondernemingsgegevens.

De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en nemen
zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren
lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan
immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun
voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe elite, even oppermachtig als de
oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap kan ten slotte niet
uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een
totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht
heeft verloren.
Al dertig jaar een internationale managementbestseller! Het doel heeft het
managementdenken in de westerse wereld veranderd. Goldratt werd door het tijdschrift
Fortune uitgeroepen tot ‘goeroe van de industrie’. Door Business Week uitgeroepen
tot ‘genie’. In een spannend detectiveverhaal vecht Alex Rogo voor het behoud van
zijn bedrijf. Met hulp van een oud studievriend slaagt hij erin om conventionele
denkwijzen aan de kant te schuiven. Op deze manier handelt hij op een originele
manier. Elk proces blijkt beperkingen te hebben die echte groei en ontwikkeling
belemmeren. Het verhaal verklaart de basisprincipes van de beperkingentheorie. Dit is
de Theory of Constraints, ontwikkeld door Eliyahu Goldratt. Al meer dan zes miljoen
exemplaren wereldwijd verkocht! Eliyahy Goldratt is bij miljoenen lezers een begrip als
wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Over de hele wereld passen
economen en managers zijn gedachtegoed toe in hun eigen organisaties.
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
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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.
Eliyahu Goldratt is wereldberoemd geworden door de bestseller Het doel, waarin hij zijn
Theory of Constraints (beperkingentheorie) uitlegt in romanvorm. In De zwakste
schakel verlegt hij deze theorie naar het projectmanagement. Deze inspirerende
businessroman laat zien hoe je projecten in veel minder tijd kunt afronden, binnen het
budget en zonder concessies te doen aan kwaliteit of functionaliteit. Krachtige
technieken zorgen ervoor dat projectmanagers ook bij problemen gefocust blijven zodat
de gewenste resultaten worden behaald. De zwakste schakel is een belangrijk boek
voor iedereen die dagelijks de uitdaging aangaat om innovatieve, nieuwe producten of
diensten te leveren. `Iedereen die geen exemplaar van dit boek weet te
bemachtigen,mist een fantastische kans om zich zowel zakelijk als persoonlijk te
ontwikkelen. Assembly Eliyahu Goldratt is bij miljoenen lezers een begrip als
wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Over de hele wereld passen
economen, bedrijfskundigen en managers zijn gedachtegoed toe in hun eigen
organisaties.
Een ethiek voor gentechnologie Een must read voor iedereen die begaan is met
medisch-ethische kwesties. Toegankelijk boek vol aansprekende voorbeelden.
Doorbraken in de genetica beloven ons veel goeds: genezing en preventie van
slopende ziektes. Maar ze brengen ons ook in een lastig parket: we kunnen steeds
meer sleutelen aan onze genetische eigenschappen en die van onze kinderen. Een
doof paar dat via donorinseminatie per se een doof kind wil, geeft ons een
ongemakkelijk gevoel. Of wat te denken van een onvruchtbaar stel dat 50.000 dollar
belooft voor een 'perfecte' eicel van eidonor met onder meer een atletische bouw en
een extreem hoog IQ? Aan de hand van aansprekende voorbeelden en gedachteexperimenten houdt Harvard-filosoof Michael Sandel een stevig pleidooi tegen het
streven naar volmaaktheid van de menselijke natuur. Gentechnologie vergt een nieuwe
manier van ethiek bedrijven en zal de grote morele vraagstukken weer op de politieke
agenda zetten. Filosoof Michael J. Sandel is hoogleraar politieke wetenschappen aan
Harvard-University. Vorig jaar verscheen zijn internationale bestseller Rechtvaardigheid
in het Nederlands. Ook Pleidooi tegen volmaaktheid werd al in zeven talen vertaald.
Todos tenemos una sola vida qué vivir en la tierra. Lo que hacemos con ella es nuestra
decisión. ¿La vivimos a la deriva como espectadores, reaccionando a nuestras
circunstancias, y preguntándonos cómo llegamos al punto donde estamos? ¿O la
estamos dirigiendo, maximizando la alegría y el potencial de cada día, viviendo con un
propósito o una misión en la mente? Muchos de nosotros hacemos lo primero, y
nuestras vidas se deslizan de nuestras manos un día a la vez. ¿Y si tratáramos la vida
como el regalo que es? ¿Y si viviéramos cada día como si fuera parte de un plan? Eso
es lo que nos enseñan el autor de éxitos de ventas del New York Times Michael Hyatt,
y el coach ejecutivo Daniel Harkavy: a diseñar de una vida con el final en mente,
determinando de antemano los resultados que deseamos, y el camino para llegar allá.
En esta guía paso por paso, ellos comparten principios básicos para ayudar al lector a
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crear un plan de vida efectivo para que pueda llegar a donde desea, en todas las áreas
de su vida. // Each of us has but one life to live on this earth. What we do with it is our
choice. Are we drifting through it as spectators, reacting to our circumstances when
necessary and wondering just how we got to this point anyway? Or are we directing it,
maximizing the joy and potential of every day, living with a purpose or mission in mind?
Too many of us are doing the former—and our lives are slipping away one day at a time.
But what if we treated life like the gift that it is? What if we lived each day as though it
were part of a bigger picture, a plan? That's what New York Times best-selling author
Michael Hyatt and executive coach Daniel Harkavy show us how to do: to design a life
with the end in mind, determining in advance the outcomes we desire and the path to
get there. In this step-by-step guide, they share proven principles that help readers
create a simple but effective life plan so they can get from where they are now to where
they really want to be—in every area of life.
Aunque los cambios son una parte natural de los negocios y la vida, con frecuencia los
enfrentamos con duda, tristeza, resignación y pesar; sin embargo, el doctor Henry
Cloud tiene una perspectiva muy diferente acerca de estos. Por eso, en el presente
libro señala que nuestra vida personal y profesional solo podrá mejorar cuando
logremos cambios necesarios y estratégicos para alcanzar algo superior y abrir el
espacio para el crecimiento profesional y personal.Sobre la base de su vasta
experiencia como consultor ejecutivo y psicólogo, el autor nos ofrece en este texto
intuitivo una serie de consejos y estudios de casos que nos resultarán muy útiles en
nuestra vida diaria. Además, nos enseña que para alcanzar la felicidad y el éxito es
fundamental saber cuándo y cómo ponerle punto final a algo o alguien que no está
funcionando bien en el negocio o en una relación personal, para de esta manera seguir
avanzando. Con la lectura de este material tendremos las herramientas necesarias
para despedirnos de algo y continuar adelante.
In de reeks Klassieke Eversellers 'Er bestaat geen verschil tussen tijd en een der drie
ruimtedimensies, behalve dat onze zintuiglijke waarneming zich langs de tijd beweegt.'
De Tijdreiziger De vader van de moderne Science Fiction is zonder twijfel de Engelse
schrijver H.G. Wells (1866-1946). Zijn invloed, zowel ideologisch als literair, is
aanzienlijk geweest, en hij behoort dan ook nog steeds tot een van de meest gelezen
Science Fiction schrijvers. Wells schreef onder meer De tijdmachine, De onzichtbare
man en De oorlog der werelden. Hij schreef De tijdmachine in 1895 waarna het boek
driemaal is verfilmd. Het boek wordt door velen als een van de grote Science Fiction
meesterwerken gezien en diende, en dient nog steeds, als belangrijke inspiratiebron
voor veel andere schrijvers. In De tijdmachine doet De Tijdsreiziger zijn vrienden
verslag van zijn verblijf in de verre toekomst, in het jaar 802.700. Hij beschrijft zijn
kennismaking met de bovengronds levende Eloi en de lichtschuwe, ondergronds
levende Morlocks. Langzaam maar zeker ontdekt hij de oorzaak van de angst waaraan
de ogenschijnlijk zo gelukzalige Eloi iedere nacht ten prooi vallen.
Experimenteel psycholoog Steven Pinker verdedigt in zijn boek ‘Verlichting nu’ vurig
de waarden van de Verlichting. Met behulp van de wetenschap en het humanisme
zullen we de problemen die we hebben als mensheid oplossen en verder gaan op het
pad van de vooruitgang. Wie de krant erop naslaat, is geneigd te denken dat de wereld
gedoemd is ten onder te gaan, of dat de periode van vooruitgang voorgoed voorbij is
Steven Pinker laat zich echter niet gek maken en kijkt naar de feiten. En die zijn
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hoopvol. We worden gezonder, rijker, leven meer in vrede, en zijn zelfs steeds
gelukkiger. En dat is niet alleen zo in het rijke Westen, maar overal ter wereld. De
oorzaak? Het vertrouwen in wetenschap en redelijk denken dat sinds de Verlichting
steeds wijder is verspreid. Wat wel waar is: die Verlichting staat onder druk. Er is
scepsis tegen wetenschap, en demagogen proberen het vertrouwen in redelijk denken
te ondermijnen.
Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk en
andere arm? Ligt de verklaring in culturele verschillen, het klimaat of geografische
omstandigheden? Of is er een andere oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een
van de snelst groeiende economieën ter wereld en blijven andere Afrikaanse landen,
zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld in geweld en armoede? Daron Acemoglu
en James Robinson laten overtuigend zien dat het de politieke en economische
instituties zijn die het economische succes of falen van een land bepalen; instituties die
innovatie en economische groei stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De
auteurs illustreren hun betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is
Korea, een in wezen homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af
aan de burgers en heeft de bevolking volop economische kansen; het land is zeer
welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren
onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek en historische
research hebben de auteurs een nieuwe, overtuigende politiek-economische theorie
geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons met andere
ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de oorzaken van armoede en
rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het MIT. Hij ontving de John
Bates Clark Medal. Degenen die deze onderscheiding krijgen, worden beschouwd als
belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper
en econoom. Hij is hoogleraar aan Harvard University en een wereldberoemde LatijnsAmerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer
lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo veel
goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann `Acemoglu en
Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het verdient te worden gelezen
door politici en economen waar ook ter wereld.' Het Financieele Dagblad
`Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer uit en neemt u het daarna nog
vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van Zwaarden, paarden & ziektekiemen
Waarom we in de toekomst minder verkopen van meer. Wat gebeurt er wanneer de
mogelijkheden eindeloos lijken te zijn, wanneer alles beschikbaar wordt voor iedereen
en het verschil tussen vraag en aanbod er niet langer toe doet? Door de komst van
internet is onze wereld veranderd en werden nieuwe waarheden over
consumentengedrag onthuld. Chris Anderson, hoofdredacteur van Wired Magazine,
beschrijft in de inmiddels verworden klassieker The Long Tail de businessmodellen van
winkels als Amazon.com, Bol.com en iTunes en laat zien waarom we in de toekomst
minder zullen verkopen van meer. Doorbreek de tirannie van de grootste gemene deler,
ontdek het geheim van de lange staart! 'Dit is een echte managementklassieker. Bij
Bol.com zeggen we altijd dat we The Long Tail hebben uitgevonden. We waren alleen
te druk bezig om er een boek over te schrijven. Goed dat internetgoeroe Chris
Anderson dat wél heeft gedaan!' Daniel Ropers, directeur Bol.com 'The Long Tail is
zowel provocerend als informatief. Dit boek hoort in je boekenkast tussen Tipping Point
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en Freakonomics te staan.' Reed Hastings, oprichter en ceo van Netflix 'Een
voortreffelijk boek.' The Times 'Een absolute aanrader en een klassieker in de
marketingliteratuur.'Marketingfacts.nl 'Chris Andersons timing is absoluut perfect.
Weinigen hielden het voor mogelijk dat de toenemende invloed van internet zo veel
kansen en mogelijkheden zou bieden.' Eric Schmidt, voormalig ceo van Google
La excusa más frecuente.La trampa más peligrosa.“ ¡No es culpa mía”!Parece ser una
excusa común que no hace daño. Hasta puede verse como la verdad. Pero de acuerdo
con los doctores Henry Cloud y John Townsend, es una trampa realmente peligrosa y
autodestructiva que te aleja de la vida que quieres vivir.Sin embargo, hay una forma de
convertir esa trampa en una plataforma de lanzamiento, y es más sencillo de lo que te
imaginas. Al usar los ocho principios, historias poderosamente verdaderas y sus años
de experiencia como psicólogos profesionales, este dúo de autores del éxito de venta
Límites, así como de otros libros populares, te enseñarán la única habilidad que
necesitas para tomar decisiones poderosas y comenzar a obtener lo que deseas de tus
relaciones, tu profesión y tu vida.Aunque las personas, tu ADN, o las circunstancias de
la vida te hayan tratado mal, siempre hay algo que puedes hacer para que las cosas
mejoren. Cloud y Townsend, con una perspicacia transformadora en este libro, te
ayudarán a sacar el enfoque de lo que no puedes controlar, y liberarte del juego de la
culpa que sabotea el éxito... de manera que así puedas comenzar a vivir la vida que tú
elijas.
Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen en onze gebrekkige
perceptie van de werkelijkheid.
Cuando Jesús necesitaba ayuda, Él acudía al ayudador. ¿A quién acude usted? Si
Jesús necesitaba ayuda, todos nosotros también. Jesús lleno del Espíritu explora el
papel del Espíritu Santo en y a través de la vida de Jesús, revelando aspectos de la
vida de Él que no habían sido analizados antes y que le ayudan a usted a ver la
manera en que esto se aplica a su vida. Al entender cómo llevó Jesús su vida a través
del poder del Espíritu Santo, usted aprenderá cómo: - Mantener la salud emocional aun
durante las dificultades - Redimir sus relaciones con amigos, familiares y enemigos Ser perfeccionado a través del sufrimiento - Perdonar a los demás como Jesús lo
perdona a usted - Vencer lo demoníaco con cinco armas que dios nos da __________
_____________________________________________________________ “Mark
Driscoll is one of the best thinkers and Bible teachers in the church today. He is also
deeply spiritual and understands the work of the Holy Spirit from his own personal
experience.”—Jimmy Evans, Founder and CEO of MarriageToday, Lead Apostolic
Senior Pastor at Gateway Church When Jesus needed help, He went to the Helper.
Where do you go? If Jesus needed help, we all do. Spirit-Filled Jesus explores the role
of the Holy Spirit in and through the life of Jesus, revealing aspects of His life that have
not been examined before and helping you see how this applies to you. In
understanding how Jesus lived His life through the power of the Holy Spirit, you will
learn how to: Maintain emotional health even during hardship Redeem your
relationships with friends, family, and enemies Be perfected through suffering Forgive
others as Jesus forgives you Defeat the demonic with five God-given weapons
De pasgetrouwde Richard en Silvia Tebrick maken een wandeling rond hun landgoed
om de jacht te zien. Wanneer de jachthonden voorbij zijn en Richard omkijkt naar zijn
vrouw, ziet hij haar niet meer: waar Silvia stond, staat nu een kleine, felrode vos die
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hem geschrokken aankijkt. Wat kan Richard anders doen dan zijn vrouw mee naar huis
dragen, verstopt in zijn mantel zodat niemand haar gruwelijke transformatie ziet? Hij
stuurt het personeel weg en schiet zijn honden achter in de tuin dood. Want deze vos is
zijn vrouw, en hij zal haar beschermen tegen elk gevaar. Hij houdt van haar, hoe ze er
ook uitziet. En toch begint hij te twijfelen. Hoeveel van zijn vrouw is er eigenlijk nog
over, nu ze iets te gretig achter de eenden aan begint te rennen, nu haar tafelmanieren
zienderogen achteruitgaan en ze niet langer naast hem, maar aan het voeteneinde of
zelfs onder het bed slaapt? Hoe kan hij zijn liefde nog uiten, nu zij zelfs tunnels in de
tuin graaft om aan hem te ontsnappen? Wat houdt zijn gezworen eed van echtelijke
trouw nog in, wanneer zij hem trots haar nestje vossenjongen toont? David Garnett
verblufte de wereld in 1922 met dit fabelachtige debuut, waarin humor en tragiek op
meesterlijke wijze verenigd zijn. Na publicatie van 'Vrouw of vos' werd Garnett een
sensatie, hij bevond zich sindsdien in het middelpunt van het Londense literaire leven.
Een helder boek om beter te begrijpen wie Jorge Bergoglio is en welke weg hij de Kerk
wil uitsturen. Net voor de Argentijnse kardinaal Jorge Bergoglio verkozen werd tot Paus
Franciscus ging hij in gesprek met zijn vriend Rabbijn Abraham Skorka over de
uitdagingen van de 21ste eeuw. Die reeks openhartige gesprekken mondde uit in een
zeer toegankelijke gedachtewisseling over de belangrijkste vragen tussen hemel en
aarde: over God, fundamentalisme, kapitalisme, armoede euthanasie enzovoort. 'De
belangrijkste gidsen voor Gods volk waren degenen die ruimte lieten voor twijfel. Voor
het aangezicht van God kun je niet anders dan deemoedig zijn, en wie het volk van
God leiding wil geven, moet ruimte laten voor de Heer.' - Jorge Bergoglio

Een van de meesterwerken van de twintigste eeuw - een breed opgezet epos
over de Russische Tweede Wereldoorlog, naar het voorbeeld van Tolstojs
Oorlog en vrede - nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. Leven & lot, het
inmiddels klassiek geworden meesterwerk van Vasili Grossman (1905-1964), is
zelfs in de bewogen geschiedenis van de Sovjetcensuur een uitzonderlijk geval.
Het boek staat bekend als roman die werd 'gearresteerd', terwijl de auteur
ongemoeid werd gelaten. In februari 1961, drie maanden nadat Grossman zijn
boek had voorgelegd aan de redactie van het tijdschrift Znamja, verschenen er
twee agenten van de KGB aan zijn deur met een huiszoekingsbevel. Vadim
Kozjevnikov, de tijdschriftredacteur die had toegezegd Leven & lot in afleveringen
te publiceren, was zo geschrokken van wat hij onder ogen kreeg dat hij het
manuscript, zonder de auteur op de hoogte te stellen, had doorgestuurd naar de
veiligheidsdienst. Het appartement van de schrijver werd grondig doorzocht en
alles wat verband hield met de roman werd in beslag genomen: alle uitgetypte
exemplaren, het oorspronkelijke manuscript, de kladversies en de aantekeningen
voor het boek. Vervolgens werd Grossman beleefd verzocht de
veiligheidsagenten te begeleiden naar de adressen waar zich afschriften
bevonden - bij zijn typiste werden behalve haar exemplaar ook het carbonpapier
en het typelint dat ze had gebruikt geconfisqueerd - waarna hij weer netjes thuis
werd afgezet. De Sovjetstaat had geleerd van de ontluisterende affaire rond
Boris Pasternak, wiens Dokter Zjivago triomfen vierde na de publicatie in het
buitenland: ze deed er alles aan om Leven & lot op een geruisloze, onberispelijke
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manier te laten verdwijnen. In de resterende jaren van zijn leven werd Grossman
niet vervolgd, en zelfs niet uit de Schrijversbond gezet, maar vakkundig
gemarginaliseerd en doodgezwegen. 'Ze hebben me gewurgd in mijn eigen
portiek,' zei hij zelf, kort voordat hij in 1964 aan maagkanker overleed. Het zou
nog bijna twintig jaar duren tot een door Grossmans vriend Semjon Lipkin
bewaard exemplaar van het boek naar Zwitserland werd gesmokkeld, waar de
roman in 1980 voor het eerst verscheen. Wat maakte dit boek zo gevaarlijk in de
ogen van de autoriteiten? Het is onbetwist dat Leven & lot tot de vernietigendste
anti-Sovjetromans ooit behoort, samen met Michail Boelgakovs De meester en
Margarita en Aleksandr Solzjenitsyns Goelagarchipel. Als het boek in 1960 was
gepubliceerd, schreef criticus Igor Zolotoesski, 'had het onze ideeën over het
tijdperk en de oorlog decennia vooruit geholpen.' De 'Grote Vaderlandse Oorlog'
en de slag bij Stalingrad waren de laatste onaantastbare symbolen van het
morele gelijk van de communistische Sovjetstaat tegenover het fascistische
Duitsland. Het was ondenkbaar dat juist een roman over deze periode de
gelijkenis tussen beide totalitaire staten zou demonstreren, en de futiliteit van
ieder vooruitgangsgeloof. Maar zoals voor alle literatuur geldt: de kracht van het
boek schuilt niet zozeer in de boodschap ervan, als wel in de dwingende,
hoogsteigen manier waarop die wordt gebracht. Het is niet voor niets dat zelfs
Joseph Brodsky, die uiterst kritisch was over het twintigste-eeuwse Russische
proza - dat hij tam en conventioneel vond, verlamd door de tragedies van de tijd
waarin het werd geschreven - Vasili Grossman noemt als de auteur van één van
'de paar geïsoleerde boeken die in hun hartbrekende eerlijkheid of excentriciteit
in de buurt komen van meesterwerken'. Leven & lot is een breed opgezet epos
over de Russische Tweede Wereldoorlog, naar het voorbeeld van Tolstojs
Oorlog en vrede. Er zijn allerlei parallellen tussen beide romans aan te wijzen:
zoals bij Tolstoj de Bolkonski's en de Rostovs centraal staan, zo ordent
Grossman zijn overweldigende hoeveelheid personag
Inleidende informatie over de Rooms-Katholieke Kerk, het katholieke geloof en
leven.
Een slachtoffer van de beruchte Moskouse processen ten tijde van Stalin denkt
na over zijn leven
Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om
medewerkers leiding te geven en te motiveren.
Las organizaciones saludables precisan líderes saludables y de óptimo nivel. En
un entorno cada vez más complejo y competitivo, los líderes necesitan estar a la
vanguardia. Los líderes exitosos entienden el mundo de las relaciones. El “factor
gente” es de vital importancia para su competencia y enfoque. Dos problemas
ralentizan su eficacia: Los líderes son los “originadores” de la mayoría de sus
relaciones; es decir que lideran, guían, dirigen, desarrollan, asesoran, entrenan y
alientan a aquellos en sus vidas. Si bien ser originadores beneficia a otros,
desafortunadamente están en desequilibrio respecto de ser los “destinatarios” o
receptores. Tienen muy pocas relaciones clave que los favorezcan, lo que
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respalda su crecimiento y desarrollo, y en las que pueden sentirse plenamente
conocidos y comprendidos. Los líderes gastan demasiada energía con las
personas equivocadas. Por naturaleza, son solucionadores de problemas, y
emplean su tiempo y atención en las personas que los desgastan. Todo líder
puede identificarse con esa “persona del proyecto” que se ha puesto al hombro
para intentar corregir, orientar, ayudar, rescatar o reparar, y en la que a veces
desperdician su energía durante años, solo para darse cuenta de que no fue un
tiempo bien empleado. Los líderes están patas para arriba en sus relaciones, y
este libro los ayudará a pararse derechos, enseñándoles sobre estos siete tipos
de personas: coaches, camaradas, colegas, relaciones casuales, de cuidado,
crónicas y contaminantes. Todo líder necesita cobrar perspectiva y tener a mano
herramientas que le ayuden a saber invertir su tiempo sabiamente con las
personas adecuadas y evitar las incorrectas. Con esa comprensión y
habilidades, se evitarán muchos problemas en el trabajo y en la vida, como ser
un funcionamiento cerebral más bajo, pérdida de energía, conflictos de relación,
malas decisiones, problemas de concentración, de salud y luchas mentales.
EL FACTOR MAMÁELLA LA FORMÓ DE MANERAS QUE LAS
SORPRENERÍAN A LAS DOSNinguna otra persona influyó tanto como su mamá
en lo que usted es hoy. La manera en que enfrentó sus necesidades cuando en
su niñez modeló sus puntos de vista, sus relaciones, su matrimonio, su carrera,
su imagen personal... su vida. ¿Cómo identificaría los aspectos que necesita
transformar, tomaría decisiones positivas hacia un cambio personal y
establecería una relación madura y balanceada con su mamá hoy?En El factor
mamá, los doctores Henry Cloud y John Townsend le guían hacia un camino de
descubrimiento y crecimiento que va más allá de los efectos de seis estilos
comunes de crianza:• La mamá fantasma• La mamá muñeca de porcelana• La
mamá controladora• La mamá trofeo• La mamá jefa• La mamá tarjeta de crédito
Copyright: 779db3726bd7a921fec421581b02677d

Page 10/10

Copyright : fanrekord.diefantastischenvier.de

