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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 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.
Vol. 1, no. 1- includes Europe news.
This book provides teachers with scaffolding to develop reflective practice, moving towards an
evolving philosophy of education.

Het zoontje van Kino, een arme parelvisser in Mexico, wordt gebeten door een
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schorpioen. Hij en zijn vrouw Juana hebben geen geld voor de dokter, maar Kino duikt
een parel op, zo groot dat deze vondst hun leven voorgoed zal veranderen. Al snel
wordt in het dorp en daarbuiten bekend dat ze plotseling rijk zijn. Het gezin strijdt tegen
vooroordelen, jaloezie, dieven en bedrog. Ze beginnen te vermoeden dat de parel hun
geen geluk zal brengen. Als Juana op een avond besluit de parel terug in zee te
gooien, loopt alles uit de hand. Hun leven verandert inderdaad, maar heel anders dan
ze hadden gehoopt...
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