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The Book Of Knowing The Manifestations Of Ra Again
From asking for a bigger allowance to apologizing for ruining a friend's favorite book, this guide offers the exact words needed in these more than 200 other situations. Readers will find the tools, tips,
techniques (and actual words!) to help them untangle their tongue and speak out with confidence and grace. Full color.
China is altijd in het nieuws: van mensenrechtenkwesties, tot de Olympische Spelen in Peking en het 'wonder' van de Chinese economie. Dit boek geeft lezers een korte, heldere introductie in de
samenleving, de cultuur, de politiek, de economie en de kunst van het moderne China en zijn relatie met de rest van de wereld. Elementaire Deeltjes is een serie boekjes van AUP die kennis toegankelijk
maakt voor een breed publiek. Het is de manier om snel kennis op te doen over onderwerpen die je interesseren. Experts nemen je mee op een ontdekkingsreis waarbij elk thema in de meest beknopte vorm
volledig uitgediept wordt. De handige en handzame boekjes geven altijd antwoord op de vraag: 'Hoe zit dat nu eigenlijk?'
Bundel oefeningen en meditaties om aandachtig te leven.
The third in Paul Selig’s popular “I Am the Word” channeled literature series, this extraordinary psychological-spiritual guide addresses how to overcome low self-worth and claim our true purpose as
individuals. Winner of the 2014 Nautilus Award represents “Better Books for a Better World”—the Silver Award in the category of Religion /Spirituality: Other Traditions. In his third channeled text, Paul
Selig—acclaimed author of I Am the Word and The Book of Love and Creation—brings us his most practical message yet. Informing us that “you decide what you are worth,” Selig’s spiritual guides take
readers through a program to understand our own inherent worth, and beat the fears that drain our inborn spiritual knowing.. Selig reveals that true understanding of our life’s purpose can be found through
“service”—the practice of the thing that you most love. Readers can discover their own form of service through this powerful mantra: “I know who I am, I know what I am, I know how I serve.”
Steinman's book really stands alone among performance art books. While there are many that document what particular artists are doing, this one offers a way in for a person who wants to perform (or know
more about how performance artists work). Must reading for anyone interested in performance art, it will also be fascinating to those in theatre, playwriting, visual arts and performance of any sort.
The first book in channeler Paul Selig's widely anticipated Mastery Trilogy leads you into an unprecedented journey of self-development, at once building your personal excellence and your ability to improve
life for others. The channeled literature of Paul Selig -- who receives clairaudient dictation from unseen intellects called the Guides -- has quickly become the most important and celebrated expression of
channeling since A Course In Miracles rose to prominence in the 1970s. Selig's three previous books -- I Am the Word, The Book of Love and Creation, and The Book of Knowing and Worth -- have won a
growing following around the world for their depth, intimacy, and psychological insight. Now, Selig embarks upon an extraordinary new trilogy on the "Teachings of Mastery" with his inaugural volume: The
Book of Mastery. The Book of Mastery provides a deeply practical prescription for heightening your abilities, aptitudes, and sense of personal excellence. The Guides' teachings go much further, however,
instructing you how to improve life for others and, ultimately, for global humanity. As the Guides themselves put it: "We will tell you this: No one who reads these books will be left unchanged. They will be like
molecular systems that reinvigorate and realign and reclaim the reader to themselves in their worth, in their identity and, beyond that, in their physical realm. Underline physical realm if you like. Because the
physical realm that we teach in is about to go back to the stone ages unless you all get it together."
Icebergs and glaciers are two different things. It’s forgivable for children to now know the difference but it’s a grave sin to not correct them while they're young. Using this book as your tool, help your child
build an appreciation for correctness. This way, he/she can carry that attitude as he/she grows to become a successful individual. Buy a copy today!
Inleiding tot de apologetiek (verdediging) van het christelijk geloof, door de Amerikaanse evangelicale theoloog.

Iedere zomer zwerven Liam en Max door de ruige natuur rond hun dorp in Noord-Engeland. Dit jaar wordt alles anders: ze volgen een kauw en vinden een baby die is
achtergelaten bij een oude ruïne. Raadselachtige gebeurtenissen volgen elkaar op. Liams leven verandert in een slangenkuil. Hij voelt zich verraden door zijn oude vrienden.
Maar zijn de nieuwe vrienden die hij maakt wel te vertrouwen? Aan het einde van de zomer gaat Liam de confrontatie aan.
The Book of Knowing and WorthA Channeled TextPenguin
Madeline Miller heeft op bewonderingswaardige wijze de klassieker Ilias opnieuw vormgegeven in een eigentijdse, spannende roman waarvoor ze de Orange Prize 2012 heeft
gekregen.Patroclus is een jonge prins, verbannen naar het koninkrijk van Phthia om daar op te groeien met godenzoon Achilles. Achilles is sterk, mooi, een gouden kind: alles
wat Patroclus niet is. Maar ondanks hun verschillen raken de jongens innig bevriend, en hun band wordt sterker naarmate ze ouder worden. Dit tot verdriet en woede van
Achilles' moeder Thetis, een wrede zeegodin die een hekel heeft aan stervelingen.Als duidelijk wordt dat Helena van Sparta is ontvoerd en alle Griekse mannen verplicht zijn om
haar eer te wreken en Troje te belegeren, sluit Achilles zich aan bij het leger, verblind door de belofte van roem. Patroclus, verscheurd door liefde voor en angst om zijn vriend,
gaat met hem mee. Zij weten niet dat het lot hen tot het uiterste zal testen en hun zal vragen om een verschrikkelijk offer.
Michael Polanyi is one of the most inspiring and original thinkers in the 20th century. He launched a new and independent philosophical tradition and fertilized many intellectual
areas from cognitive psychology to management sciences. Polanyi’s systematic thoughts span over many areas of philosophy, yet his most fruitful ideas, the fundamentals of his
system are contributions to epistemology and ontology. His theory of tacit knowledge, his critique of both the objectivist and the subjectivist views of knowledge, his concept of
emergence, and his theory of spontaneous order and coordination—just to mention a few—are probably the most important and most well-known. Polanyi also gave us a new
picture about science in which scientist’s personal participation guided by his cognitive and moral commitment, passions and trust, is an essential part of knowledge itself, in both
its discovery and its validation. This volume focuses on these epistemological and ontological issues. Thirteen critical essays analyze, interpret and develop further Polanyi’s
ideas in the two parts of the book: Knowing and Being. Most of these papers address Polanyian themes in a comparative way, in dialogue with other major traditions illuminating
both sides and helping to re-evaluate Polanyi in broader philosophical context. The title of this book also refers to a seminal collection of papers of Michael Polanyi (edited by
Marjori Grene in 1969), Knowing and Being.
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This major new work of channeled literature shows readers how to develop their own intuitive abilities and continues the program of self-development begun in Paul Selig's
popular previous book, I Am the Word. In this bold, bracing, and tremendously practical new work of spiritual psychology, author and medium Paul Selig takes the channeled
teachings begun in his acclaimed I Am the Word into dramatic new territory. In this fresh revelation, the invisible teachers who speak through Selig actually instruct readers on
how to develop their own powers of intuition, clairvoyance, and inner knowing. The Book of Love and Creation simultaneously helps readers develop as spiritual beings within,
while growing into increasingly capable, resilient, and confident individuals amid the demands of outer life. Filled with meditations, exercises, psychological insights, and
affirmations, The Book of Love and Creation immediately produces change in the life of every dedicated person who approaches it. Perfect for returning readers and newcomers
alike, the book is an extraordinary experience in a new body of channeled wisdom that is attracting readers across the world.
Een psycholoog beleeft het concentratiekamp & een inleiding tot de logotherapie -- on cover.
Knowing the Love of Christ provides a thorough introduction to the theology of St. Thomas Aquinas in accessible language. As a complement to the many short introductions to
St. Thomas's philosophy, this book fills a gap in the literature on Thomas—a comprehensive introduction to his thought written by theologians. With enthusiasm and insight,
Michael Dauphinais and Matthew Levering make available the vast theology of Thomas Aquinas. Focusing upon the Summa Theologiae, Dauphinais and Levering illumine the
profoundly biblical foundations of Thomas's powerful vision of reality. Drawing upon their own experience, the authors guide readers into grappling with the fresh and penetrating
insights of St. Thomas. Students at all stages of theological education will find this book an enriching introduction to the mysteries of the Christian faith. “Dauphinais and Levering
capture the teaching of Thomas with thoroughness, lucidity, and completeness. I find this book an extraordinary accomplishment.” —Romanus Cessario, O.P., St. John's
Seminary, Brighton, Massachusetts “The beginner often finds St. Thomas Aquinas daunting. Dauphinais and Levering have done a masterful job of presenting the major themes
of Thomas' thought in a clear, concise, and yet faithful fashion. Anyone wanting to begin to study Thomas could not find a better starting point than this book. An added blessing
is that the book will lead the reader to a deeper love and appreciation of the Christian Gospel. Aquinas himself would heartily approve.” —Thomas G. Weinandy, O.F.M., Cap.,
University of Oxford “The strength of this book is to give an overview of Aquinas' theological developments in prose that is accessible to nearly everyone. It is a remarkable piece
of work.” —David B. Burrell, C.S.C., University of Notre Dame “One of St. Thomas's many prodigies was his ability to speak, at once, as a biblical theologian and a dogmatic
theologian. He is the exemplar in both fields. I know of no other introductory text that presents Thomas's dual genius so richly, so clearly, and in a way that is accessible to
ordinary lay Catholics and undergraduates.” —Scott Hahn, Franciscan University of Steubenville
Did you know that how you got sick will determine what treatment methods will work for you? If you were infected by a virus, doctors normally would just allow your immune
system to fight it. If you were infected by a bacteria, on the other hand, antibiotics would work. In this book, you’re going to learn to spot the differences between the virus and the
bacteria.
Much study has taken place of the prophetic and apocalyptic writings in recent decades, but the relationship between the two has been little explored. A major explicit debate on
the question is very much needed and is now provided. This collection of essays addresses the subject from a variety of points of view, including studies on the issues of
definitions, ancient Near Eastern "prophecies", social anthropology and modern apocalyptic movements. In the introduction, Lester Grabbe argues that many scholars operate
with subconscious assumptions about how apocalyptic writings relate to the prophetic writings, but that many of these assumptions now need to be questioned in the light of the
essays in this volume. Such a comprehensive attempt to tackle the main theoretical issues arising from the study of the prophetic and the apocalyptic has not been attempted for
some time. This volume brings fresh questions and insights that both specialists and students will want to consider.
Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties en ervaringen die betekenis geven aan ons leven, en werkte de afgelopen zeven jaar nauw
samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze ontdekte dat allerlei bedrijfstakken, van kleine start-ups tot Fortune 50-bedrijven, met dezelfde vraag
worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger leiders en hoe verankeren we moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe boek combineert Brené haar onderzoeksresultaten
met persoonlijke verhalen en voorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt leiderschap: vanuit het hart en vol moed.
VN Thriller van het jaar 2015 Rachel neemt elke ochtend dezelfde trein. Elke dag hobbelt ze over het spoor, langs een rij charmante huizen in een buitenwijk van Londen, en
stopt daar altijd voor hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze elke ochtend naar een stel dat op hun terras ontbijt. Ze heeft inmiddels het gevoel dat ze hen persoonlijk kent en noemt hen
‘Jess en Jason’. Hun leven – in Rachels ogen – is perfect. Een beetje zoals haar eigen leven dat ooit was. Op een dag ziet ze iets vreemds in hun tuin. De trein rijdt gewoon
weer door, maar voor Rachel verandert alles. Niet in staat om het voor zichzelf te houden, stapt ze naar de politie met haar verhaal, wanneer blijkt dat 'Jess' vermist wordt.
Hiermee raakt ze niet alleen verwikkeld in de gebeurtenissen die volgen, maar ook in de levens van iedereen die erbij betrokken is. Maar wie is er te vertrouwen? Heeft ze meer
kwaad dan goed gedaan door zich met deze zaak te bemoeien? 'Wat een personages, wat een setting, wat een boek! Het is Alfred Hitchcock voor een nieuwe generatie.' - Terry
Hayes, auteur van Ik ben Pelgrim
Drawing upon ancient Hindu philosophy, the author explores the human psyche and the importance of personal identity.
Simon Sinek laat in ‘Begin met het Waarom’ zien dat organisaties en leiders die zich richten op het Waarom van hun bedrijf succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn.
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Leiderschapsstijlen kunnen verschillen, maar alle grote, inspirerende leiders hebben één ding met elkaar gemeen: ze weten dondersgoed waaróm ze doen wat ze doen. Toch
sneeuwt bij veel bedrijven het Waarom nogal eens onder in de hectiek van de dag. ‘Begin met het Waarom’ helpt je om het Waarom weer centraal te stellen en zo beter en
authentieker leiding te geven en je omgeving te inspireren. Met vele voorbeelden uit de praktijk toont Sinek aan dat het werkt. Dit boek is gebaseerd op de ideeën uit zijn TEDXtalk over leiderschap, waarmee hij wereldwijd de aandacht trok.
Vind de hemel op aarde met Anita Moorjani´s nieuwe boek! In Wat als dit de hemel is? gaat Anita Moorjani in op de sociale mythes in onze hedendaagse samenleving.
Gevoelens van angst, schaamte en schuldgevoel worden ons opgelegd door onze cultuur. Moorjani leert je afscheid te nemen van deze gevoelens, leidt je naar je ware identiteit
en geeft je zelfvertrouwen. Moorjani bespreekt tien verschillende mythes, waaronder: Je krijgt je verdiende loon Van jezelf houden is egoïstisch Vrouwen zijn het zwakke geslacht
Moorjani ontkracht deze mythes door middel van persoonlijke verhalen en inzichten. Zo leert ze je de betekenis van onvoorwaardelijke liefde en hoe je van jezelf kunt houden.
Ook staan er praktische tips en oefeningen in het boek waarmee je aan de slag kunt. Hiermee leer je de hemel op aarde te vinden! ‘Anita’s verhaal geeft je een hernieuwd
besef van wie je werkelijk bent en hoe je elke angst en zelfkritiek in je leven kunt overstijgen.’ Dr Wayne W. Dyer Over de auteur Anita Moorjani werkte jarenlang in het
zakenleven tot ze in april 2002 te horen kreeg dat ze terminale kanker had. Haar bijzonder genezing in 2006 heeft haar leven enorm veranderd. Ze schreef haar eerste boek Ik
moest doodgaan om mezelf te genezen. Moorjani houdt zich tegenwoordig bezig met het delen van de inzichten die ze kreeg door haar bijna-doodervaring. Op Moorjani’s
website kun je meer lezen over haar bijna-doodervaring. Volg ook Anita Moorjani’s Facebookpagina met haar inspirerende quotes!
Bestselling author Cecil Murphey (90 Minutes in Heaven) has enraptured countless readers with his lyrical style and deft storytelling, selling millions of books and winning
numerous awards. Yet behind the scenes of his successful career, Murphey is on a personal quest for a deeper knowledge of God and himself. Out of this thirst for the
transcendent comes Knowing God, Knowing Myself, a collection of reflective statements captured with Murphey's inimitable style. These aphorisms are often surprising, meant to
startle the reader out of "common wisdom" into uncommon meditation; the goal is God- and self-discovery. Whether readers begin with a desire to know God or to know
themselves, Knowing God, Knowing Myself will invite them to discover how these two longings are inextricably entwined. As they reflect and journal through this unforgettable
book, readers will experience a growing awareness of God's presence and a deepened inner life.
In Zijn wie je werkelijk bent beschrijft de Dalai Lama hoe we vanuit een groter zelfbewustzijn de wereld om ons heen met meer liefde kunnen benaderen. Liefde is wat ons bij
elkaar brengt en houdt. Om daar echt aan bij te dragen moeten we eerst in onszelf kijken en van binnenuit liefde voelen en geven. Aan de hand van persoonlijke anekdotes en
ervaringen geeft de Dalai Lama in dit boek praktische aanwijzingen voor een groter zelfbewustzijn en een liefdevoller leven. Zijn wie je werkelijk bent laat ons zien dat we eerst
zelf liefde moeten geven voordat we kunnen ontvangen. De Dalai Lama overtuigt ons bovendien dat het geven van liefde na die eerste stap onbegrensd is, en inspireert ons om
deze veranderingen een plek te geven in ons eigen bestaan. 'Kindness is my religion' - Dalai Lama
This picture book is a celebration of life and the perfect gift to mark any milestone, from a new baby to a birthday to graduation. Illustrated by Caldecott Medalist Matthew Cordell! In this inspiring story, a
young rabbit travels through the wide world, experiencing joy and sorrow and wonder. Along the way he chooses a path and explores the unknown. And at the end of his journey, braver and more confident,
he returns home—a place he can always count on. Author Rebecca Kai Dotlich’s wise words and Cordell’s beautiful illustrations combine in this book ideal for any special gift-giving occasion, and is an
excellent choice for any graduate!
Twaalf adviezen om het dagelijks leven bewuster, gezonder en levenslustiger te ervaren.
The authoritative collection of music jokes, covering classical, pop, jazz, and folk, including everything from the truly stupid to the musically complex joke.
For fans of Eckhart Tolle—a guide to mastering self-awareness through direct experience rather than old presumptions or harmful thought patterns Through decades of martial arts and meditation practice,
Peter Ralston discovered a curious and paradoxical fact: that true awareness arises from a state of not-knowing. Even the most sincere investigation of self and spirit, he says, is often sabotaged by our
tendency to grab too quickly for answers and ideas as we retreat to the safety of the known. This "Hitchhiker’s Guide to Awareness" provides helpful guideposts along an experiential journey for those
Western minds predisposed to wandering off to old habits, cherished presumptions, and a stubbornly solid sense of self. With ease and clarity, Ralston teaches readers how to become aware of the
background patterns that they are usually too busy, stressed, or distracted to notice. The Book of Not Knowing points out the ways people get stuck in their lives and offers readers a way to make fresh
choices about every aspect of their lives—from a place of awareness instead of autopilot.
For children, all big mounds of land with trees or grass are mountains. Hills may not be as popularly used. It’s time to create a black and white description of hills and mountains so that children can properly
identify them. Such basic knowledge can be used later on for more complex lessons on geology. So what are you waiting for? Grab a copy today!
Ann Bridge, besides being a famous author, was also, in her own words, “a person who frequently has, when awake, inexplicable 'knowings' of events taking place at a distance: and, in dreams, am informed,
sometimes uncomfortably, of facts of which I can have no knowledge by normal means”. In this remarkable book, part memoir, part a personal statement, she wrote of a number of such moments taken from
a varied and distinguished career, and ranging from a startling premonition of a cypher-breaking job in the Admiralty during World War I to a somewhat macabre later episode concerned with the Duchess of
Windsor. Moments of Knowing can be read for its appealing autobiographical qualities or for the steady and careful light its author throws on areas of experience of which few people may have first-hand
knowledge.
Met het boek Begin met het Waarom heeft Simon Sinek velen geïnspireerd te werken aan een wereld waarin we met vervulling kunnen werken en leven. Maar wat als je niet weet wat je Waarom is? Deze
heldere gids begint met de zoektocht naar je persoonlijke Waarom en helpt je vervolgens het Waarom van je organisatie te vinden. Elke stap in het proces wordt gedetailleerd beschreven. Het boek
beantwoordt ook veelgestelde vragen als: Wat als ons Waarom wel heel erg lijkt op dat van de concurrent? Kun je meer dan één Waarom hebben? En als mijn werk niet aansluit bij mijn Waarom, wat dan? Of
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je nu een nieuwkomer bent of de ceo, een leidinggevende of een medewerker, de aanpak in dit boek leidt je naar meer voldoening in je leven en duurzaam succes voor je organisatie. • met medewerkIng van
davId mead en peter docker
Een schitterend, genre-overstijgend verhaal voor de fans van Sarah J. Maas en Veronica Roth, maar ook van Audrey Niffenegger en Diana Gabaldon Schwabs Schemering-trilogie wordt verfilmd door de
makers van Spiderman, The Fast and the Furious en John Wick Frankrijk, 1714. Als Adeline LaRue wordt uitgehuwelijkt, smeekt ze om meer tijd en een leven in vrijheid. Haar wens gaat in vervulling, maar
tegen een vreselijke prijs. Addie zal eeuwig leven, en is gedoemd te worden vergeten door iedereen die ze ontmoet. Zelfs haar ouders vergeten hun dochter op slag en jagen haar hun huis uit. Ontheemd en
alleen begint Addie aan een betoverend avontuur dat eeuwen en continenten omspant. Van de achttiende-eeuwse salons van Parijs tot de straten van het moderne New York: Addie leert overal overleven.
Maar terwijl haar tijdgenoten de geschiedenisboeken in gaan, blijft Addie onopgemerkt bestaan. Dag na dag, jaar na jaar. Tot ze op een dag een boekhandel in stapt en iemand haar voor het eerst in
driehonderd jaar herkent... In de pers ‘Intelligent, grappig en sexy. Schwab is een nieuwe ster aan het fantasyfirmament.’ The Independent ‘Schwab schrijft boeiende fantasyverhalen die de lezer vanaf de
eerste pagina grijpen en meeslepen in een magische wereld.’ NBD Biblion ‘Geweldig creatief en vindingrijk.’ The Guardian ‘Heeft alles om een klassieker te worden. Dit boek is goud waard.’ Deborah
Harkness, auteur van Allerzielen ‘Wie vinden onze lezers de beste auteurs van het jaar? Lucinda Riley, Karin Slaughter en V.E. Schwab.’ Chicklit.nl
Elke zomer vindt hij een nieuw slachtoffer, deze zomer zoekt hij zijn dochter... Sara Gallagher is eindelijk gelukkig. Ze heeft een eigen bedrijf als antiekrestaurateur, een geweldige dochter en een leuke
vriend. Maar ze worstelt met één vraag, die ze voor altijd opgehelderd wil hebben: wie zijn haar echte ouders? Wanneer ze na een lange zoektocht haar moeder vindt, wordt ze voor de tweede keer door haar
afgewezen. Al snel weet ze waarom: haar vader is een moordenaar, en haar moeder wil op geen enkele manier aan hem herinnerd worden er is echter één ding erger dan ontdekken dat je vader een
moordenaar is, en dat is dat hij ook van jouw bestaan op de hoogte is...
'This book has given our daughter life's most essential skill: the ability to notice and manage her thoughts. This skill has fundamentally changed her present and her future. We will be forever grateful.'
Scarlett's mum Written in an accessible and humorous style, this book teaches you to know what's going on in your mind and how to get your feelings under control. It'll help you adapt and feel better about
your place in the world. Psychologist Gwendoline Smith uses her broad scientific knowledge and experience to explain in clear and simple language what's happening when you are feeling overwhelmed,
anxious and confused.
Wat is het verschil tussen menselijke en dierlijke intelligentie, en vooral: hoe komen we daarachter? In 'Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?' maakt Frans de Waal de balans op. Kan een
octopus gereedschap gebruiken? Weten chimpansees wat eerlijk is? Kan een vogel raden wat een andere vogel weet? Voelen ratten empathie met hun vrienden? Niet zo lang geleden zou het antwoord op
al deze vragen 'Nee' geweest zijn, maar nu zijn we er niet meer zo zeker van. Het zijn vragen die Frans de Waal al zijn hele carrière bezighouden. De laatste jaren heeft het onderzoek naar dierlijke
intelligentie een grote vlucht genomen. Onderzoekers proberen zich steeds meer te verplaatsen in het standpunt van dieren en als je goed kijkt, blijken dieren een stuk slimmer te zijn dan we dachten. 'Zijn we
slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?' is een fascinerend boek dat je op een werkelijk andere manier laat kijken naar wat dier én mens kunnen.
In 'De wijsheid van het niet-weten' verkent Estelle Frankel alle aspecten van het niet-weten. Soms is het niet-weten (het onbekende) een bron van angst en onzekerheid. Maar het kan ook het startpunt zijn
van spirituele groei, avontuur en transformatie. Hoe we ons verhouden tot het onbekende is een belangrijk onderdeel van alle persoonlijke groei en heling. Het mysterie van het niet-weten is een belangrijk
onderdeel van alle religieuze en mystieke tradities. Estelle Frankel schijnt licht op het niet-weten vanuit haar kennis van de Kabbala, dieptepsychologie, het boeddhisme, christendom en hindoeïsme. Ze laat
zien hoe we kunnen groeien door ons over te geven aan de wijsheid van het niet-weten. We komen dan in een soort openheid terecht, de oprechte openheid die kinderen bijvoorbeeld nog hebben. Zij kunnen
zich nog echt laten verrassen. Door middel van heldere en toegankelijke psychologische en spirituele inzichten en praktische oefeningen (o.a. mindfulness, geleide meditaties en schrijfoefeningen) zet je
stappen in de richting van je comfortabel voelen bij het onbekende en kun je je steeds meer overgeven aan de wijsheid van het niet-weten.
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
Weg van het denken van Alan Watts bevat de teksten van enkele van zijn beste lezingen, gebaseerd op de succesvolle audioserie 'Out of your mind'. 'Weg van het denken' van Alan Watts bevat de teksten
van enkele van zijn beste lezingen, gebaseerd op de succesvolle audioserie 'Out of your mind'. Om de dingen helder te kunnen zien, moeten we soms weggaan van ons denken, is een bekende uitspraak
van Alan Watts. Misschien wel meer dan enige andere Westerse spirituele leraar was en is Alan Watts in staat om ons uit ons beperkte Westerse denkkader te laten stappen. Hij biedt alternatieve wegen uit
ons denken en leidt ons langs de grote spirituele thema's. Wat gebeurt er als we doorkrijgen dat ons lichaam en ons ego slechts een illusie zijn? Hoe kan het omarmen van de chaos ons helpen om ons
levensdoel te ontdekken? En welke wonderen kunnen we verwachten als we stoppen met alles zo serieus te nemen? Volg deze briljante denker op deze zoektocht en je zult tot antwoorden komen!
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