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altijd een doel hebben waarvoor je je bed uit komt. García en Miralles kregen inzicht in wat de
Japanners eten, hoe ze bewegen, werken en omgaan met anderen. En hoe het vinden van je
ikigai betekenis geeft aan je leven en je laat zien hoe je honderd jaar in topvorm kunt leven. Dit
boek helpt je om je eigen ikigai te vinden en vertelt over de Japanse filosofie die zorgt voor een
gezond lichaam, geest en ziel. De pers over ikigai ‘We vinden ons ikigai door ons te concentreren
op wat belangrijk is, in plaats van op wat dringend is. Door voortdurend in de gaten te houden
wat goed voelt, zijn we in staat te ontdekken waar onze passie ligt.’ Mundo Urano ‘Er is geen
haast, geen tijdslimiet, er zijn geen voorwaarden of verwachtingen, alles zal zich ontvouwen op
het moment dat we goed kijken en luisteren naar wat er al in ons is.’ Elephant Journal
En uit de bergen kwam de echo Khaled Hosseini 2013-05-21 Voor de driejarige Pari is haar
grote broer Abdullah meer een vader dan een broer. Voor de tienjarige Abdullah is zijn zusje
alles. Als Pari noodgedwongen wordt verkocht aan een rijk maar kinderloos echtpaar in Kabul
zet dat een reeks gebeurtenissen in gang die een ontroerend en onthutsend beeld geven van de
problemen waarmee mensen geconfronteerd worden. Khaled Hosseini volgt zijn personages van
Kabul naar Parijs, van San Francisco naar het Griekse eiland Tinos, en weer terug naar Kabul.
Hij onderzoekt de vele manieren waarop mensen elkaar liefhebben, elkaar pijn doen en verraden
én hoe ze zich voor elkaar opofferen. Gedreven door zijn inlevingsvermogen en psychologische
inzicht, waardoor De vliegeraar en Duizend schitterende zonnen wereldwijde bestsellers werden,
toont Khaled Hosseini zich in En uit de bergen kwam de echo eens te meer een geboren
verhalenverteller. Khaled Hosseini is een van de meest succesvolle en geliefde auteurs ter
wereld. Hij is ook ambassadeur voor de United Nations High Commissioner for Refugees en de
United Nations Refugee Agency, en hij is oprichter van de Khaled Hosseini Foundation, een
organisatie die humanitaire hulp biedt aan Afghanistan. Hosseini woont in Californië.
Good Vibes, Good Life Vex King 2020-03-10 In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je
de kracht van positiviteit kunt benutten. Laat je inspireren tot een mooier en zinvoller leven. In
Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt benutten. Hoe
kun je echt van jezelf houden? Kun je negatieve emoties omzetten in positieve? Is het mogelijk
om blijvend gelukkig te worden? Wat is je doel in het leven en hoe vind je dat? Vex King, die veel
tegenspoed in zijn eigen leven overwon, inspireert met zijn antwoorden een volgende generatie
spirituele zoekers. Hij helpt de lezer een leven te creëren om van te houden. Dit alles op een
manier die eenvoudig te volgen, nuchter en herkenbaar is.
21 lessen voor de 21ste eeuw Yuval Noah Harari 2018-08-24 In Sapiens boog Yuval Noah Harari
zich over het verleden, in Homo Deus over de toekomst; nu laat hij zijn licht schijnen over het
heden. Wat zijn de uitdagingen van onze tijd? Hoe beschermen we onszelf tegen een nucleaire
oorlog, ecologische rampen en technologische bedreigingen? Wat is de oorzaak van de opkomst
van populisten als Donald Trump? Hoe weren we ons tegen fake news? Moeten we ons
voorbereiden op een nieuwe wereldoorlog? Wat moeten we denken van het opkomend
nationalisme? Vragen de mondiale problemen die op ons afkomen om andere politieke systemen?
Is het een goed idee dat we onze data overdragen aan enkele grote commerciële spelers, of
wordt het tijd om het eigendom van data te reguleren? En wat wordt de grote nieuwe

Journal of the Institution of Engineers (India). 1987
Het lot van de jager Wilbur Smith 2011-10-09 Op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog
leidt Leon Courtney, voormalige luitenant, safari’s in Masai-land voor invloedrijke mensen uit de
Verenigde Staten en Europa. Door zijn oom, Penrod Ballantyne, heeft zijn werk een extra
dimensie gekregen: spioneren voor het Britse leger. Een van zijn klanten is de Duitse industrieel
graaf Otto von Meerbach, die zijn maîtresse Eva heeft meegenomen. Leon wordt hopeloos
verliefd op haar en brengt daardoor zijn opdracht in gevaar.
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde komen alle belangrijke
materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de orde, zoals
metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste
eigenschappen; · de manier van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten
met betrekking tot constructies; · de manier van specificatie in een technische tekening of een
ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar geleden. In de
tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en het mag dan ook met
recht een klassieker genoemd worden.
Trainen van interpersoonlijke vaardigheden Stephen P. Robbins 2003 Studie- en trainingsboek
voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven en te
motiveren.
Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01
Hippie Paulo Coelho 2018-08-28 Zomer 1970: de Magic Bus van Amsterdam naar Nepal De jonge
Paulo wil schrijver worden en laat zijn haar groeien. Nadat hij tijdens de militaire dictatuur in
Brazilië gearresteerd wordt op verdenking van terrorisme trekt hij, eenmaal vrijgelaten, de wijde
wereld in op zoek naar vrijheid en de ultieme zin van het leven. Hij maakt een rondreis door
Zuid-Amerika en gaat dan naar Europa om aan te spoelen in Amsterdam, waar hij in 1970 – de
Nederlandse Summer of Love – op de Dam de Nederlandse Karla leert kennen. Met haar besluit
hij op de Magic Bus richting Nepal te stappen. De reis is het begin van een onstuimige
liefdesgeschiedenis en een periode die hen beiden diepgaand verandert en nieuwe waarden
verschaft.
Ikigai Héctor García 2016-11-03 Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit? Ontdek de geheimen
van het Japanse eiland Okinawa, waar het grootste aantal gezonde honderdjarigen ter wereld
woont Volgens de Japanse traditie heeft iedereen een ikigai, een reden van bestaan. Het is één
van de geheimen van een lang, tevreden en gezond leven, zoals de inwoners van Okinawa het
leiden. Op dit Japanse eiland wonen meer gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter
wereld. Sommige mensen hebben hun ikigai al gevonden, maar velen zijn er nog steeds naar op
zoek. De auteurs vertrokken naar Okinawa en interviewden honderden inwoners om te
ontdekken wat volgens hen het geheim is voor een optimistisch en gezond leven. Zo is een
populaire Japanse uitspraak Hara hachi bu, wat betekent ‘eet tot je voor tachtig procent vol zit’,
dat is veel gezonder voor je lichaam. Ook hebben ze een moai, een groep mensen met dezelfde
interesses die altijd voor je klaarstaan. En wat ze aanraden: ga nooit met pensioen, maar blijf
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wereldmacht, Amerika, Europa of China? In dit boek beantwoordt Yuval Noah Harari de 21
meest urgente vragen van onze tijd.
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