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Eventually, you will certainly discover a new experience and ability by spending more cash. still when? attain you acknowledge that
you require to get those all needs afterward having significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the
beginning? Thats something that will guide you to comprehend even more a propos the globe, experience, some places, later
history, amusement, and a lot more?
It is your enormously own mature to enactment reviewing habit. among guides you could enjoy now is Brain Candy Science
Paradoxes Puzzles Logic And Illogic To Nourish Your Neurons Garth Sundem below.

Een pleidooi voor echt eten Michael Pollan 2014-12-17 EET NOOIT IETS WAT JE OVERGROOTMOEDER NIET ALS VOEDSEL
ZOU HERKENNEN! Vroeger wisten mensen hoe ze moesten eten, maar de dieetregels die van generatie op generatie zijn
doorgegeven, zijn verwrongen en vervormd door de marketeers van de voedingsmiddelenindustrie, door zogenaamde
voedingsdeskundigen en door de media. Het gevolg is dat we dolen door een landschap van voedselachtige substanties die om het
hardst gillen dat ze goed voor ons zijn. Echt eten verdwijnt uit beeld om te worden vervangen door `voedingsstoffen . En deze
producten zijn juist slecht voor de gezondheid. We zouden minder eten moeten kopen en er meer voor moeten betalen. Daar
worden we zelf beter van, maar ook het milieu, ons ecosysteem en onze samenleving. Door wereldwijd te kijken naar traditionele
diëten kunnen we zelf een evenwichtig en gezond eetgedrag terugvinden. Een pleidooi voor echt eten wordt wereldwijd vertaald. In
Amerika staat het boek sinds verschijning op nummer 1 van de bestsellerlijsten.
Ontrafeld verleden James Patterson 2021-08-31 Laat je verrassen door New York Times bestsellerauteur James Patterson met zijn
ontroerende roman ‘Ontrafeld verleden’. Patterson is vooral bekend van zijn bloedstollende thrillers, maar hij bewijst hier dat hij ook
een meester is in het schrijven van romans! De dertiger Jennifer heeft al het nodige meegemaakt in haar leven en krijgt gelukkig
steun van haar oma Sam, de enige familie die ze nog heeft. Wanneer Sam plotseling verongelukt en in een coma belandt, reist
Jennifer direct naar Lake Geneva om haar te helpen. Terwijl Sam voor haar leven vecht in het ziekenhuis, vindt Jennifer een stapel
brieven die schokkende geheimen onthullen over haar oma's verleden. Hoe had Sam dit zo lang voor haar geheim kunnen
houden? De Amerikaanse James Patterson (1947) is een van de succesvolste auteurs op dit moment met meer dan 300 miljoen
verkochte exemplaren en 1 miljoen verkochte e-books wereldwijd. Maar liefst 114 boeken kwamen op de New York Times
bestseller lijst, waarvan 67 op nummer 1 stonden. Dat is een Guinness World Record! Geen enkele Patterson thriller laat zijn lezers
onberoerd, maar zijn bekendste werken zijn de thriller reeksen over ‘Alex Cross’, verfilmd met Morgan Freeman in de hoofdrol, en
de ‘Women’s Murder Club’-reeks, dat verfilmd is tot serie en in 2007 te zien was op de Nederlandse televisie. In 2015 won
Patterson de Literatuur Award van de National Book Foundation voor zijn inzet om meer Amerikanen aan het lezen te krijgen. Voor
zijn thrillers, maar ook enkele romans en kinderboeken, heeft hij meerdere prestigieuze onderscheidingen ontvangen, waaronder de
Edgar Award.
Reinventing organizations / druk 1 2015-10-01
Oom Petros en het vermoeden van Goldbach Apostolos Doxiadis 2010-10-15 Oom Petros is het zwarte schaap van de familie. Een
uitgebluste oude man die leeft als een kluizenaar, en zelfs door zijn familie wordt gezien als een van die mislukkingen van het
leven. Maar ooit was oom Petros een gevierd wiskundige. Briljant en hoogmoedig wijdde hij zijn hele leven aan een probleem dat al
eeuwen elke oplossing weerstaat: het vermoeden van Goldbach. Als zijn neef dit ontdekt, begint hij een speurtocht naar oom
Petros verleden. Een levenslange obsessie lijkt uiteindelijk tot niets anders geleid te hebben dan een gebroken man. Totdat Petros
door een laatste ontmoeting met zijn neef eens te meer de diepe, mysterieuze schoonheid van de wiskunde ervaart.
Gods filosofen James Hannam 2014-07-18 'Middeleeuws' is synoniem geworden voor wreedheid en onbeschaafd gedrag. Toch
waren Galileo, Newton en de Wetenschappelijke Revolutie niet mogelijk geweest zonder het werk van middeleeuwse geleerden en
wetenschappers. In Gods filosofen veegt James Hannam de vloer aan met veel mythen over de Middeleeuwen. Hij toont aan dat
men in de Middeleeuwen niet dacht dat de aarde plat was en dat Columbus ook niet 'bewees' dat het een bol was; de Inquisitie
zette niemand op de bandstapel vanwege zijn wetenschappelijke inzichten en evenmin was Copernicus bang voor vervolging; geen
enkele paus heeft geprobeerd het getal nul of anatomisch onderzoek op mensen te verbieden. Gods filosofen is een eerbewijs aan
de vergeten wetenschappelijke prestaties van de Middeleeuwen aan de vooruitgang die dikwijls eerder dankzij dan ondanks de
invloed van het christendom en de islam werd geboekt. Ook op technologisch gebied vonden doorslaggevende ontwikkelingen
plaats: de bril en de mechanische klok werden bijvoorbeeld beide in het Europa van de dertiende eeuw uitgevonden. Een epische
reis door zes eeuwen geschiedenis.
Woede en vergeving Martha Nussbaum 2016-11-03 ‘Woede en vergeving’ van Martha Nussbaum (o.a. hoogleraar recht en ethiek
aan de universiteit van Chicago) is een pleidooi voor grootmoedigheid, rechtvaardigheid en waarheid als alternatief voor woede,
wraak en, verrassend genoeg, vergeving. Nussbaum betoogt dat de invoering van het rechtssysteem het mogelijk heeft gemaakt
om ons door liefde en zorg te laten leiden. Want óf een voorval is zo misdadig dat we haar aan het recht overlaten, of zij is triviaal –
en waarom zouden we in dat geval boos blijven en op wraak zinnen? Ze ontleedt ook het begrip vergeving kritisch: het is in de kern
egoïstisch en weinig behulpzaam. De verongelijkte manoeuvreert zich in een moreel superieure positie waarbij hij zichzelf de macht
toe-eigent om al dan niet gratie te verlenen, en zo triomfeert. Nussbaum verkent in ‘Woede en vergeving’ met behulp van een scala
aan bronnen op doordringende wijze deze thema’s in zowel de persoonlijke, publieke als politieke sfeer.
De rode prins Timothy Snyder 2011-03-16 De rode prins beschrijft de lotgevallen van Wilhelm von Habsburg (1895-1947), een
extravagante aristocraat wiens leven de ontwrichtende eerste helft van de twintigste eeuw in Centraal-Europa personifieert. Tegen
de achtergrond van de Europese hoofdsteden en bloedige slagvelden, dure skiresorts en donkere gevangenissen, beschrijft
Timothy Snyder de periode in de Europese geschiedenis waarin de oude orde plaatsmaakte voor een onzekere situatie waarin

alles, inclusief de diffuse Europese identiteit zelf, voor het grijpen leek te liggen. Wilhelm groeide op als jongste telg in het
Habsburgse geslacht. Hij verstootte zijn familie om te vechten aan de kant van de Oekraïense boeren in de hoop dat hij hun koning
zou worden. Maar Oekraïne werd ingenomen door de bolsjewieken, en Wilhelm vluchtte eerst naar Parijs, waar hij een wild leven
leidde, en later naar Wenen, waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog spioneerde voor het Franse en het Amerikaanse leger. In
1947 werd hij door de Russen gevangengenomen en doodgemarteld.
De wilde getallen Philibert Schogt 2011-12-15 Isaac Swift, een vijfendertigjarige wiskundige, is in jubelstemming. Na jarenlang
vruchteloos ploeteren in de marge heeft hij de heilige graal in zijn handen: de oplossing van een beroemd en berucht wiskundig
probleem, waar zijn collega's al eeuwen hun tanden op stuk hebben gebeten. In een delirische roes die enkele weken heeft
aangehouden is het hem gelukt de top van het wiskundig hooggebergte te bereiken: in een stralen moment van inzicht heeft zich
een schitterend panorama voor hem ontvouwd. Er is slechts één wolkje aan de hemel: een oudere man, die college bij hem volgt,
beschuldigt Isaac van plagiaat. In een ragfijn geconstrueerd verhaal roept Schogt de ijle luchten op van het wiskundig
hooggebergte: de eenzame beklimming, het balanceren op de grens van waanzin en welhaast goddelijk inzicht. De aarde trekt. In
dit inspirerende boek over inspiratie wordt het gevecht tussen hemel en aarde op onnavolgbare wijze verbeeld.
De wereld van Sofie Jostein Gaarder 1995 Met grote letters gedrukt. - Oorspr. Nederlandse uitg. in een band: Antwerpen :Houtekiet
; Baarn : Fontein, 1994. - Vert. van: Sofies verden. - Oslo : Aschehoug, 1991. - Een 15-jarig meisje wandelt aan de hand van een
leermeester de geschiedenis van de filosofie door.
De macht van nietsdoen Jenny Odell 2020-05-12 Met ‘De macht van nietsdoen. Een radicaal verzet tegen de aandachtseconomie’
schreef Jenny Odell een krachtige kritiek op de kapitalistische krachten die om onze aandacht strijden. Niets is vandaag de dag
moeilijker dan nietsdoen. Maar in een wereld waarin we er alleen maar toe doen als we 24/7 ‘aan’ staan, is nietsdoen misschien wel
de belangrijkste vorm van verzet. Jenny Odell schreef een kritiek op de kapitalistische krachten die om onze aandacht strijden. We
gaan anders denken over productiviteit, krijgen opnieuw verbinding met onze omgeving en ontdekken weer betekenisvolle vormen
van geluk en echte aandacht.
Mona Lisa overdrive William Gibson 2014-04-01 Net als zijn eerdere cyberpunkromans speelt William Gibsons derde roman zich af
in de verstedelijkte samenleving van ontzagwekkende metropolen, waar anarchie, misdaad, geavanceerde computertechnologie en
alles beheersende multinationals de sfeer bepalen.Het onstuimige gedrag van een jonge vrouw met een bedenkelijk verleden leidt
tot een onvermijdelijke en levensgevaarlijke confrontatie met de internationaal aanbeden netwerkgrootheid Angie Mitchell.
Tegelijkertijd blijkt dat een meesterbrein vanuit de matrix-ruimte, de elektronische wereld van bestanden en programma’s, erop zint
Angie te kidnappen. De zaak wordt er niet eenvoudiger op wanneer de onbetwiste alleenheersers van de Japanse onderwereld ten
tonele verschijnen en op wereldniveau manipuleren om hun duistere plannen te realiseren. Een intrigerende, bloedstollende en
supersnelle roman over een hightech samenleving, waar het leven zich afspeelt op de meest linkse van de tienbaans snelwegen.
Biochips William Gibson 2014-04-01 De tweede cyberpunkroman van Gibson speelt zich tien jaar na het driemaal bekroonde
Zenumagiër af in de supersnelle hightechsamenleving van ontzagwekkende metropolen, van alles en iedereen beheersende
multinationals, op de meest linkse van de tienbaans snelwegen, waar één fout voldoende is om de gebruiker levenslang te
ontregelen. In die wereld proberen een freelance huurling, een uitgerangeerde galerie-eigenaar en een zogenaamde
computercowboy niet alleen te overleven, maar ook de beste te worden in wat ze doen en succes te behalen. Zinderende
spanning, actie en intrige maken Biochips tot een doolhof waarin de lezer tot de laatste bladzijde wil verdwalen.
Incognito David Eagleman 2012-10-11 Een fascinerende ontdekkingsreis naar ons onderbewustzijn Waarom kunnen sommige
mensen geuren horen? Waarom remmen we nog voor we een plotse tegenligger echt hebben gezien? Waarom is het zo moeilijk
om iets geheim te houden? En moeten we onze visie op de vrije wil helemaal herzien? Lange tijd moesten wetenschappers zich
beroepen op inventieve manieren om een inkijk te krijgen in de 'black box' van onze hersenen. Maar dankzij de vooruitgang van
allerlei beeldvormingstechnieken is ook de kennis over onze hersenen exponentieel toegenomen. Neurowetenschapper David
Eagleman ontsluiert in Incognito de 'verborgen agenda' van ons brein en ontrafelt vreemde fenomenen zoals het effect van drugs,
gezichtsbedrog, synesthesie, de gevolgen van hersenbeschadiging en kunstmatige intelligentie, maar evengoed de complexe
processen die nodig zijn om alledaagse fenomenen zoals autorijden tot een goed einde te brengen. In deze New York Timesbestseller slaagt Eagleman erin om de moeilijkste concepten in mensentaal uit te leggen. Verhelderend, amusant en perfect
onderbouwd: Incognito is niet toevallig door diverse media verkozen als een van dé boeken van het jaar!
Het Tweede machinetijdperk Erik Brynjolfsson 2014-10-08 Internationale bestseller over de impact van technologie op ons leven:
Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het menselijk brein vervangen... De digitalisering heeft ons leven drastisch
veranderd, en we staan nog maar aan het begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas echt duizelingwekkend',
aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of verliezen.'
Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen, precaire machtsevenwichten verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit
tweede tijdperk der machines kan echter ook zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken.
De ontrafeling van de kosmos Brian Greene 2013-10-10 Een zoektocht naar de theorie van alles Ruimte en tijd zijn de
basiselementen van de kosmos. Maar wat zijn ruimte en tijd eigenlijk? Is ruimte een reëel bestaand iets? Waarom heeft tijd een
richting? Zou het universum zonder ruimte en tijd kunnen bestaan? En de centrale vraag: hoe zit de kosmos in elkaar? De
ontrafeling van de kosmos neemt de lezer mee op reis naar nieuwe lagen van de werkelijkheid, met briljant gebruik van analogieën
én met humor. Van de inzichten van Newton en Einstein tot de meest recente ideeën op het gebied van de supersnaar- en Mtheorie. Na het lezen van dit boek bekijkt u de werkelijkheid met andere ogen. Brian Greene (1963) studeerde aan Harvard
University en Oxford University. Hij geldt als een groot deskundige op het gebied van de supersnaartheorie en geeft over de hele
wereld lezingen. The Times noemt hem ‘De nieuwe Hawking, maar dan beter’.
Handboek van een twijfelaar Ethan Canin 2017-02-01 Indrukwekkende roman over genialiteit, jaloezie, ambitie en liefde van een
van de belangrijkste hedendaagse Amerikaanse schrijvers Milo Andret is een geniaal wiskundige in de jaren zeventig die uitgroeit
tot een legende door zijn onderzoek aan de universiteit van Berkeley. Maar de combinatie van ambitie en sociaal onvermogen,
brengt hem op een destructief pad en hij raakt aan de drank. Milo’s zoon Hans is voorbestemd een even glansrijke carrière
tegemoet te gaan als zijn vader, maar ook hij raakt verslaafd. Om te voorkomen dat hem eenzelfde lot beschoren zal zijn als zijn
vader, besluit Hans zijn carrière af te breken en een andere weg te volgen. Met ‘Handboek van een twijfelaar’ schreef Ethan Canin
een monumentale roman over de obsessieve drang het onverwoordbare te uiten in formules, kunst en literatuur. ‘Verpletterend
mooi, dat lukt maar weinig boeken.’ – ‘Esquire’ ‘Een fenomenale literaire prestatie.’ – ‘Publishers Weekly’
Ons feilbare denken Daniel Kahneman 2012-02-02 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
Hersenspinsels Alice LaPlante 2011-10-10 De 64-jarige Jennifer White is een gepensioneerde orthopedisch chirurg die aan de
ziekte van alzheimer lijdt. Haar zoon en dochter doen hun best om met haar stemmingswisselingen, verwarring en zwerftochten om
te gaan, maar hebben zo hun eigen problemen. Als Jennifers beste vriendin Amanda vermoord wordt aangetroffen, waarbij vier
vingers met chirurgische precisie zijn verwijderd, is Jennifer de hoofdverdachte. Jennifer kan zich echter niet herinneren of ze de
moord heeft gepleegd. Terwijl zij steeds meer haare grip op de werkelijkheid verliest, doen haar kinderen hun uiterste best om te
voorkomen dat Jennifer wordt opgesloten. Hersenspinsels is het portret van een complexe vriendschap tussen twee vrouwen
waaraan een groot geheim ten grondslag ligt. Deze ontroerende en verbluffende roman is soms pijnlijk om te lezen, maar toch kun
je hem niet meer wegleggen.
Een pleidooi voor echt koken Michael Pollan 2013-06-25 Zelf koken plaatst de mens tussen natuur en cultuur dat is de plek waar
we mens het gelukkigst zijn. Pollan laat ons zien hoe de mens tot de meest vernuftige methoden kwam om rauw voedsel om te
zetten in verrukkelijke spijzen en dat zelf koken dé manier is om gezonder en gelukkiger te worden. Met verhalen over zijn
zoektocht aan de hand van vuur, water, lucht en aarde laat hij ons thuiskomen in de keuken. Met zijn krachtige proza en sterk
betoog zou Pleidooi voor zelf koken wel eens net zo invloedrijk kunnen worden als Pollans eerste boek The Omnivore s Dilemma.
emThe Washington Post `Een mooie passage over de relatie tussen barbecue en offeren aan de goden wisselt hij af met het
verhaal van ontploffend zelfbrouwbier in de kelder van huize Pollan, een levendig portret van de zuurkoolbacterie of een meditatie
over de relatie tussen kaas, seks en dood. emNRC Handelsblad
Algoritmes aan de macht Hannah Fry 2018-12-11 Stel, je staat terecht. Wie laat je liever beslissen over je lot: een foutgevoelige
want menselijke rechter of een algoritme zonder enige empathie? Stel, je koopt een zelfrijdende auto. Wil je dat die zo veel mogelijk
levens redt bij een botsing, of dat hij de eigen inzittenden bevoordeelt? Stel, een nieuwe machine heeft je medische gegevens
nodig om kankerpatiënten te redden. Geef je je privacy op voor het algemeen belang? Algoritmes spelen een steeds grotere rol in
ons leven. Op wat voor manier precies? En is het wel verstandig om belangrijke beslissingen zo klakkeloos aan ze uit te besteden?
Wiskundige Hannah Fry gidst ons langs de dilemma’s van ons nieuwe, geautomatiseerde bestaan.
Waarom we altijd tijd te kort komen Dan Ariely 2010-04-28 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
Hoe word je stinkend rijk in het nieuwe Azie Mohsin Hamid 2013-03-28 De naamloze held van Hoe word je stinkend rijk in het
nieuwe Azië? weet langzaam rijkdom te vergaren in een reusachtige metropool door zich te richten op de verkoop van een steeds
schaarser wordend goed: water. Maar zijn hart ligt elders, namelijk bij een mooi meisje wier opmars in het leven vergelijkbaar is met
het zijne. Hun wegen kruisen zich en splitsen zich, om vervolgens toch weer samen te komen. Hoe word je stinkend rijk in het
nieuwe Azië? is een opvallende en actuele roman over een tijd van grote verandering. Hamid creëerde in dit zeer originele boek
over hoop en geweld twee onvergetelijke personages die te midden van al het tumult standvastigheid vinden in hun liefde voor
elkaar.
Mastermind Maria Konnikova 2013-04-26 Sherlock Holmes, de eigenzinnige detective uit het werk van Sir Arthur Conan Doyle,
staat bekend om zijn razendsnelle denkvermogen. Voordat hij zelfs maar weet wat het probleem in kwestie is, heeft hij al allerlei
informatie ingewonnen en weet de juiste conclusie te trekken. Hoe doet s werelds bekendste detective dat? En, belangrijker nog,
kunnen wij dat ook leren? Psychologe Maria Konnikova combineert zijn verhalen met hedendaags psychologisch onderzoek van
klassieke modellen tot recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen om inzichtelijk te maken welke stappen Sherlock Holmes
zet in zijn denken, van observatie tot deductie. Geen ander personage is zo geschikt om als basis te dienen voor onderzoek naar
het menselijk denken. Mastermind leert je misschien niet een meesterdetective te worden, maar wel om aandachtiger naar je
omgeving te kijken en zorgvuldiger om te gaan met gedachten en beslissingen.
Filosofie voor Dummies T. Morris 2002 Speelse inleiding tot de belangrijkste thema's van de westerse filosofie.
Nu ik dood zal gaan Randy Pausch 2011-10-09 Met Nu ik dood zal gaan heb je iets belangrijks in handen. Het is een boek dat je tot
nadenken zet over je eigen leven, dat je doet inzien dat alles een doel heeft – hoe klein ook. Randy Pausch, professor in de
informatica, is een ‘gewone’ man met drie jonge kinderen, die op een dag te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden te leven
heeft. Een paar weken later geeft hij aan de universiteit zijn laatste college, die door de eenvoud en kracht ervan een
miljoenenpubliek bereikt. Het college ging over alles waar Randy in gelooft. Het ging over het leven. Dit boek is bedoeld om
mensen waar ook ter wereld kennis te laten maken met Randy’s levenslust. Het is een waardevol document waar je nog jarenlang
hoop, inspiratie en kracht uit kunt putten.
Digitaal minimalisme Cal Newport 2019-02-22 Aandachtsexpert Cal Newport legt in ‘Digitaal minimalisme’ uit hoe je doelbewust kan
omgaan met digitale overvloed. Steeds meer mensen maken zich zorgen over de invloed van de computer en met name de
smartphone op onze concentratie, sociale relaties en tevredenheid. Op z’n minst zien we dat ze ons enorm veel tijd kosten – tijd die
niet aan andere zaken kan worden besteed. In dit boek biedt Newport je een eenvoudige en praktische methode om je tijd online
radicaal terug te brengen door je alleen nog te richten op een selecte hoeveelheid activiteiten en doelen. Niet minderen, laat staan
stoppen, maar de technologie zeer doelbewust gebruiken. Newport doet dit vanuit de overtuiging dat e-mail, sociale media en
andere online tools zinvolle hulpmiddelen zijn. Deze hulpmiddelen mogen ons gedrag en onze dagindeling echter niet gaan
beheersen.
Brain Candy Garth Sundem 2010-08-03 Feed Your Brain Tastier than a twizzler yet more protein-packed than a spinach smoothie,

Brain Candy is guaranteed to entertain your brain—even as it reveals hundreds of secrets behind what’s driving that electric noodle
inside your skull. These delicious and nutritious pages are packed with bits of bite-sized goodness swiped from the bleeding edge of
brain science (including the reason why reading these words is changing your hippocampus at this very moment!) Shelved
alongside these succulent neurological nuggets are challenging puzzles and paradoxes, eye-opening perception tests and hacks,
fiendish personality quizzes and genius testers, and a grab bag of recurring treats including Eye Hacks, Algebraic Eight Ball,
iDread, Wild Kingdom, and Logic of Illogic. Should you look between these covers and inhale the deliciously cherry-flavored scents
of knowledge within, you will grow your grey matter while discovering: • Why you should be writing bad poetry • The simple keys to
brain training • What trust smells like • The origins of human morality • Why expensive wine always tastes better • The truth about
brain sweat • How your diet might be making you dumb • The secrets of game theory • Why economists hate psychology • The
mental benefits of coffee and cigarettes • How to really spot a liar • Why you can’t make me eat pie • The benefits of daydreaming •
Four simple secrets to persuasion • Why your barin’s fzzuy ligoc alowls you to raed this • How to brainwash friends and family • The
science of body language • What pigeons know about art …And much, much more.
De verhalen van jouw leven en anderen Ted Chiang 2016-11-10 Wat zou er gebeuren als we uit zouden vinden dat alle
wetmatigheden uit de wiskunde eigenlijk willekeurig en inconsistent waren? Wat als we kennis zouden maken met een taal van
buitenaardse wezens die onze perceptie van tijd voor altijd zou veranderen? Wat zou er gebeuren als we een toren van Babel
zouden bouwen die echt tot in de hemel reikt? Dit soort vragen stelt Ted Chiang in zijn verhalen, die je nog lang aan het denken
zetten. Ted Chiang schrijft één verhaal per twee jaar. Zijn manier van schrijven combineert precisie en wetenschappelijke
belangstelling met een enorm verteltalent. Zijn verhalen wonnen veel belangrijke prijzen zoals Hugo awards en Nebula awards. Zijn
verhaal ‘Het verhaal van jouw leven’ is verfilmd als Arrival met in de hoofdrollen Amy Adams en Forest Whitaker.
1914 Margaret MacMillan 2014-01-07 Aan het begin van de twintigste eeuw dachten veel mensen dat een lange periode van
welvaart, vooruitgang en vrede was begonnen: 1913 was een bruisend en optimistisch jaar. Maar een jaar later begon voor Europa
de bloedigste periode in haar geschiedenis, die mensenlevens en economieën verwoestte en aan het slot waarvan het zijn
wereldwijde invloed ook nog eens kwijt was. Hoe kon dit gebeuren? Wát is er eigenlijk gebeurd? In 1914, een fascinerende
reconstructie, laat Margaret MacMillan zien dat niet alleen technologische en politieke ontwikkelingen maar ook momenten van
menselijke zwakte Europa richting afgrond leidden.
Play Among Books Miro Roman 2021-12-06 How does coding change the way we think about architecture? This question opens up
an important research perspective. In this book, Miro Roman and his AI Alice_ch3n81 develop a playful scenario in which they
propose coding as the new literacy of information. They convey knowledge in the form of a project model that links the fields of
architecture and information through two interwoven narrative strands in an “infinite flow” of real books. Focusing on the intersection
of information technology and architectural formulation, the authors create an evolving intellectual reflection on digital architecture
and computer science.
Sterrenkunde voor Dummies Stephen P. Maran 2005 In dit boek worden talloze pictogrammen met tips, bijzonderheden,
'geheimpjes', technische info en andere informatie gegeven. Met verwijzingen naar allerlei websites en te downloaden materiaal.
Tevens bevat het boek informatie over zelf sterrenkijken, verenigingen, sterrenwachten etc.
Echt eten Michael Pollan 2014-11-19 Ook zonder te weten wat een antioxidant is, heeft de mensheid de afgelopen duizenden jaren
prima gegeten. Mensen zijn er over het algemeen ook zonder de hulp van voedingsdeskundigen in geslaagd om goed gezond te
blijven. Dus welke van al die honderden regels die tegenwoordig zo in zwang zijn hebben we nu echt nodig? Eet echt eten. Niet te
veel. Vooral planten. Acht woorden die het uitgangspunt vormen voor deze handzame, kleine gids. Of je je nu in de supermarkt
bevindt of voor een zelfbedieningsbuffet staat, Echt eten van Michael Pollan kan je ter plekke helpen bewuster om te gaan met
voeding en betere keuzes te maken. Gezond eten hoeft niet ingewikkeld te zijn!
Zwarte gaten blues Janna Levin 2016-10-05 Zwarte gaten zijn donker, de naam zegt het al. Als ze botsen, is daar niets van te zien.
Toch komt bij een botsing van zwarte gaten een onvoorstelbaar grote hoeveelheid kracht vrij. Einstein voorspelde, precies een
eeuw geleden, dat je zou moeten kunnen zien dat ruimte en tijd een beetje veranderen wanneer zo’n botsing plaatsvindt. Een
‘zwaartekrachtgolf’, die veroorzaakt dat tijd en ruimte niet meer constant zijn. Maar hoe observeer je zoiets? Wetenschappers zijn
er tientallen jaren mee bezig geweest, en Janna Levin volgde hen op de voet: van de eerste tekeningen tot aan meetapparatuur
van 40 kilometer groot, midden in de woestijn. De apparatuur werd aangezet. En vanaf dat moment was het afwachten. Zou er iets
gebeuren? Had Einstein gelijk? Iedereen dacht dat het jaren zou duren voordat de eerste resultaten binnenkwamen. Maar nog
geen twee weken later was er iets vreemds te zien...
Eichmann in Jeruzalem Hannah Arendt 2016-01-18 In 1960 werd de voormalige nazileider Adolf Eichmann in Argentinië, waar hij
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een anoniem bestaan had geleid, gekidnapt en naar Israël gesmokkeld. Daar stond
hij in 1961 terecht voor ‘misdaden tegen de menselijkheid’. In opdracht van het tijdschrift The New Yorker woonde Hannah Arendt
het Eichmannproces in Jeruzalem bij. Haar toonaangevende en omstreden reportage biedt inzicht in zowel het dagelijks verloop
van het proces als in de grote onderwerpen die erachter schuilgingen: het wezen van de gerechtigheid, de houding van het joodse
leiderschap onder het naziregime, en het meest omstreden onderwerp van alle: het wezen van het kwaad.
Oog en geest Maurice Merleau-Ponty 1996 Filosofische studie van één van de grote vertegenwoordigers van de wijsgerige
fenomenologie.
Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26 Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes.
Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde
vragen is Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En
die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar
dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn
geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet
onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en
bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste
medewerker bij The New Yorker. Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het beslissende moment zijn
wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de New York Times
bestsellerlijst. Gladwell won de National Magazine Award en was in 2005 volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
De kunst van het oorlogvoeren voor vrouwen Chin-ning Chu 2009-10-28 Dit is geen feelgoodboek. (Maar ik weet zeker dat je je
goed voelt nadat je dit boek hebt gelezen.) Dit is geen motivatieboek. (Maar ik beloof je dat je als je het boek uit hebt gemotiveerd

zult zijn om te bereiken wat je wilt.) Het uiteindelijke doel van het boek is vrouwen strategieën aan te reiken die ze nodig hebben om
alles te bereiken wat ze willen. Chin-Ning Chu De klassieker De kunst van het oorlogvoeren van de taoïstische filosoof-generaal
Sun Tzu is veelgelezen, maar weinig begrepen. Het wordt al honderden jaren bestudeerd door militair leiders, politici en
zakenmensen. Eigenlijk gaat het boek helemaal niet over oorlogvoeren, maar leert je hoe je je doelen kunt bereiken op de
efficiëntste manier. De adviezen van Sun Tzu zijn er altijd op gericht om met zo min mogelijk conflict het beste resultaat te behalen.
Het is geen boek waar een set regels wordt gegeven die je in een bepaalde situatie moet toepassen. De strategieën van Sun Tzu
vereisen een diep begrip van de mensen en de omgeving waar je mee te maken krijgt. Maar nog belangrijker is dat je jezelf kent je
sterktes en zwaktes, doelen en angsten. De kunst van het oorlogvoeren voor vrouwen is het eerste boek waarin het meesterwerk
van Sun Tzu specifiek voor vrouwen wordt uitgelegd en geïnterpreteerd. In korte hoofdstukken met onderwerpen als Eerst winnen,
dan vechten en Verander je zwakheden in je sterke punten en aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven laat Chin-Ning
Chu zien hoe iedere vrouw kan bereiken wat ze wil. Chin-Ning Chu is een nakomeling van de bedelaar die de eerste keizer van de
Ming-dynastie werd. Op haar tiende begon haar vader haar les te geven over de klassieke Chinese teksten. Als student werkte ze
als televisieactrice en later als marketeer voor Taiwanese en Europese farmaceutische bedrijven. Momenteel is ze een
veelgevraagd spreker over de toepassing van de inzichten uit De kunst van het oorlogvoeren van Sun Tzu. Ze werkt als consultant
voor overheden en internationale bedrijven en ze is directeur van het Strategic Learning Institute en Asian Marketing Consultants.
Regelmatig wordt ze door de media gevraagd als expert over de politieke situatie in Azië. Haar boeken zijn vertaald in zeventien
talen.
De vrije wil Sam Harris 2020
De mens en zijn symbolen Marie-Louise von Franz 1992 Introductie tot het werk van de Zwitserse psychiater (1875-1961).
Het grote boek van nutteloze kennis John Lloyd 2011-10-09 Nog altijd worden ons dagelijks vele feiten als de enige en absolute
waarheid gepresenteerd. Wie kritisch blijft en die feiten tegen het licht houdt, merkt dat veel van onze algemene kennis onjuist
is.Het grote boek van nutteloze kennis bewijst maar weer eens dat alles wat je altijd zeker dacht te weten hopeloos achterhaald is.
Wist u bijvoorbeeld:Dat sinaasappels helemaal niet oranje zijn?Hoeveel water een mens per dag écht nodig heeft?Dat Napoleon
helemaal niet zo klein was als iedereen denkt?Hoe groot de kans is dat een muntstuk op de 'kop'-zijde valt?Dat een vis eigenlijk
helemaal geen vis is?Het grote boek van nutteloze kennis is het nieuwste boek van John Lloyd en John Mitchinson, het
dynamische duo achter de populaire en hilarische quiz QI, gepresenteerd door de aartskomiek en rasintellectueel Stephen Fry. Hun
QI-boeken verschijnen in 26 talen, in totaal werden er wereldwijd al meer dan 1,2 miljoen exemplaren verkocht.
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