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Right here, we have countless books The Philosophy Gym 25 Short Adventures In Thinking Stephen Law
and collections to check out. We additionally come up with the money for variant types and with type of
the books to browse. The gratifying book, fiction, history, novel, scientific research, as skillfully as various
other sorts of books are readily clear here.
As this The Philosophy Gym 25 Short Adventures In Thinking Stephen Law, it ends up visceral one of
the favored books The Philosophy Gym 25 Short Adventures In Thinking Stephen Law collections that we
have. This is why you remain in the best website to look the amazing ebook to have.

gaan. Zijn strijd om een plaats in die wereld
Dagboek van een halve indiaan Sherman Alexie

vertrouwt hij toe aan zijn dagboek. Vanaf ca. 12 jaar.

2008 De indiaan Junior (14, ik-figuur) besluit op een

Secular Faith Mark A. Smith 2015-09-11 When

dag naar een blanke school buiten het reservaat te

Pope Francis recently answered “Who am I to
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judge?” when asked about homosexuality, he

conservative Christians evolved in the same

ushered in a new era for the Catholic church. A

direction as the rest of society—perhaps not as

decade ago, it would have been unthinkable for a

swiftly, but always on the same arc. During periods

pope to express tolerance for homosexuality. Yet

of cultural transition, Christian leaders do resist

shifts of this kind are actually common in the

prevailing values and behaviors, but those same

history of Christian groups. Within the United

leaders inevitably acquiesce—often by

States, Christian leaders have regularly revised

reinterpreting the Bible—if their positions become

their teachings to match the beliefs and opinions

no longer tenable. Secular ideas and influences

gaining support among their members and larger

thereby shape the ways Christians read and

society. Mark A. Smith provocatively argues that

interpret their scriptures. So powerful are the

religion is not nearly the unchanging conservative

cultural and societal norms surrounding us that

influence in American politics that we have come

Christians in America today hold more in common

to think it is. In fact, in the long run, religion is best

morally and politically with their atheist neighbors

understood as responding to changing political and

than with the Christians of earlier centuries. In fact,

cultural values rather than shaping them. Smith

the strongest predictors of people’s moral beliefs are

makes his case by charting five contentious issues in

not their religious commitments or lack thereof but

America’s history: slavery, divorce, homosexuality,

rather when and where they were born. A

abortion, and women’s rights. For each, he shows

thoroughly researched and ultimately hopeful book

how the political views of even the most

on the prospects for political harmony, Secular Faith
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demonstrates how, over the long run, boundaries of

challenge and explores our modern-day concerns

secular and religious cultures converge.

with tongue-in-cheek sagacity. No matter what

Jeff Herman's Guide to Book Publishers, Editors &

you’ve googled in a midnight moment of existential

Literary Agents 2007 Jeff Herman 2006-12 Presents

despair, this book will answer all your burning

a guide to the names and specialities of American

questions.

and Canadian publishers, editors, and literary agents,

Philosophy Nigel Warburton 2004 A compact and

including information on the acquisition process and

straightforward guide to the skills needed to study

on choosing literary agents.

philosophy - reading, listening, discussing and

American Book Publishing Record 2004

writing - aimed at anyone coming to the subject for

What Am I Doing with My Life? Stephen Law

the first time or just looking to improve their

2019-08-08 Life philosophy based on Google searches

performance.

Have I found 'the one'? Am I a psychopath? Should

The Philosophy Gym Stephen Law 2003-12-16

I be allowed to say whatever I want? Millions of

From Descartes to designer babies, The Philosophy

people ask Google all sorts of questions, everything

Gym poses questions about some of history's most

from the big and small. Responding to the biggest,

important philosophical issues, ranging in difficulty

existential questions asked online and using the

from pretty easy to very challenging. He brings

wisdom of Plato, Kant, Kierkegaard and other

new perspectives to age-old conundrums while also

philosophical greats philosopher, academic, and all-

tackling modern-day dilemmas -- some for the first

round polymath, Stephen Law, undertakes the

time. Begin your warm up by contemplating
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whether a pickled sheep can truly be considered

start, you will be hooked! Never stop questioning.

art, or dive right in and tackle the existence of God.

Business Review Weekly 2003

In this radically new way of looking at philosophy,

Trailblazers in Philosophy Jeremy Stangroom

Stephen Law illustrates the problem with a story,

2014-12-15 Philosophy raises some fascinating and

then lets the argument battle it out in clear, easily

mind-boggling questions, thorny existential puzzles

digestible and intelligent prose. This perfect little

that have perplexed and troubled humanity for

mental health club is sure to give each reader's

millennia. This concise book approaches fifty of the

mind a great workout.

most perplexing problems of all time and shows

Thinking of Questions Peter Limm 2015-09-23 This

how they have been addressed, if not solved, by

is not a conventional book. It is designed to stimulate

some of the greatest minds in history. Readers

and challenge all people who are curious to find out

enjoy lively biographical overviews of some of the

about the world they inhabit and their place within

most thought-provoking philosophers of the last

it. It does this by suggesting questions and lines of

2000 years. Each chapter focuses on a featured

questioning on a wide range of topics. The book

theory and highlights the most intriguing thinkers

does not provide answers or model arguments but

working within that particular area and the most

prompts people to create their own questions and a

brilliant ideas that resulted from their inquiries.

reading log or journal. To this end, almost all

Aru Shah en het einde van de tijd Roshani Chokshi

questions have a list of books or articles to provide a

2018-12-07 'Als je mijn boeken graag leest, durf ik al

starter for stimulating further reading. Once you

mijn oreo's erom te verwedden dat je Aru Shah
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fantastisch vindt!' Rick Riordan De twaalfjarige Aru

ondanks haar leugens, zowel vertederend grappig

Shah woont samen met haar moeder in het

als zelfbewust is ("Misschien droegen superhelden

Museum van Indiase Oudheden. Om aansluiting te

daarom helemaal geen capes, maar

vinden op school heeft ze de neiging de waarheid

veiligheidsdekens. Omdat de wereld redden eerlijk

een klein beetje te verdraaien – en te verfraaien.

gezegd best eng is."). Bovenal is Chokshi wijs

Haar moeder heeft haar op het hart gedrukt nooit

genoeg om Aru het hindoeïsme te laten ervaren, in

de vervloekte lamp van Bharata aan te steken, maar

plaats van het uit te leggen. Met Aru aan het roer,

wanneer Aru haar klasgenoten ervan wil

voelt deze achtbaan door de hindoeïstische cultuur

overtuigen dat ze geen leugenaar is, heeft ze geen

nooit geforceerd of complex, maar in palats daarvan

keus. En inderdaad, ze sprak de waarheid, maar

als een nieuw soort mythe.' The New York Times

daardoor heeft ze nu wel een slapende demon

HET Basisboek Filosofie Nigel Warburton

wakker gemaakt die alles en iedereen wil

2013-08-21 First Published in 2007

vernietigen. Aru blijkt een van de Pandava-broers

Pure waanzin 2004

van haar generatie te zijn: vijf helden uit het

The Philosophical Actor Donna Soto-Morettini 2010

hindoe-epos de Mahabharata. Ze moet de Slaper

Donna Soto-Morettini has served as Director of

stoppen, samen met een bedeesd maar moedig

Drama for the Royal Scottish Academy of Music and

meisje dat ook een Pandava is en met een

Drama, Head of Acting for Liverpool Institute for

sarcastische duif – en hopelijk ook met een beetje

Performing Arts, and Head of Acting at the Central

hulp van de goden. 'Aru is een hoofdpersoon die,

School of Speech and Drama. She is currently
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Casting Director and Performance Coach for

Bovendien krijgt hij waarschijnlijk niet eens de

Andrew Lloyd Webber and the BBC --Book Jacket.

kans om te verhongeren. De dreiging van het

Mars Andy Weir 2014-05-22 Apollo 13 en Gravity

defecte materieel, de vijandige omgeving op Mars

meet Cast Away! Mark Watney is een van de

of een simpele menselijke fout, kunnen hem eerder

eerste astronauten om voet op Mars te zetten. Hij zal

fataal worden. Maar Watney vertikt het op te

waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om er te

geven. Gedreven door zijn inventiviteit, zijn

sterven Astronaut Mark Watney is uitverkoren om

technische kennis en een hardnekkig weigeren om

als een van de eerste mensen voet op Mars te

op te geven probeert hij vastberaden het ene

zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten

obstakel na het andere te overwinnen. Zal zijn

zijn om daar te sterven. Nadat een zandstorm hem

vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter weten

bijna fataal wordt en de overige bemanning, die

in te overleven? `Briljant, en uitermate

ervan overtuigd is dat hij is omgekomen, zich

meeslepend. The Wall Street Journal

gedwongen ziet de planeet te verlaten, bevindt

Ikigai Héctor García 2016-11-03 Waar kom jij ’s

Watney zich miljoenen kilometers van de rest van

ochtends je bed voor uit? Ontdek de geheimen van

de mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele

het Japanse eiland Okinawa, waar het grootste

mogelijkheid om een signaal naar de aarde te

aantal gezonde honderdjarigen ter wereld woont

versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou zijn,

Volgens de Japanse traditie heeft iedereen een

zouden zijn voorraden opraken lang voordat een

ikigai, een reden van bestaan. Het is één van de

reddingsmissie hem zou kunnen bereiken.

geheimen van een lang, tevreden en gezond leven,
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zoals de inwoners van Okinawa het leiden. Op dit

hoe je honderd jaar in topvorm kunt leven. Dit

Japanse eiland wonen meer gezonde en actieve

boek helpt je om je eigen ikigai te vinden en

honderdjarigen dan waar ook ter wereld. Sommige

vertelt over de Japanse filosofie die zorgt voor een

mensen hebben hun ikigai al gevonden, maar velen

gezond lichaam, geest en ziel. De pers over ikigai

zijn er nog steeds naar op zoek. De auteurs

‘We vinden ons ikigai door ons te concentreren op

vertrokken naar Okinawa en interviewden

wat belangrijk is, in plaats van op wat dringend is.

honderden inwoners om te ontdekken wat volgens

Door voortdurend in de gaten te houden wat goed

hen het geheim is voor een optimistisch en gezond

voelt, zijn we in staat te ontdekken waar onze

leven. Zo is een populaire Japanse uitspraak Hara

passie ligt.’ Mundo Urano ‘Er is geen haast, geen

hachi bu, wat betekent ‘eet tot je voor tachtig

tijdslimiet, er zijn geen voorwaarden of

procent vol zit’, dat is veel gezonder voor je

verwachtingen, alles zal zich ontvouwen op het

lichaam. Ook hebben ze een moai, een groep

moment dat we goed kijken en luisteren naar wat

mensen met dezelfde interesses die altijd voor je

er al in ons is.’ Elephant Journal

klaarstaan. En wat ze aanraden: ga nooit met

The Philosophers' Magazine 2003

pensioen, maar blijf altijd een doel hebben waarvoor

De monnik die zijn Ferrari verkocht Robin Sharma

je je bed uit komt. García en Miralles kregen inzicht

2020-04-25 Een fascinerend verhaal vol wijze

in wat de Japanners eten, hoe ze bewegen, werken

levenslessen en een genot om te lezen. – Paulo

en omgaan met anderen. En hoe het vinden van je

Coelho, auteur van De alchemist De monnik die zijn

ikigai betekenis geeft aan je leven en je laat zien

Ferrari verkocht is het verhaal van Julian Mantle,
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een geslaagd advocaat, die door zijn enerverende

Decoding Theory of Knowledge for the IB Diploma

maar onevenwichtige leven een bijna noodlottige

Wendy Heydorn 2013-07-18 Written by

hartaanval krijgt. Geconfronteerd met zijn fysieke

experienced practitioners this resource for Theory

broosheid maakt Julian een spirituele crisis door die

of Knowledge for the IB Diploma offers

hem noopt op zoek te gaan naar de antwoorden op

comprehensive coverage of and support for the new

de grote vragen van het leven. Hij besluit radicaal

subject guide. Decoding Theory of Knowledge

te breken met zijn luxe maar oppervlakkige bestaan

(ToK) is an accessible new resource that explores

en waagt zich op een buitengewone odyssee naar

Areas of Knowledge, Ways of Knowing, Personal

een eeuwenoude cultuur in de Himalaya. Daar

and Shared Knowledge, the Knowledge

vindt hij een krachtig systeem dat de mens in staat

Framework and Knowledge Questions. Written in

stelt om de potentie van geest, lichaam en ziel ten

succinct and clear language, this engaging book

volle te ontplooien en intenser, gelukkiger en

decodes ToK concepts and helps students develop

harmonieuzer te leven. De monnik die zijn Ferrari

their critical thinking skills. The book offers

verkocht is een inspirerende vertelling, waarin de

extensive support on the new assessment criteria

tijdloze spirituele wijsheid van het Oosten wordt

for the essay and presentation. Features include

vermengd met messcherpe zakelijkheid van het

explanation of key concepts to consolidate

Westen. Een boek dat u stap voor stap de weg wijst

knowledge and understanding; real-life situations to

naar een leven met meer moed, evenwicht,

engage students; practical activities to develop

vreugde en innerlijke rijkdom.

students' thinking, writing and presentation skills;
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and top tips to provide further guidance and advice.

geworden als frontvrouw van The Pretenders.

Word wakker Nadine Gordimer 2013-08-07 Paul

Tegen de tijd dat ze veertien was, wist Chrissie

Bannerman, een milieukundige van midden dertig,

Hynde dat ze weg moest uit Akron, Ohio. Haar

vecht hartstochtelijk tegen de aanleg van een

keurige Amerikaanse jaren-vijftigjeugd was op zijn

stuwdam in Botswana en tegen de bouw van een

kop gezet door haar opkomende voorkeur voor

nucleaire reactor in zijn geboorteland Zuid-Afrika.

rock-’n-roll, motoren en de ‘get-down boys’ die ze

Op hetzelfde moment is hij echter gedwongen te

zag bij concerten in Cleveland en omgeving –

vechten tegen een harde speling van de natuur: hij

Mitch Ryder, The Jeff Beck Group, The Velvet

heeft kanker en moet radiotherapie ondergaan.

Underground, David Bowie en vele anderen. Nadat

Daarvoor dient hij zich te isoleren van zijn vrouw

ze de rellen op Kent State University had doorstaan,

en zoon. Zijn ouders nemen hem onder hun hoede.

vluchtte ze naar Mexico, Canada, Parijs en

Tijdens Pauls ziekbed wordt zijn moeder

uiteindelijk Londen. Daar belandde ze precies op

gedwongen haar verleden onder ogen te zien. Als

tijd in de beginnende punkscene waar ze niet

dan ook zijn vader verrassende nieuwe keuzes

alleen overal ooggetuige van was, maar waar ze

maakt, komt de van de buitenkant zo gelukkig

vooral ook de kans wist te grijpen haar eigen band,

ogende familie onder grote druk te staan.

The Pretenders, te vormen. Iggy Pop, The Sex

Roekeloos Chrissie Hynde 2015-12-01 Chrissie

Pistols, The Clash, Vivienne & Malcolm, Ray

Hynde, zangeres en songwriter, werd in 1951

Davies... Van slaapkamer tot bikerhoofdkwartier;

geboren in Akron, Ohio. Ze is vooral bekend

van kraakpand tot repetitieruimte en van
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kroegoptredens tot Top of the Pops: Roekeloos

het doelwit van een corrupte fascistische politicus.

neemt ons mee over het lange, kronkelende pad

Haar grootste probleem is echter dat haar

naar de roem, het succes en de tragiek van The

aristocratische, sluwe echtgenoot – wanhopig om

Pretenders. Dat Chrissie Hynde het allemaal kan

zijn rijkdom en status te behouden – achter haar

navertellen is, zo zegt ze zelf, een klein wonder. In

rug om zijn eigen plannen smeedt, met grote

Roekeloos is ze genadeloos eerlijk, laconiek geestig

gevolgen... Hotel Portofino is een verhaal over de

en altijd onderhoudend. Hiermee heeft ze een van

beproevingen van een vooruitstrevende vrouw in

de indringendste en kleurrijkste autobiografieën

een tijd van wereldwijde onrust. Een grandioze

van de laatste jaren afgeleverd.

historische roman aan de Italiaanse Rivièra. Perfect

Hotel Portofino J.P. O'Connell 2022-05-31 Dé

voor wie heeft genoten van The Crown en

zomerroman van 2022! Een grandioze historische

downton Abbey.

roman aan de Italiaanse Rivièra in de jaren twintig.

Teach Like Socrates Erick Wilberding 2021-10-22

Italië, 1926. Hotel Portofino verwelkomt een stoet

What is the Socratic Method? How can we bring

aan glamoureuze gasten uit de Britse upper class

the Socratic Method into the middle school and high

voor een heerlijke zomer, maar kort na de opening

school classroom? How does a teacher lead a Socratic

stapelen de problemen zich al op voor eigenaar

discussion and develop the discussion skills of

Bella Ainsworth. Ze heeft te weinig personeel en

students? Using passages from the works of Plato

geld en bovendien zijn haar eersteklas gasten

and Xenophon, Teach Like Socrates answers each of

veeleisend en lastig te behagen. Daarnaast wordt ze

these questions, clearly explaining the most famous
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and the most misunderstood teaching method in the

first book of its kind to look at Humanism notjust in

world. Unrivaled as a constructive vehicle for

terms of its theoretical underpinnings, but also

critical thinking and problem solving, the Socratic

itsconsequences and its diverse manifestations

Method can be brought into the classroom every

Features contributions from international and

day for the inductive exploration of ideas and

emergingscholars, plus renowned figures such as

scaffolded problem solving as well as for cooperative

Stephen Law, CharlesFreeman and Jeaneanne

discussion. Teach Like Socrates includes templates,

Fowler Presents Humanism as a positive alternative

sample lesson plans, discussion games, and example

to theism Brings together the world’s leading

dialogues from students. With this book, every

Humanist academics inone reference work

teacher can master the style that leads students to

Lopen met de Kenianen Adharanand Finn

critical thinking, problem solving, and independent

2012-04-25 Net als zoveel andere hardlopers

learning. Grades 7-12

verwonderde de Britse schrijver en hardloper

The Wiley Blackwell Handbook of Humanism

Adharanand Finn zich erover dat Keniaanse atleten,

Andrew Copson 2015-04-27 The Wiley Blackwell

waar ter wereld ze ook lopen, de wedstrijden

Handbook of Humanism presents anedited collection

overheersen. Anders dan al die andere hardlopers

of essays that explore the nature of Humanism asan

besloot hij op zoek te gaan naar het antwoord. Hij

approach to life, and a philosophical analysis of the

trok met zijn gezin naar Kenia om daar ruim een

keyhumanist propositions from naturalism and

half jaar te verblijven en met de Kenianen te gaan

science to morality andmeaning. Represents the

lopen. Hij sprak de atleten, de trainers, hoorde de
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verhalen aan van de plaatselijke bevolking en zag

resource for students and practitioners who wish to

hoe ze leefden - in de professionele

learn about the philosophy for children movement,

trainingskampen in Eldoret, maar ook in door

and how to work its principles into their own

armoede geteisterde gebieden waar hardlooptalent

classroom activities.

een uitweg kan bieden uit een kansloze omgeving.

Filosofie voor beginners Donald Palmer 2013-04-04

Hij hield er een veelgelezen weblog op de website

Filosofie voor beginners maakt op een uitermate

van The Guardian over bij/em. Finn contrasteert

originele wijze de leek wegwijs in de filosofie, een

zijn bevindingen met de ervaringen die hij als

terrein dat veel mensen direct geneigd zijn als

loper in eigen land heeft opgedaan. Het Keniaanse

'moeilijk' te bestempelen. Filosofie voor beginners

hardlopen is een van de grote - nog goeddeels

verklaart en illustreert - het boek bevat zo'n

ongeschreven - verhalen in de sport. In dit boek

driehonderd originele tekeningen van de auteur -

wordt dat verhaal voor het eerst verteld.

moeilijke filosofische begrippen op een manier die

Philosophy in Schools Sara Goering 2013

ze toegankelijk maakt voor degene die weinig of

Introducing philosophy to young people well before

niets van filosofie afweet. De tekeningen hebben

they get to college can help to develop and deepen

een cartoonachtig karakter en zijn juist daardoor een

critical and creative thinking, foster social and

goede hulp bij het verhelderen van complexe

behavioral skills, and increase philosophical

filosofische begrippen en theorieën. Filosofie voor

awareness. Philosophy in Schools: An Introduction

beginners geeft een beknopte inleiding in de

for Philosophers and Teachers is an invaluable

filosofie. Het begint bij de oude Grieken en schetst
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de verdere geschiedenis van de filosofie tot en met

classroom. Through a variety of problems, cases, and

de behandeling van eigentijdse filosofen. Een

simulations, teachers will guide students through

docent filosofie over dit boek: 'Zo kan dit boek de

different variations of the Socratic Method, from

leemten vullen in de bibliotheken van het

question prompts to the case method. Students will

voortgezet onderwijs, maar ook in de boekenkasten

learn to reason judiciously, gain an understanding of

van tieners en volwassenen.'

important issues, and develop the necessary skills to

Socratic Methods in the Classroom Erick Wilberding

discuss these issues in their communities. Grades

2021-10-08 Since the Renaissance, the Socratic

8-12

Method has been adapted to teach diverse subjects,

Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26

including medicine, law, and mathematics. Each

Uitblinkers is een stimulerende en verbazende

discipline selects elements and emphases from the

zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit het

Socratic Method that are appropriate for teaching

niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een

individuals or groups how to reason judiciously

uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde

within that subject. By looking at some of the great

vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm

practitioners of Socratic questioning in the past,

Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een

Socratic Methods in the Classroom explains how

stimulerende en verbazende zoektocht naar de

teachers may use questioning, reasoning, and

herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal

dialogue to encourage critical thinking, problem

wordt gedacht, in een bijzonder brein of een

solving, and independent learning in the secondary

verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets
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bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze

Atheïstisch manifest Herman Philipse 1995

meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle

The British National Bibliography Arthur James

eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn

Wells 2005

geweest. De geheimen van de softwaremiljardair,

De Zamperini legende Laura Hillenbrand

de briljante voetballer, de geniale wiskundige en

2012-06-06 Logboek van een van de meest

The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers

spectaculaire odyssees uit de tijd van de Tweede

laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige

Wereldoorlog. In mei 1943 stort een Amerikaanse

mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste

bommenwerper in de Stille Oceaan en zinkt. Boven

en bruikbaarste boek: spannende wetenschap,

het oceaanoppervlak verschijnt het hoofd van een

zelfhulp en amusement in één! entertainment

jonge luitenant, de piloot van de bommenwerper,

weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker

die verwoede pogingen doet om op een stuk

bij The New Yorker. Daarvoor was hij

drijvend hout te klimmen. Zo begint een van de

wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van

meest indrukwekkende odyssees van de Tweede

Het beslissende moment zijn wereldwijd meer dan

Wereldoorlog. Hoofdpersoon is Louis Zamperini, die

twee miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie

als hardloper uitblinkt tijdens de Olympische Spelen

stond twee jaar onafgebroken op de New York

in Berlijn en in de Tweede Wereldoorlog uitgroeit

Times bestsellerlijst. Gladwell won de National

tot een toonbeeld van wilskracht en

Magazine Award en was in 2005 volgens Time een

doorzettingsvermogen.

van de honderd invloedrijkste mensen.

De wereld van Sofie Jostein Gaarder 1995 Met grote
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letters gedrukt. - Oorspr. Nederlandse uitg. in een

including: Can you prove God exists? How do we

band: Antwerpen :Houtekiet ; Baarn : Fontein, 1994.

know right from wrong? What are the limits of

- Vert. van: Sofies verden. - Oslo : Aschehoug, 1991.

free speech? Do you know how science works? Is

- Een 15-jarig meisje wandelt aan de hand van een

your mind different from your body? Can you

leermeester de geschiedenis van de filosofie door.

define art? How should we treat non-human

101 Ethische dilemma's / druk 1 Martin Cohen 2004

animals? For the fifth edition of this best-selling

Beknopt inleidend overzicht van 101 ethische

book, Nigel Warburton has added an entirely new

breinbrekers uit de geschiedenis en de actualiteit in

chapter on animals, revised others and brought the

filosofisch perspectief.

further reading sections up to date. If you’ve ever

Philosophy: The Basics Nigel Warburton 2013-08-22

asked ‘what is philosophy?’, or wondered whether

‘Philosophy: The Basics deservedly remains the

the world is really the way you think it is, this is

most recommended introduction to philosophy on

the book for you.

the market. Warburton is patient, accurate and,

Hoe de wereld denkt Julian Baggini 2019-03-22

above all, clear. There is no better short introduction

Een van de grote onverklaarde wonderen in de

to philosophy.’ - Stephen Law, author of The

geschiedenis van de mens is dat de geschreven

Philosophy Gym Philosophy: The Basics gently

filosofieën in het oude China, India en Griekenland

eases the reader into the world of philosophy. Each

onafhankelijk van elkaar rond dezelfde tijd tot bloei

chapter considers a key area of philosophy,

kwamen. Die vroege filosofieën zijn van grote

explaining and exploring the basic ideas and themes

invloed geweest op de ontwikkeling van
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uiteenlopende culturen in verschillende delen van

Oostenrijks dorp, als zoon van een veeleisende

de wereld. Wat we in het Westen 'filosofie'

politieagent. Hij droomde ervan naar Amerika te

noemen is nog niet het halve verhaal. Met zijn

gaan om wereldkampioen bodybuilding en filmster

verkenning van de filosofieën van Japan, India,

te worden. Op zijn eenentwintigste woonde hij in

China en de islamitische wereld, en de minder

Los Angeles en werd hij gekroond tot Mr.

bekende orale tradities van Afrika en de

Universe. Binnen vijf jaar sprak hij Engels en was

oorspronkelijke volkeren van Australië, wil Julian

hij de beste bodybuilder ter wereld. Binnen tien

Baggini onze horizon verbreden. Hij interviewt

jaar had hij zijn opleiding afgerond en was hij

denkers uit alle delen van de wereld en behandelt

miljonair door investeringen in onroerend goed en

vragen zoals: Waarom is het Westen

zijn carrière als bodybuilder. Ook won hij een

individualistischer dan het Oosten? Waarom heeft

Golden Globe Award voor zijn rol in Stay Hungry.

het secularisme minder invloed in de islamitische

Binnen twintig jaar was hij de grootste filmster ter

wereld dan in Europa? En hoe heeft China

wereld, de echtgenoot van Maria Shriver uit de

weerstand weten te bieden aan oproepen tot meer

familie Kennedy, en een opkomende republikeinse

politieke vrijheid?

leider. Zesendertig jaar naar zijn komst naar

Total recall Arnold Schwarzenegger 2012-11-22

Amerika werd de man die ooit door zijn

Zijn verhaal is uniek en uiterst onderhoudend, en

medebodybuilders de `Oostenrijkse Eik werd

hij vertelt het met verve in dit boek. Hij werd in

genoeg tot gouverneur van Californië gekozen, de

de magere jaren na de oorlog geboren in een klein

zevende economie ter wereld. Hij loodste de staat
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door een begrotingscrisis, natuurrampen en politiek

nog een brief schrijft, waarin ze alles aan hem

tumult, en zette zich in voor onder meer een beter

vertelt. Waarom ze twintig jaar geleden verdween

milieu en electorale veranderingen. Samen met

zonder vaarwel te zeggen. Hoe Harold haar leven

Maria Shriver bracht hij vier fantastische kinderen

heeft veranderd, en zij zonder dat hij het doorhad

groot. In de nasleep van een schandaal dat hij over

het zijne.

zichtzelf afriep, probeerde hij zijn gezin bij elkaar te

De zeven eigenschappen voor succes in je leven

houden. Nooit eerder heeft hij in zijn eigen

Stephen Covey 2014-01-27 De 7 eigenschappen is al

woorden zijn volledige levensverhaal verteld. Hier

25 jaar een klassieker. Het is het perfecte boek voor

is Arnold Schwarzenegger met Total Recall.

mensen die meer sturing aan hun leven willen

Forthcoming Books Rose Arny 2003

geven. De zeven eigenschappen vormen een

Het liefdeslied van Queenie Rachel Joyce

complete aanpak om te leven naar de principes die

2015-04-16 Een hartverwarmende en ontroerende

voor jou belangrijk zijn of je nu betere keuzes wilt

roman over de vriendschap tussen twee oude

maken, jezelf en anderen beter wilt begrijpen of

mensen. Wanneer Queenie Hennessy te horen

weerbaarder wilt worden in deze hectische tijden.

krijgt dat Harold Fry dwars door Engeland loopt en

Essentieel, krachtig, realistisch: De 7 eigenschappen

op weg is naar háár, is ze verbijsterd. Ze had in haar

is een boek waar je je leven lang profijt van hebt.

brief uitgelegd dat ze ging sterven, en tijd om op

Stephen Covey (1932-2012) is de grootmeester van

hem te wachten heeft ze niet meer. Een

de persoonlijke ontwikkeling. Hij was een

vrijwilliger bij het hospice stelt voor dat ze Harold

veelgevraagd en gedreven coach, schrijver en
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spreker. De 7 eigenschappen werd in 38 talen

vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 25 miljoen
exemplaren verkocht.
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