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Shoe Dog Nov 17 2021 Autobiografie van de
grootste sportschoenenmaker ter wereld Phil
Knight richtte in 1964 samen met
hardloopcoach Bill Bowerman Blue Ribbon
Sports op, in het begin als distributeur voor de
Japanse schoenmaker Onitsuka Tiger. Ze
begonnen met een startkapitaal van slechts
$1200. In 1971 ging het bedrijf verder als Nike
Inc. Knight wilde het oorspronkelijk Dimension
6 noemen. Jeff Johnson, Knights eerste
werknemer, verzon de naam Nike –
uitgesproken als naikie. Phil Knight over de
naam Nike: 'Er spookten een heleboel dingen
door mijn hoofd. Ten eerste dat Johnson erop
gewezen had dat alle grote merken korte
namen hebben. Twee lettergrepen of minder.
En dat ze allemaal een harde klank in de naam
hebben, een letter als de K of de X, die in je
hoofd blijft hangen. Dat klonk allemaal zinnig.
En was van toepassing op Nike. Ik vond het
mooi dat Nike de godin van de overwinning
was. Ik wilde winnen.' De swoosh van Nike
werd in 1971 voor slechts $ 35 ontworpen door
Carolyn Davidson. Knight was niet razend
enthousiast over het logo. 'Ik zal er wel aan
wennen,' was zijn eerste reactie.
Architectuur als decor Jun 12 2021
Dombey en zoon Oct 16 2021
Sterker dan ooit Sep 15 2021
Spirit junkie May 11 2021 Gabrielle Bernstein
werd twintig jaar lang achtervolgd door angst:
eerst om haar gewicht en vriendjes, en later om
nog steeds haar gewicht, geld, haar werk Ze
vluchtte in allerlei verslavingen, van
koopverslavingen tot pillen. Maar toen ze
Marianne Williamsons Een cursus in wonderen
had gelezen, besloot ze het roer radicaal om te
gooien. In Spirit Junkie vertelt Gabrielle hoe ze
haar leven veranderde en geeft zo een nieuwe
generatie jonge vrouwen houvast in hun roerige
leven. Ze laat zien hoe je je angst de baas kunt
worden en je visie op je leven kunt veranderen.
Zo kan het dus zomaar gebeuren dat een
feestende fashionista met een eetstoornis
uitgroeit tot een van de hipste spirituele gidsen
voor een nieuwe lading jonge meiden die
zoeken naar evenwicht en een beter zelfbeeld.
De zwarte opaal Apr 22 2022 Carmel probeert
haar zware verleden achter zich te laten, maar
waar ze zich ook bevindt, de zwarte opalen met
diepe betekenis uit haar verleden blijven haar
achtervolgen. Carmel March is weeskind en is
zonder liefde door de familie Marline opgevoed.
Wanneer haar pleegmoeder overlijdt, verhuist
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ze tot haar grote vreugde samen met oom Toby
naar Australië. Ze ontmoet een lieve jongen die
haar een schitterende zwarte opaal cadeau
geeft. Plotseling denkt ze terug aan haar
pleegmoeder die ook een zwarte opaal had. De
herinnering laat haar niet los en ze besluit om
terug te keren naar Engeland om in haar
verborgen verleden te duiken. Maar het
duistere wat ze daar ontdekt, had niemand
kunnen voorzien... Victoria Holt was een van de
pseudoniemen van de populaire Engelse auteur
Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen
ander de geschiedenis onder de aandacht te
brengen in haar boeken door het te combineren
met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert
beschikte over een breed talent en schreef
boeken in verschillende genres onder diverse
pseudoniemen, variërend van oude fictieve
familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt
schreef Hibbert voornamelijk gotische romans
die gaan over romantiek met een tintje
mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan
200 boeken geschreven die in 20 talen zijn
verschenen en wereldwijd meer dan 100
miljoen keer verkocht zijn.
Ver weg van het stadsgewoel Jul 13 2021 De
titel is ironisch: alle hoofdpersonages zijn
mensen vol gevoel die het plattelandsleven niet
als rustig of kalm ervaren. De roman draait om
een onafhankelijke vrouw, Batsheba Everdene,
die zo moedig is conventies te negeren en
zelfstandig een boerderij te beheren. Ze heeft
drie aanbidders wier levens onvermijdelijk met
elkaar verstrengeld raken. Ver weg van het
stadsgewoel is een poëtische roman. Hardy
begon als dichter en schreef daarna pas
romans. Later keerde hij terug naar de poëzie.
Juist in zijn romanfase schreef hij prachtige
regels; gedeelten uit dit boek zijn ooit
geschreven als blanke verzen. Het resultaat is
verbluffend. Dit meeslepende boek is nooit
eerder in het Nederlands vertaald. Marcel
Otten – vooral bekend om zijn prachtige
vertalingen uit het IJslands – slaat met de
vertaling van dit werk nieuwe wegen in.
Algemene kunstgeschiedenis / druk 16 Jan 19
2022
Ontwerp en analyse Aug 26 2022
Geschiedenis en praktijk van het ruimtelijk
ontwerpen. Bevat vele voorbeelden uit de
architectuur, stedenbouw en
landschapsarchitectuur.
De kracht van het NU Feb 20 2022 Eckhart
Tolles De kracht van het Nu, hét spirituele boek
van het afgelopen decennium, nodigt je uit je
over te geven aan het Nu. Bevrijd jezelf van je
constante denken! Tolle's praktische en
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mystieke boodschap reikt ons transcendente
waarheden aan die ons vrij maken. Om de weg
te gaan die wordt beschreven in de bestseller
De kracht van het Nu dien je de identificatie
met je analytische geest en het daardoor
gecreëerde onechte zelf, het ego, te laten
varen. We zijn ons denken niet. We kunnen
onszelf van psychische pijn verlossen. Je
authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd
door je over te geven aan het Nu. Hier vinden
we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te
omarmen. Daar komen we er ook achter dat we
al 'heel' en 'volmaakt' zijn. Velen zullen tijdens
het lezen van dit boek vaststellen dat de
grootste blokkades om in het Nu te komen onze
relaties zijn, dat wil zeggen de manier waarop
we in onze relaties staan. Relaties kunnen
echter ook een toegang zijn om tot verlichting
te komen, mits we ze wijs benutten zodat ze
bijdragen aan onze bewustwording en we
daardoor in staat zijn meer liefde te geven. Als
we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere
stap in het Nu kunnen zetten, kunnen we de
werkelijkheid ervaren van zaken als 'overgave',
'vergeving' en 'het onnoembare'. Zo kunnen we
onszelf openstellen voor de transformerende
ervaring van De kracht van het Nu, hét
spirituele boek van de afgelopen decennia.
Jij bent een badass Mar 21 2022 Met alle
wildgroei aan inspirerende zelfhulpboeken is
het Jen Sincero gelukt om een verfrissend,
goudeerlijk boek te schrijven waarin ze je met
hilarische en inspirerende verhalen
levensveranderende inzichten geeft. In
hoofdstukken als ‘Je brein is je bitch’, ‘Angst is
voor losers’ en ‘Het was de schuld van mijn
onderbewustzijn’ neemt Sincero je mee op een
transformerende tour. Ze laat je zien hoe je je
financiën, relaties en carrière een boost geeft
en eigenlijk alle geweldige dingen kunt krijgen
waar je naar verlangt. Ben je bang om gezien te
worden met een zelfhulpboek? Geen zorgen.
Sincero was aanvankelijk ook een scepticus en
heeft daarom dit boek geschreven met alleen
de beste adviezen zonder een new age-sausje.
Na het lezen van dit boek ben je een badass,
ken je jezelf en snap je waarom je dingen doet,
weet je te houden van de dingen die je niet kunt
veranderen en de dingen te veranderen waar je
niet van houdt, en hoe je het leven gaat krijgen
waar je vroeger altijd jaloers op was.
Het woongebouw May 23 2022
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Opgeruimd! Aug 14 2021 Voor altijd een
schoon en rommelvrij huis: ervaar hoe
opruimen je leven voorgoed kan veranderen!
De Japanse Marie Kondo runt een
gerenommeerd adviesbureau dat mensen leert
hoe ze hun rommelige huizen kunnen
transformeren in ruimtes vol rust en inspiratie.
De sleutel tot succesvol opruimen is om alleen
de zaken te bewaren waar je echt van houdt, en
de rest weg te doen. Met een wachtlijst van
drie maanden is haar KonMari-methode voor
opruimen, keuzes maken en organiseren een
internationaal fenomeen. Ze helpt je in
Opgeruimd! op inspirerende wijze stap voor
stap om je huis en je leven op orde te krijgen.
House of cards; Kaartenhuis Mar 09 2021
House of cards | Kaartenhuis is het waanzinnig
knap geschreven relaas over intriges en
gesjoemel in de Engelse Houses of Parliament.
Francis Urquhart heeft maar één doel: Minister
President worden in Downing Street 10. Met

avaya-partner-34d-manual-pdf

geheimen en schandalen lokt hij zijn
tegenstanders één voor één in de val. Tot er
nog maar één persoon zijn weg naar de top
belemmert... een vrouw! De listige held
Urquhart is de afgelopen decennia uitgegroeid
tot een van `s werelds bekendste personages.
Hij is als icoon van geslepenheid nog altijd `the
politician we all love to hate. House of Cards is
nu te zien op Netflix.
Creativity, inc. Dec 18 2021 Creativity, Inc. is
een boek voor managers die hun werknemers
willen leiden naar excellentie, een handleiding
voor iedereen die streeft naar originaliteit, en
de allereerste, all-access reis naar het hart van
Pixar Animation Studios. Het neemt je mee
naar de story meetings, de postmortems en de
Braintrust-sessies en laat zien hoe je een
cultuur bouwt waar creativiteit ontstaat en
floreert. Pixar domineert al bijna 20 jaar de
animatiewereld. Films als de Toy Story-trilogie,
Monsters, Inc., Finding Nemo, The Incredibles,
Up en WALL-E hebben box-office records
gevestigd en wonnen samen 27 Academy
Awards. Het plezier in het vertellen van
verhalen, de inventieve plots en de emotionele
authenticiteit laten zien wat creativiteit
werkelijk is. In dit boek onthult Catmull de
ideeën en technieken achter het succes en de
winstgevendheid. Bij Pixar is een unieke
omgeving gecreëerd met processen die
creativiteit beschermen en die ingaan tegen
conventies: - Geef een goed idee aan een
middelmatig team en ze verkloten het. Geef een
middelmatig idee aan een fantastisch team en
ze repareren het of verzinnen iets beters. - Als
je er niet naar streeft om het onzichtbare
zichtbaar te maken en het te begrijpen, dan ben
je slecht voorbereid om leiding te geven. Managers zijn er niet om risico’s te vermijden.
Ze moeten een omgeving creëren waar het
veilig is voor anderen om risico’s te nemen. - De
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kosten om fouten te voorkomen zijn vaak hoger
dan de kosten om fouten te herstellen. - De
communicatiestructuur van het bedrijf is niet
gelijk aan de organisatiestructuur. Iedereen
moet elkaar kunnen praten. - Ga er niet vanuit
dat algemene overeenstemming leidt tot
verandering – zelfs als iedereen aan boord is,
kost het veel energie om een groep in beweging
te krijgen.
Oom Wolfraam en mijn chemische jeugd Jul
25 2022 De befaamde psychiater vertelt over
zijn jeugdjaren, toen hij een grote
belangstelling koesterde voor chemie en
natuurkunde.
Onze liefde Jun 24 2022 In een relatie ooit
begonnen vanuit liefde, blijkt de liefde vaak
relatief eenvoudig terug te vinden of te
behouden. Ook al doen huidige
relatieproblemen of twijfels wellicht anders
vermoeden. Een terugkeer naar jullie liefde van
de eerste tijd: verlangen naar elkaar, interesse
in elkaars bezigheden, zin in seks, echt samen
Leven. Het lijkt een utopie, maar kan
verrassend eenvoudig zijn. In haar vijfde boek
beschrijft auteur en psycholoog Ingeborg Bosch
concreet, pakkend en herkenbaar hoe je dit
kunt doen. Naast een inspirerend leesboek met
veel aansprekende en herkenbare voorbeelden
is het vooral een samen-doeboek. Met het door
Bosch ontwikkelde model krijg je inzicht in de
wezenlijke fundamenten van een liefdevolle
relatie. Aan de hand van een relatietest zien je
partner en jij hoe jullie relatie ervoor staat, met
daarbij praktische handvatten hoe deze naar
eigen wensen te verbeteren. De wederzijdse
interesse, de emotionele intimiteit, evenals de
seksualiteit krijgen meer ruimte, waardoor
jullie liefde weer stroomt of blijft stromen.
De huurster van Wildfell Hall Apr 10 2021
Geschiedenis van een problematisch huwelijk in
de eerste helft van de 19e eeuw, vanuit het
perspectief van de vrouw.
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