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The Illuminated Leader Ph. D. Robert Boggs 2008-10 The Illuminated Leader transforms people, cultures, organizations, and even
nations. The illuminated leader models leadership behaviors and traits designed to enlighten others. The behaviors and traits of the
illuminated leader include: Courage - they make the right decision even when the decision is unpopular with others. Transformation they are visionary and fully understand the need for change and innovation. Communication - they effectively practice the art of dialogue
and deep listening. Character - they exhibit traits such as passion, exuberance, creativity and harmony. Inspiration - they bring out the
very best in others because they see their value and potential. Service - they actively and unselfishly serve the needs of others.
Relationships - they network continuously understanding the importance of forming friendships with others.
Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid 2006 Politieke en wijsgerige beschouwing over rechtvaardigheid: het hoofdwerk van de
Amerikaanse rechtsfilosoof (1921-2002).
Mandela over leven, liefde en leiderschap Richard Stengel 2010-10-11 Inspirerende levenslessen van Nelson Mandela is een ongekend
openhartig en eerlijk document. Nelson Mandela wordt algemeen beschouwd als een held, een wereldse heilige. Hij maakte Zuid-Afrika
vrij en bracht onderdrukkers en onderdrukten samen op een nooit eerder vertoonde wijze. In 1993 ontving hij de Nobelprijs voor de
vrede. Dit boek is tot stand gekomen op basis van vele, intieme gesprekken die Richard Stengel met Mandela heeft gevoerd. Stengel
beschrijft Mandela als 'wellicht de laatste werkelijke held van deze planeet', maar spaart hem in het boek niet en weet hem ook zijn
diepste zieleroerselen te onttrekken. Dat maakt het boek bijzonder sterk en het resultaat is een uniek en waardevol document
De kracht van kwetsbaarheid Brené Brown 2016-02-23 Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om je kwetsbaar op te
stellen in een wereld die gericht is op perfectionisme en het nemen van risico’s zonder dat succes gegarandeerd is. Of het nu om werk,
relaties of opvoeding gaat: het is eng en moeilijk om je kwetsbaar op te stellen, maar het is nog veel moeilijker om het niet te doen en
jezelf af te blijven vragen: wat als ik het wel had geprobeerd? We verwachten van onszelf en van anderen dat we elke dag de schijn
ophouden om anderen te laten zien hoe goed we alles voor elkaar hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna niemand zich prettig
bij voelt. We associëren het met onzekerheid en risico’s. Toch zegt Brené Brown dat juist kwetsbaarheid de basis is van alle mooie
dingen in het leven als liefde, vertrouwen en vreugde. Ze moedigt de lezer in De kracht van kwetsbaarheid aan om perfectionisme te
laten varen, kwetsbaarheid en te omarmen en uitdagingen aan te gaan.
Sterker dan ooit Brené Brown 2017-04-04
The Courage Way , The Center for Courage & Renewal 2018-02-06 The Courage Way Leading and Living with Integrity Leadership can
be exhausting, lonely, frustrating, disappointing, and downright discouraging. You have to make good decisions while balancing
inevitable tensions and knowing when to take risks. You need to keep your values in sight regardless of the pressures around you and
stay calm in the storms that arise. At its core, leadership is a daily, ongoing practice, a journey toward becoming your best self and
inviting others to do the same. And at the heart of this daily practice is courage. And that's where The Courage Way comes in. It's a
guide to leadership that names and explores this important resource and shows leaders how to access and draw upon courage in all
that they do. It has its roots in the work of Parker J. Palmer, who in fifty years of teaching, speaking, and writing has explored the human
spirit—what he has called “the inner landscape”—and its role in life and leadership. Shelly Francis identifies key ingredients needed to
cultivate courage, the most fundamental being trust—in ourselves and in each other. She describes the Center for Courage & Renewal's
Circle of Trust approach, centered around eleven “touchstones,” poetic and practical operating guidelines for holding the meaningful
conversations of inner work and trust building. Each chapter features true stories of how leaders in all kinds of settings have overcome
challenges and strengthened their organizations through touchstones like “Extend invitation, not demand,” “No fixing, saving, advising,
or correcting,” and “When the going gets rough, turn to wonder.” This graceful and inspiring book is a guide to courageous leadership
and a journey of self-discovery—the two are inextricable. As Francis writes, “Courage is not only in you—it is you. In your moments of
courage, that's when you meet your true self.”
Integrity.... When No One's Looking Marvin Soskil 2022-05-04 We all have freedom of choice. Nobody is telling you what you must do. It
is your conscience that you have to live with! As we look around us these days, do you notice how the world has changed? We went
from better to worse, worse to horrific and we're heading from horrific to dread? We can have the power to control situations, only if we
raise the levels of our own consciousness and get back to basics. Remember when we wore white shirts and black ties for assembly?
When your parents told you to do something you didn't ask why, you just did it? When No One is Looking is about bringing "Integrity"
back into our lives and being more conscious of decisions we make and actions we take which can make this a better world. "The most
influential tool we have in your entire arsenal is your integrity." - Zig Zigler "Only a person with integrity has the ability to command a long
time respect and admiration, young or old, rich or poor. It doesn't matter what you have now, you can live with integrity and elegance
and you can take utmost pride in that. That is because integrity is something you decide to have. It is a principle you chose to live by.
Each of us will someday, be judged by our standard of life, not by the standard of living; by our measure of giving, not by our measure of
wealth; by our simple goodness, not by seeming greatness" - William Arthur Ward
Better Conversations Jim Knight 2015-10-01 Check out The Better Conversations trailer: https://youtu.be/y3FrWTXC8Uw "I thought I
knew how to have a conversation; I’ve had millions of them. Some were good, others not so much so. But I want to have GREAT
conversations, and Jim Knight has taught me how. The proof is in: better conversations are possible and the results are worth the

investment." --DOUGLAS FISHER Coauthor of Rigorous Reading and Unstoppable Learning Because conversation is the lifeblood of
any school You don’t want this book—you need this book. Why this confident claim? Think about how many times you’ve walked away
from school conversations, sensing they could be more productive, but at a loss for how to improve them. Enter instructional coaching
expert Jim Knight, who in Better Conversations honors our capacity for improving our schools by improving our communication.
Asserting that our schools are only as good as the conversations within them, Jim shows us how to adopt the habits essential to
transforming the quality of our dialogues. As coaches, as administrators, as teachers, it’s time to thrive. Learn how to: Coach ourselves
and each other to become better communicators Listen with empathy Find common ground Build Trust Our students’ academic, social,
and emotional growth depends upon our doing this hard work. It’s time to roll up our sleeves, open our minds, and dare to change for the
better of the students we serve. You can get started now with Better Conversations and the accompanying Reflection Guide to Better
Conversations.
Developing Leadership Character Mary Crossan 2015-12-22 This book focuses on the element of leadership that has largely been
neglected in the literature: character. Often thought to be a subjective construct, the book demonstrates the concrete behaviors
associated with different character dimensions in order to illustrate how these behaviors can be developed, and character strengthened.
Based on research involving over 300 senior leaders from different industries, sectors and countries, Crossan, Seijts, and Gandz
developed a model for leadership character that focuses on eleven dimensions. The book begins by setting the context for the focus on
character in business, asking what character is and whether it can be learned, developed, molded or changed. Next, the book focuses
on each dimension of leadership character in turn, exploring its elements and the ways in which it can be applied in a business setting.
The book concludes with a summary of the key insights, an exploration of the interactions between the character dimensions, and a call
to the reader to reflect on how to develop one’s own and others’ leadership character. Bridging theory and management practice,
Developing Leadership Character will interest students and practitioners alike. Readers will benefit not only from a new, robust
theoretical framework for leadership character, but will also learn how character can be developed further.
12 regels voor het leven Jordan B. Peterson 2018-04-20 Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op
deze moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden van
oude tradities met verbluffende ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische, verrassende en
informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten worden, welk
verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien als je er een tegenkomt.
Peterson legt grote verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12 praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels
voor het leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne clichés van wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en
tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus en
hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en
creativiteit voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn YouTube-clips zijn meer dan 27
miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen
blijkt de methode-Peterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen waarin ze zijn grootgebracht.' DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens
met zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar rationele,
weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de
ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in
de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die de tand des tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is
momenteel de belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels voor het
leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES 'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een
vaderfiguur.' - TROUW
Stemmen in de oceaan Susan Casey 2016-07-15 New York Times-bestsellerauteur Susan Casey neemt je mee in de wijde wereld van
dolfijnen. Samen met haar reis je door vele wateren, op zoek naar hun verbazingwekkende eigenschappen en hun vriendschap. Zij laat
je zien wat wij mensen kunnen leren van deze mysterieuze en zeer intelligente wezens: levensvreugde, lichaamsbeheersing, gebruik
van intuïtie en beïnvloeding van welzijn. Maar ze vertelt ook hoezeer het magische bestaan van deze dieren wordt bedreigd. Stemmen
in de oceaan is een fantastisch verhaal over de kracht van dolfijnen en onze rol in hun bestaan. Susan Casey (1973) is expert op het
gebied van dolfijnen en was hoofdredacteur van O, Oprah Magazine. Ze publiceerde artikelen in Esquire, Sports Illustrated, Fortune,
Outside en National Geographic en heeft als journalist diverse prijzen gewonnen. Susan Casey schreef onder andere de New York
Times-bestseller The Devil's Teeth, een waargebeurd verhaal over de obsessie en het overleven met witte haaien.
Management in Government 2010
Koningin op blote voeten Ildefonso Falcones 2014-01-22 Ildefonso Falcones, Koningin op blote voeten `Geweld, seks, avonturen,
onrecht, liefde, reizen en pakkende taferelen. Kortom, Falcones is terug.' La Vanguardia Januari 1748. Een zwarte vrouw dwaalt door
Sevilla. Ze kan nergens terecht na haar lange bootreis vanuit Cuba en is de wanhoop nabij totdat ze Milagros ontmoet, een rebelse
jonge zigeunerin. De twee vrouwen worden onafscheidelijk. Sevilla bruist: overal zijn theaters en er ontstaat een nieuwe dans, de
flamenco. Dan wordt het Koninklijk Besluit uitgevaardigd dat alle zigeuners moeten worden opgepakt. De vriendinnen verliezen hun
vrijheid en elkaar. In Madrid, een smeltkroes van rijk en arm, worstelen ze zonder het van elkaar te weten om te overleven, totdat het lot
hen weer samenbrengt. Ildefonso Falcones is Catalaan en woont in Barcelona, waar hij werkt als advocaat. Zijn debuut De kathedraal
van de zee won verschillende literaire prijzen en is een groot internationaal succes. Na De hand van Fatima is Koningin op blote voeten
zijn derde epische roman. `Ook in zijn derde boek weet Falcones zijn lezer weer volkomen te boeien. Twee vrouwen en hun wil te leven,
gesitueerd in achttiende-eeuws Spanje. Een mooie combinatie van spanning en historie.' Anthoni Fierloos, boekhandel Het Paard van
Troje `Een prachtig fresco van het achttiende-eeuwse, volkse Madrid.' El Mundo `De bestverkopende Spaanse schrijver van historische
romans blijft trouw aan het genre. In zijn derde roman duikt hij in de geschiedenis van de intolerantie en onderdrukking waaronder de
zigeuners al eeuwenlang lijden, van de slavernij en van de oorsprong van de flamenco en het cante jondo.' ABC `Heeft alle ingrediënten
om het lezen voor jong en oud tot een genot te maken.' Adolfo Caparrós Gómez de Mercado, hoogleraar taal & literatuur `Koningin op
blote voeten is een ontroerend verhaal over vriendschap, passie en wraak dat twee vrouwenstemmen verenigt in een hartverscheurend
lied van de vrijheid.' www.europapress.es
De dag van morgen Ignacio Martinez de Pison 2013-01-22 Op een dag, midden in zo’n discussie, zag ik een taxi verdachte manoeuvres
maken. Hij kwam vlak bij me en ging net zo hard rijden als ik. ‘Zag je die?’ zei ik. ‘Zag je die? Hij kwam naast me rijden, zat naar me te
kijken en toen ging hij weer verder! Hij wilde weten of ik het was, wie er in mijn auto zat ...! Nu vertelt hij het via de mobilofoon aan
iedereen! Geloof je me nu of nog niet? Geloof je me?’ Een keer hadden ze echt bijna hun doel bereikt. Het was in de Vía Augusta,
ongeveer ter hoogte van de Calle Balmes. Ik stopte voor een stoplicht zonder dat ik doorhad dat de auto voor me een taxi was. Toen

stopte er een taxi rechts van mij en ook een links van mij en nog een achter mij ... Ik was ingesloten! Het was een koude, donkere
middag en er waren maar weinig mensen op straat. Ik moest de aandacht van de voorbijgangers trekken. Ik moest ervoor zorgen dat
mensen die daar woonden naar buiten zouden kijken ... Ik drukte uit al mijn macht op de claxon, en liet hem niet meer los ... Dat was de
enige manier om te verhinderen dat de taxichauffeurs me iets aandeden! Eerlijk gezegd weet ik niet meer wat er daarna gebeurde. Ik
werd wakker in een ziekenhuiskamer, en naast mij stond de politieman, die vriend van Justo, die stille. Ik had geen flauw benul hoe ik
daar was terecht was gekomen. ‘Ben je wakker?’ vroeg hij. ‘Waar is de schildpad?’ vroeg ik. Hij wees op de doos. Hij zei: ‘We gaan.’ En
hij bracht me naar Justo. ‘Hier is je vriend,’ zei hij, toen Justo de deur opendeed. Dat was de enige keer dat ik bij hem thuis kwam. Hij
had een oude bank met harde springveren die in je rug prikten. Die stille en Justo stonden een tijdje te discussiëren in de keuken. Mijn
schildpad zat op mijn buik en vanaf de bank kon ik ze wel horen praten, maar ik kon niet horen wat ze zeiden.
The Cape Town Commitment: A Confession of Faith, A Call to Action Darrell L. Bock 2013-06-14 The Cape Town Commitment, which
arose from The Third Lausanne Congress on World Evangelization (Cape Town, 2010), stands in the historic line of The Lausanne
Covenant (1974) and The Manila Manifesto (1989). It has been translated into twenty-five languages and has commanded wide
acceptance around the world. The Commitment is set in two parts. Part 1 is a Confession of Faith, crafted in the language of covenantal
love. Part 2 is a Call to Action. The local church, mission agencies, special-interest groups, and Christians in the professions are all
urged to find their place in its outworking. This annotated bibliography of The Cape Town Commitment, arranged by topic, has been
compiled by specialists in a range of fields. As such, it is the first bibliography of its kind. - Arranged in sections for graduate-level
teaching - Equally useful for research students
De zin van het bestaan Viktor E. Frankl 1978 Een psycholoog beleeft het concentratiekamp & een inleiding tot de logotherapie -- on
cover.
Wat je moet doen als je niet meer weet wat je moet doen Henry Cloud 2012-04-03 Een bemoedigend cadeauboekje van een bekend
schrijversduo voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Het lijkt wel of mensen meer dan vroeger moeite hebben om hun
problemen de baas te kunnen. Ook gewone gebeurtenissen als ziekte en tegenslag lijken soms onoverkomelijk. Cloud en Townsend
helpen je om tegenslag het hoofd te bieden, door je gedachten te ordenen en beter naar jezelf (en God!) te kijken. John Townsend heeft
een chronische ziekte, en hij beschrijft uit eigen ervaring het proces van geduld, wachten en moed houden. Daarin ligt troost en
bemoediging.
Real Power Through Success and Failure Dr. Princely Ebwe 2018-05-16 Most of us want happiness, riches, and significance, but those
can only become a reality when we use the real power within us. We all have this power, but some achieve success and others become
mired in failureall while facing the exact same circumstances. What explains the difference in outcomes? Dr. Princely Ebwe, who has
devoted his career to empowering others, seeks to answer that question. In the process, he reveals how to: clarify challenges, redefine
failures, and transform your life for the better; receive inspired insights, manifest your dreams, and live a more fulfilling life; unlock your
real power and connect with your true mission. You can harness the power within you as long as you know how to transform your
desires from a wish into a realityand youll have a much easier time with it by absorbing the lessons in this guide to success. Whether
youre struggling with adversity, looking for ways to create success with personal integrity, or seeking an inspiring and useful resource,
youll be empowered by the insights in Real Power through Success and Failure.
De grit factor Angela Duckworth 2016-10-11 Waarom hebben getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te bereiken terwijl
minder begaafde individuen soms zonder slag of stoot verbazingwekkende prestaties leveren? Op basis van haar eigen verhaal als
dochter van een wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar vermeende gebrek aan intelligentie, beschrijft Angela Duckworth
haar loopbaan door het onderwijs, de consultancybusiness en de neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese dat werkelijk succes
vooral ontstaat door een speciale mix van volledige overgave en de vastberadenheid om te werken aan je langetermijndoelen: grit. In dit
boek doet Duckworth, winnaar van de prestigieuze MacArthur Genius Award, haar theorie uit de doeken en helpt ze iedereen om aan de
hand van zes kernwaarden hun eigen grit-factor te bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en prioriteiten. Grit gaat voorbij
aan clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en biedt een frisse en motiverende manier om zelf ongekende resultaten te behalen.
De zeven eigenschappen voor succes in je leven Stephen Covey 2014-01-27 De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is
het perfecte boek voor mensen die meer sturing aan hun leven willen geven. De zeven eigenschappen vormen een complete aanpak
om te leven naar de principes die voor jou belangrijk zijn of je nu betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter wilt begrijpen of
weerbaarder wilt worden in deze hectische tijden. Essentieel, krachtig, realistisch: De 7 eigenschappen is een boek waar je je leven lang
profijt van hebt. Stephen Covey (1932-2012) is de grootmeester van de persoonlijke ontwikkeling. Hij was een veelgevraagd en
gedreven coach, schrijver en spreker. De 7 eigenschappen werd in 38 talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 25 miljoen
exemplaren verkocht.
We hebben een hoed Jon Klassen 2016-09-28
Extreem eigenaarschap Jocko Willink 2020-09-18 In ‘Extreem eigenaarschap’ vertalen Jocko Willink en Leif Babin de krachtige
leiderschapslessen van het slagveld naar heldere principes die toegepast kunnen worden in ieder team en elke organisatie. Toen de
Navy SEAL-taskforce van Willink en Leif in 2006 in Irak voor een mission impossible stond: Ramadi veiligstellen, een stad die al min of
meer als verloren wordt beschouwd, wisten Willink en Babin onder extreme druk hun team naar de overwinning te leiden. De
overwinning is grotendeels te danken aan een teamcultuur van eigenaarschap en discipline. Leiderschap, op ieder niveau, blijkt de
doorslaggevende factor voor het succes van het team. In ‘Extreem eigenaarschap’ delen ze niet alleen hun eigen oorlogservaringen,
maar ook praktijkverhalen van de bedrijven die ze na hun militaire loopbaan zijn gaan coachen. Met dit meeslepende boek, waarvan
wereldwijd al bijna twee miljoen exemplaren verkocht werden, kun je direct aan de slag met de principes van extreem eigenaarschap.
Durf te leiden Brené Brown 2019-02-12 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.
Dienaren Van Het Volk Muel Kaptein 2018-05-09 Integriteit is een zeer actueel thema binnen de publieke sector. Alleen al het aantal
politici en bestuurders dat moet opstappen vanwege een gebrek aan integriteit is aanzienlijk. Dit boek is daarom geschreven voor
degenen in de publieke sector die de eigen integriteit willen versterken en beschermen. Het boek geeft, aan de hand van vele
praktijkvoorbeelden, uiteenlopende handvatten. De centrale boodschap is dat de macht van integriteit groot is: het kan een dienaar van
het volk maken of breken. Muel Kaptein is hoogleraar integriteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner bij KPMG Integriteit.
Het oneindige spel Simon Sinek 2019-10-15 We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen.
Simon Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger ‘Het oneindige

spel’. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze
vormen een oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun je nooit van een
eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je pad. De beste leiders spelen instinctief volgens de regels van het
oneindige spel. Ze beseffen dat het niet gaat om de volgende kwartaalcijfers of de volgende verkiezingsresultaten; het gaat om de
volgende generatie. Aan de hand van vele voorbeelden laat Sinek zien hoe zij organisaties bouwen die sterker, innovatiever en
inspirerender zijn en waar mensen elkaar en hun leiders vertrouwen. Ze kunnen iedere storm trotseren en leiden ons de toekomst in.
Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus John Gray 2019-11-15 Meer dan 450.000 exemplaren verkocht van Mannen
komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Mannen zijn anders, vrouwen ook. De titel is inmiddels een gevleugelde uitspraak in het
Nederlands en sinds het verschijnen van dit boek zijn er wereldwijd miljoenen exemplaren van verkocht. Het geheim? Mannen en
vrouwen denken, voelen, communiceren en liefhebben anders. Ze lijken wel van verschillende planeten te komen! John Gray legt het
feilloos uit met deze metafoor. Als je begríjpt dat je soms niets van elkaar begrijpt, zijn veel problemen direct opgelost. Dr. John Gray is
ruim 35 jaar werkzaam in zijn vakgebied en erkend expert als het gaat om communicatie, relaties en persoonlijke ontwikkeling. Auteur
van meer dan 20 boeken en veelgevraagd spreker. Hij inspireert zijn publiek met de eenvoudige communicatietechnieken die hij geeft.
Het is zijn doel dat mannen en vrouwen elkaar beter begrijpen, respecteren en waarderen. 'In Mannen komen van Mars, vrouwen
komen van Venus kom ik heel wat "o ja,-belevenissen" tegen. Ik herken voortdurend situaties, zowel uit mijn persoonlijke relatie als uit
mijn werk als seksuologe.' - Goedele Liekens Reacties van lezers: 'Herken veel punten en leest lekker weg.' '…had dit boek eigenlijk
aan het begin van onze relatie moeten lezen — dat had een hoop ergernis en wrok gescheeld.'
Dans van woede Harriet G. Lerner 2014-02-11 Veel vrouwen beschouwen woede als een emotie die zwakte verraadt, machteloosheid
aanduidt en dus onderdrukt worden. Aan de hand van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe, bevindingen in de
psychoanalyse toont Harriet G. Lerner aan hoe -en waarom onze woede bestaande relationele patronen eerder beschermt dan uitdaagt.
Ze verklaart ook waarom het voor vrouwen niet alleen moeilijk is om boos te worden, maar ook om hun boosheid te gebruiken om
zichzelf sterker en onafhankelijk te maken.
Vis in een boom Lynda Mullaly Hunt 2021-08-09 Een ontroerend en bekroond feel good verhaal voor ieder mens dat wel eens het
gevoel heeft buiten de boot te vallen of anders te zijn. 'Iedereen is goed in iets, op zijn eigen manier. Maar als je een vis in een boom
laat klimmen en hem daarop beoordeelt, zal hij zijn hele leven denken dat hij dom is.' - Albert Einstein Ally is slim. Slim genoeg om
iedereen voor de gek te houden. In welke klas ze ook terechtkomt, ze is kampioen in het voorkomen dat iemand haar geheim ontdekt.
Ze kan namelijk niet lezen. Maar dan krijgt ze een nieuwe meester. Hij begrijpt dat er achter Ally’s stoerheid een ander meisje zit. Een
meisje dat helemaal niet dom is, maar dyslectisch. Voor Ally vallen alle puzzelstukjes langzaam op hun plaats. Haar zelfvertrouwen
groeit en er gaat een wereld voor haar open.
Het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen Philippa Perry 2019-10-04 Iedere ouder wil dat zijn kind gelukkig is, en dat
het in een veilige omgeving opgroeit tot een gelukkige volwassene. Maar hoe doe je dat? In dit wijze, verstandige en verfrissende boek
staat alles wat er in de opvoeding van een kind écht toe doet. Geen praktische tips over slapen, eten, goede manieren of huiswerk,
maar helder advies over de essentie van het ouderschap. Op basis van haar rijke ervaring als therapeut, haar wetenschappelijke
inzichten en haar persoonlijke ervaringen als ouder, behandelt Philippa Perry de grote vragen van de ouder-kindrelatie, van baby tot
tienerjaren. Hoe ga je om met je eigen gevoelens en die van je kind? Hoe zien je gedragingen en patronen eruit? Hoe ga je om met je
ouders, je partner, vrienden? Dit boek biedt een brede, verrassende kijk op een diepgaande en gezonde ouder-kindrelatie. Zonder
oordelend te zijn, geeft Perry op een even directe als geestige manier inzicht in de invloed van je eigen opvoeding op je ouderschap.
Het is een boek vol liefdevol advies over het maken van fouten en het onder ogen zien daarvan - waardoor het uiteindelijk goed zal
komen. Philippa Perry is al twintig jaar psychotherapeut en schrijver. Ze is verbonden aan The School of Life. Daarnaast is ze tv- en
radiopresentator en werkte ze mee aan vele documentaires. Ze woont in Londen met haar echtgenoot, de kunstenaar Grayson Perry,
met wie ze een volwassen dochter heeft.
De weg Michael Puett 2016-04-29 De weg biedt een geheel nieuwe kijk op het dagelijks leven. Michael Puett, Harvards populairste
docent, laat zien hoe Chinese denkers ons inspireren tot grote en kleine veranderingen. In De weg put hij hiervoor uit het werk van zes
grote Chinese filosofen zoals Confucius en Lao Tze. Mede door de waarde die zij aan kleine gebaren, rituelen en goede gewoontes
hechten, bieden zij een totaal ander wereldbeeld dan westerse denkers of boeddhistische leraren. De weg daagt ons uit onze
diepgewortelde overtuigingen te herzien. Volgens Puett betekent ‘het goede leven’ niet een groots programma of doel uitvoeren, maar
een weg bewandelen. Aan de hand van voorbeelden uit het alledaagse leven, legt Puett de denkbeelden van de oude Chinese filosofen
uit. Hij inspireert tot kleine, haalbare veranderingen in onze manier van werken, opvoeden, politiek bedrijven en relaties aangaan, met
mogelijk verstrekkende gevolgen voor onszelf en de wereld. De weg biedt een nieuwe kijk op bijna alles!
Begin met het waarom Simon Sinek 2012-03-08 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. 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 TEDX-talk over leiderschap, waarmee hij wereldwijd de aandacht trok.
Het tumult van de tijd Julian Barnes 2016-01-13 Eind jaren dertig staat een jonge man – aanstormende componist, toegewijde huisvader
– met een ingepakt koffertje bij de lift van een flatgebouw in Leningrad. Hij wacht er de hele nacht, nachtenlang, in de overtuiging dat hij
opgepakt zal worden en afgevoerd naar het Grote Huis. Geen enkele beroemdheid die hij in de afgelopen tien jaar heeft ontmoet, kan
hem nu helpen. En weinig mensen die naar het Grote Huis worden afgevoerd, komen ooit terug. Aldus begint de eerste roman van
Julian Barnes sinds zijn met de Man Booker Prize bekroonde Alsof het voorbij is. Een verhaal over de botsing tussen Kunst en Macht,
en de compromissen die een kunstenaar moet aangaan om zijn stempel op de wereld te drukken – dit allemaal aan de hand van de
fictionele biografie van een van de grootste componisten van de twintigste eeuw, Dmitri Sjostakovitsj. 'Het tumult van de tijd' is wel
Barnes’ meest diepgaande werk tot nu toe, het werk van een literaire grootmeester.
Rise of the DEO Maria Giudice 2013-10-04 The majority of companies, their employees and their leaders navigate a space where
competitors appear overnight, customers demand innovations monthly, business plans rarely last a full year and career ladders have
been replaced by trampolines. This environment of constant change will only accelerate in the future and traditional business leaders are
ill equipped to deal with it. Just as we took our cues from MBAs and the military in casting the ideal CEO of the 20th century, we can look
to design - in its broadest form - to model our future leader, the DEO. These leaders possess characteristics, behaviors and mindsets
that allow them to excel in unpredictable, fast-moving and value-charged conditions. They are catalysts for transformation and agents of
change. A hybrid of strategic business executive and creative problem-solver, the DEO is willing to take on anything as an object of
design and looks at ALL problems as design challenges. Readers will learn not only why this form of leadership is essential to the

success of modern organizations, but also what characteristics are best suited to this role. Through intimate conversations with leading
DEOs, we explore the mindsets, communities, processes and practices common to creative business leaders. The book lays
out—graphically and through example—how DEOs run their companies and why this approach makes sense now. We help readers
identify these skills in themselves and their colleagues, and we guide them in using these skills to build, revive or reinvent the next
generation of great companies and organization.
Integrity Henry Cloud 2009-10-13 Integrity—more than simple honesty, it's the key to success. A person with integrity has the ability to
pull everything together, to make it all happen no matter how challenging the circumstances. Drawing on experiences from his work, Dr.
Henry Cloud, a clinical psychologist, leadership coach, corporate consultant and nationally syndicated radio host, shows how our
character can keep us from achieving all we want to (or could) be. In Integrity, Dr. Cloud explores the six qualities of character that
define integrity, and how people with integrity: Are able to connect with others and build trust Are oriented toward reality Finish well
Embrace the negative Are oriented toward increase Have an understanding of the transcendent Integrity is not something that you either
have or don't, but instead is an exciting growth path that all of us can engage in and enjoy.
De moed van imperfectie Brené Brown 2013-10-08 Brené Brown beschrijft in De moed van imperfectie hoe moed, compassie en
verbondenheid een belangrijke plek in je leven kunnen krijgen. Op basis van haar jarenlange studie kwam ze tot tien stellingen over een
`bezield leven : leven vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent. Op haar eigen, eerlijke, warme en grappige manier moedigt ze de
lezer aan om perfectionisme te laten varen, stress als leefstijl los te laten, te vertrouwen op intuïtie en creativiteit de ruimte te geven. Dit
boek gaat over de levenslange reis van `Wat zullen anderen wel niet denken? naar `Ik ben goed genoeg . `Brené Brown pakt moedig
alle duistere emoties aan die de weg naar een voller leven belemmeren. Lees dit boek en wordt aangestoken door haar moed. Daniel H.
Pink 'Mijn nieuwe Super Soulmate. Oprah Winfrey
Maak je bed op Admiraal William H. McRaven 2017-10-04 Admiraal William H. McRaven sprak in 2014 bij de diploma-uitreiking van de
Universiteit van Texas. Hij vertelde hoe zijn opleiding tot Navy SEAL hem zijn hele leven lang heeft geholpen om succesvoller en
gelukkiger te zijn. Zijn speech ging viral en werd meer dan tien miljoen keer bekeken. In Maak je bed op vertelt hij meer over de
principes die hem niet alleen in zijn militaire carrière veel hebben opgeleverd, maar ook daarbuiten. Met leuke voorbeelden en wijze
lessen toont hij dat discipline en doorzettingsvermogen voor iedereen binnen handbereik zijn. Hoe haal je meer uit jezelf, ga je
uitdagingen aan en overwin je tegenslagen? Begin de dag met je bed opmaken.
Messy Truth Caleb Kaltenbach 2021-08-10 From the author of Messy Grace, a former pastor raised by gay parents, comes a
compassionate playbook to help Christians, church staff, and ministry leaders create a culture of belonging without sacrificing theological
convictions. What should we do? This is a question many Christians are asking as they face shifting societal norms, conflicting opinions,
and often inaccurate scriptural interpretations regarding those who identify as LGBTQ+. Caleb Kaltenbach believes there’s a more
helpful question:What am I willing to do to keep and build influence with ______________? Caleb knows our love for others is best
measured by the lengths we’ll go to help them. He also recognizes that people find and follow Jesus better in community than in
isolation. As a child raised by three activist gay parents, Caleb experienced firsthand the outrage of some Christians. That’s why he is
committed to creating a sense of belonging for all people. True community can happen only when Christians are intentional in infusing
their attitudes, systems, and values with grace and truth. This hopeful, practical book offers tools for encouraging church involvement,
strengthening personal relationships, increasing empathy, and engaging in pivotal conversations about grace and truth with our whole
community. Fostering a culture of belonging is a messy process, but it holds a massive possibility for everyone involved: a growing
relationship with Jesus.
Het element Ken Robinson 2011-12-20 Het Element is het punt waar natuurlijk talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten. Als
mensen in hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd en halen ze het beste uit zichzelf. Dit boek is een lofzang
op de adembenemende diversiteit van menselijke talenten en passies en ons buitengewoon potentieel voor groei en ontwikkeling. Op
zijn eigen bevlogen manier zet Robinson de lezer aan tot denken en inspireert hij iedereen om het Element te vinden.
Coaching Like a Champion Steve Miller 2018-12-28 Coaching like a Champion is about providing solutions to the daily pressures and
stressors coaches face in their programs by focusing on the following: • Fulfilling your regular coaching responsibilities in a proactive,
forward-thinking way • Incorporating the eight essential building blocks into your coaching style as you lead your team and execute your
coaching objectives and plan • Providing tools for dealing with the challenges of coaching and teaching others to live a life of excellence
and fulfillment There is no shortage of books on becoming a champion but most relate to player qualities, characteristics, and
disposition. Coaching like a Champion explores how coaches can attend to their own work in building the mindset of a champion and
elevating their sports program to the next level. There is no coincidence with the author using the verb coaching in his title. It connotes
action and being intentional about your work. It cannot be practiced from a conservative perspective. The best ideas win, and the best
ideas come from people who dare to be different, to dream, and to do things that no one dreamed possible. Dream big. Imagine what’s
possible. Coach with creativity. Be your own champion. There are no limits.
Integrity, Courage and Soul Alvin W. Holst 2012-08 Aristotle is quoted as saying "A man could not claim to know a subject unless he
was capable of transmitting his knowledge to others, and he regarded teaching as the proper manifestation of knowledge." A person is a
reflection of his or her learning experiences with others since birth. Many feel trapped in a world where they have no control but feel
others control them. Feeling trapped and not in control is at the base of all negative life experiences that is continually reinforced in every
new generation, often in a more severe form. Recognition and acceptance of this negative acculturation is the first step of rebuilding
one's life to live positively and successfully in a negative world. A life where others apply negative control tactics in rearing and educating
others makes things worse over time. Positive life skills can be learned where helping others to be free of another's control and in charge
of their own destiny can be learned at any age. Your life will change when you can imagine a world where "bullying" is replaced by
helping others to be independent as you have become.
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