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aandachtiger naar je omgeving te kijken en zorgvuldiger om te gaan met
gedachten en beslissingen.
Keep going Austin Kleon 2019-04-11 In Steal like an artist en Show your
work! toonde Austin Kleon hoe iedereen creatief kan zijn en hoe je die
creativiteit met de wereld kunt delen. In zijn nieuwe bestseller leer je
aan de hand van tien verrassende inzichten hoe je in een wereld vol
afleiding creatief kunt blijven doorgaan. Keep on going is een boek voor
iedereen die een zinvol en productief creatief leven wil leiden en die af
en toe eens vastloopt. Onthoud: leven is kunst, geen wetenschap.
Iedereen heeft zijn eigen kijk op dingen. Neem wat je nodig hebt en laat
de rest liggen. Keep going en take care of yourself. Elke dag is
groundhog day. Een gewijde basis creëren. Vergeet de titel. Ga aan het
werk. Maak geschenken. Het gewone + extra aandacht = het
buitengewone. Dood de kunstmonsters. Je mag van mening veranderen.
Bij twijfel, ga opruimen. Demonen haten frisse lucht.10. Onderhoud je
tuin.
Mindful communiceren Susan Gillis Chapman 2015-10-29 In ‘Mindful
communiceren’ laat psycholoog Susan Chapman helder zien hoe we
stilte, vertrouwen, vragen en antwoorden kunnen gebruiken om met
meer diepgang te communiceren. Goede communicatie is immers
essentieel voor een gezonde relatie tussen partners, familieleden,
vrienden en collega’s. Mindfulness is een krachtig hulpmiddel om die

De haas met de amberkleurige ogen Edmund de Waal 2011-12-21 Geheel
herziene, prachtig geïllustreerde editie. In september verschijnt de 12e
druk van deze internationale bestseller. Edmund de Waal beschrijft op
meeslepende wijze de geschiedenis van zijn familie en hun bijzondere
netsukeverzameling. Van een ontluikend imperium in Odessa naar het fin
de siècle in Parijs, via bezet Wenen naar het naoorlogse Tokio: tegen de
achtergrond van een tumultueuze eeuw volgt De Waal de reis van de
netsukes door de generaties van zijn opmerkelijke familie.
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
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communicatie te verbeteren en compassievol met anderen om te gaan.
Mindfulness verandert namelijk de manier waarop we spreken en
luisteren, verstevigt onderlinge banden en helpt doelen te bereiken. ‘In
een speelse, bijna verleidelijke stijl opent Susan Chapman de weg naar
een krachtige en zachtmoedige communicatie.’ – Wibo Koole, auteur van
‘Mindful werken’, mindfulnesstrainer en management consultant
Het kromme huis Agatha Christie 2015-03-25 De gefortuneerde oude
Griek Aristide Leonides wordt vergiftigd door een overdosis van zijn
eigen medicijnen. Al zijn huisgenoten hebben een motief: hun aandeel in
de erfenis. Terwijl de zaak nog in onderzoek is, neemt een van de
verdachten het heft in eigen handen.
Aru Shah en het einde van de tijd Roshani Chokshi 2018-12-07 'Als je
mijn boeken graag leest, durf ik al mijn oreo's erom te verwedden dat je
Aru Shah fantastisch vindt!' Rick Riordan De twaalfjarige Aru Shah
woont samen met haar moeder in het Museum van Indiase Oudheden.
Om aansluiting te vinden op school heeft ze de neiging de waarheid een
klein beetje te verdraaien – en te verfraaien. Haar moeder heeft haar op
het hart gedrukt nooit de vervloekte lamp van Bharata aan te steken,
maar wanneer Aru haar klasgenoten ervan wil overtuigen dat ze geen
leugenaar is, heeft ze geen keus. En inderdaad, ze sprak de waarheid,
maar daardoor heeft ze nu wel een slapende demon wakker gemaakt die
alles en iedereen wil vernietigen. Aru blijkt een van de Pandava-broers
van haar generatie te zijn: vijf helden uit het hindoe-epos de
Mahabharata. Ze moet de Slaper stoppen, samen met een bedeesd maar
moedig meisje dat ook een Pandava is en met een sarcastische duif – en
hopelijk ook met een beetje hulp van de goden. 'Aru is een hoofdpersoon
die, ondanks haar leugens, zowel vertederend grappig als zelfbewust is
("Misschien droegen superhelden daarom helemaal geen capes, maar
veiligheidsdekens. Omdat de wereld redden eerlijk gezegd best eng is.").
Bovenal is Chokshi wijs genoeg om Aru het hindoeïsme te laten ervaren,
in plaats van het uit te leggen. Met Aru aan het roer, voelt deze achtbaan
door de hindoeïstische cultuur nooit geforceerd of complex, maar in
palats daarvan als een nieuw soort mythe.' The New York Times
Mindfulness voor Dummies / druk 1 Shamash Alidina 2010 Lijd je aan
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stress, vermoeidheid of ziekte, of wil je gewoon balans in je leven
brengen? Dan helpt mindfulness-meditatie je het leven kalmer en met
meer vertrouwen tegemoet te treden. Deze fijne gids en audio-cd
boordevol opmerkzame ademhalings- en zelfbeheersingtechnieken
helpen je negatieve en afleidende gedachten los te laten. Met de
praktische adviezen en meditaties heb je alle gereedschappen om in het
hier en nu te leven en gezonder en energieker te worden. Over de auteur
Shamash Alidina is professioneel mindfulness-trainer, spreker en coach
en is gespecialiseerd in mindfulness-training van therapeuten, coaches
en directeuren. Hij werkte samen met Jon Kabat-Zinn, Thich Nhat Nanh
en Matthieu Ricard aan het Bangor Universitys Centre for Mindfulness.
Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Kronieken van de Onderwereld: Deel 5 Stad van Verloren Zielen
Cassandra Clare 2013-11-01 Clary ontdekt dat Lilith er op magische
wijze voor heeft gezorgd dat Jace samenspant met de boosaardige
Sebastian en dat hij nu een dienaar van het kwaad is. Jace en Sebastian
zijn zodanig met elkaar verbonden dat het onmogelijk is om de een te
vermoorden zonder ook de ander te doden. Clary is echter vastbesloten
Jace te redden, samen met haar goede vrienden Alec, Magnus, Simon en
Isabelle. Daarbij zet ze niet alleen haar leven op het spel, maar ook Jace'
ziel...
Herinneringen aan de toekomst Siri Hustvedt 2019-04-25 S.H., een
jonge vrouw uit Minnesota, verhuist eind jaren zeventig naar New York.
In haar nieuwe woning hoort ze door de dunne muren heen de bizarre en
dreigende monologen van haar buurvrouw Lucy Brite. Ze schrijft alles op
in een schrift, samen met de schetsen van een roman en al haar andere
belevingen in de miljoenenstad. Veertig jaar later is S.H. een bekende
schrijver, en als ze haar bejaarde moeder helpt verhuizen, vindt ze haar
oude en vergeten notities terug. Geïntrigeerd besluit ze haar eigen
herinneringen af te zetten tegen hetgeen ze ooit schreef. Op ingenieuze
wijze creëert ze een dialoog met haar jongere zelf door de decennia
heen, en laat ze de periode herleven waarin haar obsessie voor de
mysterieuze Lucy Brite haar bestaan volkomen beheerste. Herinneringen
aan de toekomst is een hoogtepunt in het rijke oeuvre van Siri Hustvedt:
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een indrukwekkende vertelling waarin gebeurtenissen uit het verleden in
een geheel nieuw perspectief worden geplaatst.
Een anonieme vrouw Greer Hendricks 2019-06-28 Een anonieme
vrouw van Sarah Pekkanen en Greer Hendricks is een razend spannende
thriller over een gevaarlijke obsessie. Eerder verscheen van dit
schrijversduo De vrouw na mij. Een anonieme vrouw van Sarah Pekkanen
en Greer Hendricks is een razend spannende thriller over een gevaarlijke
obsessie. Eerder verscheen van dit schrijversduo De vrouw na mij. De 28jarige Jessica Farris worstelt om de eindjes aan elkaar te knopen.
Wanneer ze een oproep voor deelnemers voor een psychologisch
experiment tegenkomt, ziet ze hierin de oplossing voor haar problemen.
Ze denkt dat ze alleen een paar vragen hoeft te beantwoorden, waarna
ze haar geld krijgt en naar huis kan. Maar niets is minder waar... De
vragen worden al snel opdringerig en de therapeut, de mysterieuze Dr.
Shields, geeft haar opdrachten waarbij ze dicteert welke kleding Jess aan
moet en hoe ze zich moet gedragen. Het duurt niet lang voordat Jess het
verschil niet meer kan zien tussen wat echt is in haar leven en wat een
manipulatief experiment is... Wie kan ze nog vertrouwen? Een anonieme
vrouw is een meesterlijke psychologische thriller die je niet weg kan
leggen!
Moord in de pastorie Agatha Christie 2015-03-25 De rijke kolonel
Protheroe is bepaald niet de meest populaire inwoner van het dorpje St.
Mary Mead. Als hij op een middag vermoord wordt gevonden in de
pastorie, heeft de politie dan ook heel wat verdachten. Miss Jane Marple,
die vlak naast de pastorie woont, besluit de politie een handje te helpen.
En samen met de dorpsdominee ontmaskeren ze de moordenaar, juist als
hij op het punt staat nog een slachtoffer te maken.
Eat that frog Brian Tracy 2017-01-01 Als je elke ochtend begint met het
eten van een levende kikker, zal de rest van de dag 'een makkie' zijn
(aldus Mark Twain). 'Eat that frog' laat zien hoe je die spreekwoordelijke
kikker op kunt eten, oftewel hoe je moet beginnen met de taken waar je
het minst zin in hebt. De taken die je voor je uitschuift blijken namelijk
bijna zonder uitzondering de taken te zijn die de grootste, meest
positieve impact op je leven zullen hebben. In deze klassieker over
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productiviteit legt Brian Tracy uit dat succesvolle mensen niet alles
proberen te doen, maar focussen op de belangrijkste taken en zorgen dat
die goed gedaan worden. Hij vertelt je hoe je voorkomt dat technologie je
tijd domineert en geeft eenentwintig praktische en haalbare stappen die
je helpen om te stoppen met uitstellen. En vandaag nog je leven te
veranderen.
Big magic Elizabeth Gilbert 2015-10-07 In Big Magic moedigt Elizabeth
Gilbert ons aan om onze verborgen talenten te ontdekken. Balancerend
tussen spiritualiteit en vrolijk pragmatisme laat ze zien hoe we onze
ideeën kunnen omarmen, nieuwe uitdagingen het hoofd kunnen bieden
en onze dagen kunnen vullen met meer passie en mindfulness. Op weg
naar het leven waar je altijd van hebt gedroomd.
Finding my Virginity Richard Branson 2018-05-22 Deze nieuwe
autobiografie is intiemer en persoonlijker dan ooit Een inkijkje in het
leven van Richard Branson: wat maakt hem al vijftig jaar lang de
succesvolste ondernemer ter wereld? Vijftig jaar geleden begon Sir
Richard Branson zijn eerste commerciële bedrijf. In zijn nieuwe
autobiografie deelt de oprichter van Virgin Group zijn persoonlijke
ervaringen als ’s werelds bekendste en succesvolste ondernemer. In
Finding my Virginity onthult Branson hoe hij zijn familiebedrijfje liet
uitgroeien tot een wereldwijd merk, hoe hij zijn kinderdroom liet
uitkomen door gewone burgers de ruimte in te sturen en hoe hij besloot
de bedrijfswereld compleet op zijn kop te zetten. Ook krijgen we een
persoonlijk inkijkje in wat hem beweegt. Branson combineert zijn
huwelijk en het opvoeden van zijn kinderen met zijn werk en toch slaagt
hij erin over de hele wereld miljardenbedrijven op te zetten. Dat deze
levensstijl de nodige avonturen oplevert, bewijzen behind the scenesverhalen over ontmoetingen met Bill Gates, Kate Moss en voormalig
president Barack Obama. Kom alles te weten over hoe Sir Richard
Branson de eerste commerciële ruimtevaartmaatschappij ter wereld,
Virgin Galactic, opzette en hoe hij het hoofd moest bieden aan de
grootste crisis ooit. Nog steeds overtreedt hij alle regels, zoekt hij de
grenzen op en reikt hij naar de sterren. Dit is het verhaal achter de man
die het allemaal klaarspeelt, steeds maar weer. De pers over de boeken
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van Richard Branson: ‘Inspirerend voor iedereen die op een
verantwoordelijke, respectvolle manier zijn of haar dromen waar wil
maken.’ Susan Smit in Happinez ‘Een inspirerend en openhartig inzicht
in wat Branson gedurende zijn uitzonderlijke leven geleerd heeft.’ Het
Financieele Dagblad ‘Bransons lessen bieden volop inspiratie om nieuwe
uitdagingen aan te gaan in het dagelijks leven.’ Noordhollands Dagblad
‘Verplichte kost.’ FHM ‘Zakelijk goeroe Richard Branson geeft les in het
leven en inspirerende tips.’ Metro
Het menselijk lichaam voor Dummies D.R. Siegfried 2003 Beschrijving
van de bouw en functie van het menselijk lichaam.
Bewust en onbewust Carl Gustav Jung 1981 Opstellen over hoofdthema's
uit de analytische psychologie van de Zwitserse psychiater (1875-1961)
Stad van Vuur Cassandra Clare 2022-03-16 Keer terug naar de wereld
van de Schaduwjagers met dit tweede deel met nieuw omslag in de
Kronieken van de Onderwereld-serie van bestsellerauteur Cassandra
Clare In Stad van Vuur, het vervolg op Stad van Beenderen van
Cassandra Clare, is Clary Fray vastberaden haar moeder terug te vinden,
zelfs al proberen de andere Schaduwjagers haar tegen te houden. Clary
Fray zou willen dat haar leven normaal was. Maar wat is normaal
wanneer je een Schaduwjager bent en je plotseling wezens zoals
vampieren, weerwolven en elfjes kunt zien? Bovendien weigeren de
Schaduwjagers haar te laten gaan, ze mag zelfs niet met haar beste
vriend Simon afspreken. Vooral haar knappe, maar vervelende broer Jace
houdt voet bij stuk. Clary is echter vastberaden om haar zoektocht naar
haar moeder voort te zetten, en de enige kans om haar te vinden is om
de ontspoorde en kwaadaardige Schaduwjager Valentine te pakken te
krijgen... Met haar Kronieken van de Onderwereld-serie (The Mortal
Instruments) wist Cassandra Clare een miljoenenpubliek aan zich te
binden. Lees ook: Stad van Beenderen (deel 1), Stad van Glas (deel 3),
Stad van Gevallen Engelen (deel 4), Stad van Verloren Zielen (deel 5) en
Stad van Hemelse Vlammen (deel 6). ‘Ik vind dit boek, en de hele serie,
echt geweldig. [...] Toen ik eenmaal begonnen was, wilde ik door blijven
lezen tot ik het uithad.’ Deleesfabriek.nl
Creativity, inc. Ed Catmull 2014-08-29 Creativity, Inc. is een boek voor
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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 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.
In de stilte van de nacht Michael Connelly 2019-06-18 Deel 21 in de
Harry Bosch-serie Deel 2 in de Renée Ballard-serie 'Connelly is de
onbetwiste meester van de politieroman.' The Irish Times Renée Ballard
haalt de nacht weer eens door en keert vroeg in de ochtend naar
Hollywood Station terug, waar ze een vreemde man door de oude
dossierkasten ziet rommelen. De indringer is de gepensioneerde Harry
Bosch, die nog steeds geobsedeerd is door een onopgelost misdrijf.
Ballard stuurt hem weg, maar werpt dan zelf een blik op de zaak en voelt
een steek van empathie en woede. Bosch onderzoekt de dood van de
4/6

Downloaded from www.talerka.tv on October 2, 2022 by guest

vijftienjarige Daisy Clayton, een weggelopen meisje dat werd vermoord,
waarna haar lichaam achteloos in een container vol troep werd
achtergelaten. Ballard sluit zich aan bij Bosch om uit te vinden wat er
met Daisy is gebeurd en om haar moordenaar eindelijk te kunnen
veroordelen. De pers over Michael Connelly ‘Een van de allergrootste
nog levende misdaadschrijvers.’ Hebban.nl ‘Alles wat de man schrijft is
zonder meer goed tot zeer goed.’ Humo ‘Renée Ballard, een jonge agent
van de Divisie Hollywood van de LAPD, is een geweldige partner voor de
oude leeuw Harry Bosch.’ The New York Times
China Edward Rutherfurd 2021-11-02 Een magistrale roman van de
auteur van 'New York', 'Parijs' en 'Rusland', waarin opnieuw een heel
land wordt bekeken door de lens van een aantal gewone families. China,
1839. Het Westen hongert naar Chinese thee, maar heeft niet genoeg
zilver om die te kopen. In plaats daarvan betalen handelaren met
gesmokkelde opium, iets wat de Chinese keizer een doorn in het oog is.
Het begin van de Opiumoorlogen van de negentiende eeuw, die alle
mensen in China, van rijk tot arm, Chinees en westers, mannen en
vrouwen, treffen. In deze magistrale roman trekt Edward Rutherfurd, de
auteur van epische romans als New York, Londen en Parijs, je mee in de
levens van deze mensen. Hij schetst daarmee een blik op de eeuw die
China vormde tot de wereldmacht die het vandaag is.
Ongetemd leven Glennon Doyle 2020-07-14 ADELE: 'Dit boek zal je brein
door elkaar schudden en je ziel laten schreeuwen. Lees dit boek.’ /
‘Ongetemd leven’ van Glennon Doyle is al tijden een NEW YORK TIMES
BESTSELLER Bestsellerauteur Glennon Doyle laat in ‘Ongetemd leven’
zien hoe vrouwen volledig en krachtig zichzelf kunnen zijn en daarmee
meer geluk in het leven kunnen ervaren. Van jongs af aan hebben
vrouwen geleerd te leven naar de verwachtingen van de buitenwereld, en
Doyle pleit er in dit boek voor dat we die verwachtingen nu loslaten en
ontdekken wie we echt willen zijn. Door haar eigen verhaal met de lezer
te delen geeft de auteur ons allemaal de kracht om gehoor te geven aan
de innerlijke stem die wij te lang hebben genegeerd. Alleen door echt
jezelf te zijn, kun je werkelijk gelukkig zijn en je mooiste leven leiden.
Ontdek wie jij was, voordat de wereld jou vertelde wie je moest zijn. Zou
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het niet fantastisch voelen om volledig en krachtig jezelf te zijn?
‘Ongetemd leven’ is eerlijk, kwetsbaar en compassievol en Glennon Doyle
inspireert als nooit tevoren. Daarnaast is dit een heerlijk meeslepend
verhaal over liefde, vertrouwen en overwinning. 'Als je er klaar voor
bent, dan zal dit boek je brein door elkaar schudden en je ziel laten
schreeuwen. Ik ben zo klaar voor mezelf na het lezen van dit boek. Alsof
ik voor de eerste keer ooit in mijn lichaam zit. Wow. Iedereen die het
vermogen heeft om echt los te laten en om je aan je eigen verlangens
voor een dierbaar leven over te geven– doe het. Lees het. Beleef het.
Oefen het.' - ADELE ‘Ongetemd leven zal vrouwen bevrijden –
emotioneel, spiritueel en fysiek. Het is fenomenaal.’ - Elizabeth Gilbert
‘Moedigt vrouwen aan de gevestigde orde af te wijzen en hun intuïtie te
volgen.’ - Publishers Weekly Glennon Doyle is de auteur van de
bestsellers ‘Carry on en leef’ en ‘Carry on, heb lief’. Ze is activiste,
spreker en influencer en woont in Florida met haar vrouw en drie
kinderen.
Onomkeerbaarheid van de tijd Raymond Flood 1988 Acht lezingen
over natuurkundige en filosofische aspecten van het verschijnsel tijd.
List en leugen Maria Konnikova 2016-08-17 Bedriegers en zwendelaars
zijn er te over, maar meesteroplichters – zoals Bernie Madoff, Lance
Armstrong, Diederik Stapel – zijn dunner gezaaid. Het zijn charmante
persoonlijkheden, kunstenaars in het overreden, die op geraffineerde
wijze het vertrouwen weten te winnen. Hoe doen ze het? Wat bepaalt
hun succes? En hoe komt het dat wij erin trappen, keer op keer? In dit
boek ontleedt Maria Konnikova de verschillende vormen van bedrog –
van miljoenenfraudes tot skimming – en beschrijft vanuit psychologische,
neurologische en biologische invalshoeken wat al deze oplichters met
elkaar gemeen hebben en hoe zij hun slachtoffers in de val lokken. List
en leugen geeft inzicht in waarom we oplichters vertrouwen, waarom we
ze zo graag willen geloven en zo beïnvloedbaar kunnen zijn, en geeft ons
gereedschap in handen om ons tegen toekomstige zwendelpraktijken te
wapenen.
HTML en CSS voor dummies Ed Tittel 2018 Je hoeft geen
doorgewinterde programmeur te zijn om fantastische webpagina's te
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maken. Met de kennis uit 'HTML en CSS voor Dummies' kun je voortaan
je eigen webpagina's gaan plannen, bouwen, testen en publiceren. Dit
boek laat je niet alleen zien welke codes en elementen je daarbij nodig
hebt - het zorgt er ook voor dat je er vooral heel veel plezier aan beleeft!
Tot slot wordt het laatste nieuws over mobiel webdesign, HTML5.1 en
CSS4 natuurlijk niet overgeslagen. Ed Tittel is een ervaren consultant en
heeft meer dan 140 boeken gepubliceerd. Jeff Noble is interfacedesigner.
Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Steal like an artist Austin Kleon 2022-03-16 Aan de hand van tien
praktische en verrassende inzichten zet Steal like an artist je op weg
naar meer creativiteit. Met als belangrijkste tip: beter slim gejat dan
slecht bedacht. Want Picasso wist het al: 'Kunst is diefstal.' Ideeën die
zomaar uit het niets komen, zijn meestal niet de beste - als ze al bestaan.
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Laat je dus volop inspireren door het werk van anderen, steel goede
ideeën en zet ze naar je hand. Volg je interesses, waar ze je ook naartoe
leiden. Vroeg of laat wordt die hobby misschien wel je levenswerk.
Vergeet het cliché dat je moet schrijven over wat je al weet. Schrijf in de
plaats daarvan het boek dat je wilt lezen, maak de film die je wilt zien. En
bovenal: wees steeds vriendelijk, blijf uit de schulden en durf af en toe
saai te zijn. Want alleen dan zul je voor jezelf ruimte creëren om grenzen
te verleggen. Beter slim gejat dan slecht bedacht Je kunt al beginnen
vóórdat je weet wie je bent Schrijf het boek dat je zelf wilt lezen Gebruik
je handen Nevenprojecten en hobby's zijn belangrijk Maak goed werk en
deel het met anderen Grenzen bestaan niet meer Wees vriendelijk (we
leven in een kleine wereld) Wees saai (alleen zo raakt je werk af)
Creativiteit is schrappen
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