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The Code Of The Extraordinary Mind 10
Unconventional Laws To Redefine Your Life And
Succeed On Your Own Terms
‘Een gids voor iedereen over échte gezondheid van binnenuit.’ – Reese Witherspoon
‘Verstandig, slim en zeer wijs.’ – Sienna Miller ‘Self-care (goed voor jezelf zijn) kun je
zien als een zelfgebouwde reddingsboot. Je wordt nog altijd heen en weer geslingerd
door de golven, maar nu vanuit een veilige en stevige basis én je kunt anderen
makkelijk een reddingsboei aanreiken.’ Self-care is het op alle fronten goed voor jezelf
zorgen, zodat je gelukkiger in het leven staat. En als je gelukkig bent, kun je veel meer
voor de mensen om je heen betekenen. Over een breed scala aan onderwerpen –
zoals jezelf accepteren, relaties, liefde, voeding, je huis inrichten, reizen en werk – geeft
dit boek je in korte hoofdstukken inspiratie voor kleine veranderingen die je in je leven
kunt aanbrengen, die een grote impact hebben.
The Code of the Extraordinary Mind: 10 Unconventional Laws to Redefine Your Life
and Succeed On Your Own Terms | SummaryBook Preview:Vishen Lakhiani is the
author of "The Code of the Extraordinary Mind." This book is classified as a self-help
book and it was written for people who would like to change their life from a way of
living that is on autopilot into a way of conscious living which will bring extraordinary
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experiences and results. The author of this book is also the founder of a company
called Mindvalley. Mindvalley is an educational company that places a focus on selfhelp and personal growth. There are a wide range of interesting people involved with
this company such as spiritual teachers, media giants, and corporate leaders.The
author of this book lists one of his key skills as the ability to take something apart and
put it back together in a way that makes it better than its original form. Many people
refer to this ability as hacking. Vishen has applied this hacking ability to self-help and
personal development in a way that no one else has done before. He takes the
teachings that he has learned throughout his lifetime and alters them in a way that
allows him to present the world with something unique and special. Limiting beliefs are
experienced by many people and they are one of the greatest deterrents to personal
growth. This explains why Vishen has made it a goal in his life to help people eliminate
their limiting beliefs. This goal is achieved through a process of helping others become
conscious of what they really desire in life so that they will be able to recognize their
calling and act on it in a way that will benefit the entire world.This is a summary and
analysis of the book and NOT the original book This Book Contains: * Summary Of The
Entire Book * Chapter By Chapter Breakdown * Analysis Of The Reading Experience
Download Your Copy Today
Je gedachten, beslissingen en dromen worden door een hogere intelligentie gestuurd
In De daemon gaat Peake dieper in op een van de moeilijkere onderwerpen uit zijn
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vorige boek, Leven na leven na leven. De stelling die de auteur inneemt is dat mensen
niet uit één bewustzijn bestaan maar uit twee het dagelijkse bewustzijn en dat van de
daemon, een hoger wezen dat gebeurtenissen in de toekomst kan voorspellen. De
auteur laat zien dat jouw beslissingen, ook al neem je die zelf, gestuurd worden door
een hogere intelligentie die je gedachten, dromen en de goede en slechte tijden die je
doormaakt kent. Een belangrijk onderdeel van dit boek zijn de verhalen van vele
beroemde artiesten, dichters, politici, musici en wetenschappers die 'een kracht buiten
zichzelf' hebben gevoeld, zoals Winston Churchill, Byron, Goethe, Jean Cocteau en
vele anderen.
Want more free books like this? Download our app for free at
https://www.QuickRead.com/App and get access to hundreds of free book and
audiobook summaries. A self-help guide to learning how to break free from the
shackles of society and seek happiness and success by adopting the code of the
extraordinary mind. What if I told you that all the ideas you think you know about love,
education, religion, and happiness are all a bunch of Brules? That’s Lakhiani’s term
for bulls**t rules. Generations and generations of people continue to pass these Brules
down, but whose decision was it to continue following these outdated customs? These
rules are long past their expiration date and it’s time to abandon them. Lakhiani
suggests that everything we know about the world is shaped by habit and conformist
beliefs, everything from love, work, religion, health, parenting, and more. It’s time to
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look past these rules and redefine your happiness and purpose. What could your life
look like if you abandoned what you think you knew and created a new life for yourself?
The Code of the Extraordinary Team is a call to action for business leaders or anyone
who aspires to be one. Corporate pioneer Vishen Lakhiani reveals the revolutionary
culture-hacking formula he used to grow Mindvalley, his burgeoning personal
development business that went from $700 into a $50 Million business with zero
funding. It's a clearly defined, five-step process that can transform your company into a
magnet for the world's top talent, create a growth-centric culture, and engineer an
environment of symbiotic co-creation, where the balance of autonomy, collaboration,
and connection breeds happy, productive teams. You'll learn- How to attract the right
people- Focus not on hiring into specific roles, but hiring people who fit the culture
you're trying to build. How to create a motivated, inspired work culture- Vishen shares
the four emotions that are dominant across all people looking for jobs so you can hire
the right people. How to create a culture where employees live better lives outside of
work- Vishen shares his theory that we should work for the "minimum effective
dose"--working harder, not longer, taking advantage of short spikes of energy to get a
lot done. How to coax the leadership instinct in your people- You should want your
employees to be so good that they eventually leave you! How to prepare for the future
of work- What will the workplace look like when AI and robots replace employees and
universal income is implemented? This is a guide to transforming your beliefs and
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habits to realize happiness, achieve success, and fulfill your purpose, using the exact
strategies Lakhiani used to fuel Mindvalley's explosive growth.
This is a Summary of Vishen Lakhiani's New York Times bestseller, The Code of the
Extraordinary Mind: 10 Unconventional Laws to Redfine Your Life and Succeed On
Your Own Terms. In a unique fusion of cutting-edge ideas, personal stories,
irreverence, and a brilliant teaching style, Lakhiani reveals the 10 powerful laws that
form a step-by-step process that you can apply to life to shed years of struggle and
elevate yourself to exceptional new heights. Once you discover the code, you will
question your limits and realize that there are none. Step into a new understanding of
the world around you and your place in it, and find yourself operating at a new,
extraordinary level in every way...happiness, purpose, fulfilment, and love. Available in
a variety of formats, this summary is aimed for those who want to capture the gist of the
book but don't have the current time to devour all 288 pages. You get the main
summary along with all of the benefits and lessons the actual book has to offer. This
summary is not intended to be used without reference to the original book.
Een psycholoog beleeft het concentratiekamp & een inleiding tot de logotherapie -- on
cover.
Eindelijk! Het langverwachte laatste deel van de Clifton-serie Tegen de achtergrond
van wereldoorlogen, politieke schandalen en maatschappelijke onrust proberen
opeenvolgende generaties van de familie Clifton hun weg te vinden. In een verhaal dat
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decennia en continenten omspant, laat Jeffrey Archer je meeleven met hun lotgevallen
en brengt hij op grandioze wijze een voorbij tijdperk tot leven. Het leven lacht Harry en
Emma Clifton eindelijk toe: Harry is bezig een boek te schrijven dat zijn magnum opus
lijkt te worden, en Emma krijgt van niemand minder dan Margaret Thatcher een wel
heel aantrekkelijk aanbod voor een nieuwe baan. Ook met hun zoon Sebastian en zijn
vrouw Samantha gaat het goed, hoewel hun eeuwige rivale Lady Virginia nog steeds
alles op alles zet om de familie een hak te zetten. Maar dan gebeurt er iets dramatisch
dat het leven van de hele Clifton-familie op zijn kop zet... De pers over de boeken van
Jeffrey Archer ‘Een van de top-tien verhalenvertellers ter wereld.’ Los Angeles Times
‘Archer is een meesterlijk entertainer.’ Time ‘Archers plots zijn vakwerk, je kunt niet
stoppen met lezen.’ Boston Globe ‘Slimme plots, soepele stijl. Archer speelt een katen-muisspel met de lezer.’ New York Times ‘Een verteller in de klasse van Alexandre
Dumas. Onovertroffen vakmanschap.’ Washington Post

Een fascinerend verhaal vol wijze levenslessen en een genot om te lezen. –
Paulo Coelho, auteur van De alchemist De monnik die zijn Ferrari verkocht is het
verhaal van Julian Mantle, een geslaagd advocaat, die door zijn enerverende
maar onevenwichtige leven een bijna noodlottige hartaanval krijgt.
Geconfronteerd met zijn fysieke broosheid maakt Julian een spirituele crisis door
die hem noopt op zoek te gaan naar de antwoorden op de grote vragen van het
leven. Hij besluit radicaal te breken met zijn luxe maar oppervlakkige bestaan en
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waagt zich op een buitengewone odyssee naar een eeuwenoude cultuur in de
Himalaya. Daar vindt hij een krachtig systeem dat de mens in staat stelt om de
potentie van geest, lichaam en ziel ten volle te ontplooien en intenser, gelukkiger
en harmonieuzer te leven. De monnik die zijn Ferrari verkocht is een inspirerende
vertelling, waarin de tijdloze spirituele wijsheid van het Oosten wordt vermengd
met messcherpe zakelijkheid van het Westen. Een boek dat u stap voor stap de
weg wijst naar een leven met meer moed, evenwicht, vreugde en innerlijke
rijkdom.
Het nieuwe boek van de auteur van de wereldwijde bestseller The Secret. Dit
levensveranderende boek hielp lezers hun innerlijke potentieel te ontdekken.
Maar Rhonda Byrnes zoektocht was nog niet voorbij. Ze voelde een sterke drang
om op jacht te gaan naar meer wijsheden. Veertien jaar lang was ze op zoek, tot
ze de universele waarheid ontdekte die in dit boek beschreven staat. The
Greatest Secret is een kwantumsprong waarmee de lezer de materiële wereld
verlaat en het spirituele domein betreedt, waarin alles mogelijk is. Het boek bevat
toegankelijke oefeningen die meteen in de praktijk kunnen worden gebracht,
maar ook diepgaande inzichten en openbaringen die helpen korte metten te
maken met angsten, onzekerheden, zorgen en pijn. Dankzij de vele wijsheden
van spirituele leermeesters van over de hele wereld, uit het heden en verleden, is
Page 7/28

File Type PDF The Code Of The Extraordinary Mind 10 Unconventional Laws
To Redefine Your Life And Succeed On Your Own Terms
The Greatest Secret een tijdloos meesterwerk dat de lezer de weg wijst naar een
rijk leven zonder lijden. ‘In The Secret ging het om het creëren van wat je wilt
zijn, doen of hebben. Daar is niets aan veranderd – die waarheden staan nog
steeds overeind. In dit boek draait alles om de grootste ontdekking die je als
mens kunt doen en leer je hoe je afscheid kunt nemen van negativiteit,
problemen en alles wat je niet wilt, op weg naar een permanent gelukkig en
stressvrij leven.’ – uit The Greatest Secret
Learn to apply the blueprint of laws and systems used by successful
entrepreneur, author and speaker, the CEO of Mindvalley, Vishen Lakhiani in a
quick, bite-size read.
ABOUT THE ORIGINAL BOOKThe Code of the Extraordinary Mind shows how
we have been exposed to culture and society, one that imposes a summary of
rules that have shaped us to be ordinary individuals. This book that was written in
2016, proposes ten unconventional laws that will transform you in a radical way.
It will enable you to overcome the madness of the day to day and change your
beliefs and actions, so that you can redefine your life in a meaningful way. It will
assist you to achieve focus on the life that you will be able to rewrite and stand
out in what really matters. You can become an extraordinary individual capable of
changing your beliefs, so that you find happiness and meaning in your life. In
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other words, this work, written by Vishen Lakhiani, aims to help people ignore the
automatic pilot they live by and adopt an intentional way of life.In the following
lines, it is revealed why we should question the rules imposed on us. We will see
how someone who used horrible glasses being attractive despite having an
embarrassing past, and what it means to be a happy person within himself. It is
explained how to avoid drama and negativity interfering with their inner
peace.This is a framework in which we are shown how the 10 laws are divided
into 4 stages. The first two laws describe the world around us and how it has
shaped us, the next three laws teach us to change the perception of the world in
which we live. Laws six, seven and eight lead us to a better life thanks to
changing our mental attitude. The last two laws teach us to change the world
through employing the previous laws.ABOUT VISHEN LAKHIANI: THE AUTHOR
OF THE ORIGINAL BOOK Vishen Lakhiani, is the founder and CEO of
Mindvalley, which is a company that educates and helps people realize their full
potential.He is also the founder of Awesomeness Fest; whose objective is the
personal development in authors and businessmen. An entrepreneur and
speaker who was born in Malaysia, he encourages people to improve their
business mentality, and transform their lives into an extraordinary revision. This is
done by avoiding those outdated traps of culture and beliefs, and re-establishing
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rules for their life in order to awaken their conscience regarding the things that
really matter.This author likes to share his experiences as an intrepid
entrepreneur, and the knowledge he has acquired about human behavior. His
tone is personal and makes use of various anecdotes that demonstrate his theory
about the meaning of being extraordinary, so that the reader will find how other
people apply these principles to their lives.
The Code of the Extraordinary Mind by Vishen Lakhiani: Conversation Starters
The Code of the Extraordinary Mind: Ten Unconventional Laws to Redefine your
Life & Succeed on Your Own Terms by Vishen Lakhiani gives readers a ten-step
framework that is based on the experiences of some of the world's most
successful people. The book offers readers rules and tools that will help them
achieve an extraordinary life. The author is one of today's most influential people
in the area of personal growth. The Code of the Extraordinary Mind is a New
York Times and USA Today Bestseller and is an Audible Top Ten Non-Fiction
title. A Brief Look Inside: EVERY GOOD BOOK CONTAINS A WORLD FAR
DEEPER than the surface of its pages. The characters and their world come
alive, and the characters and its world still live on. Conversation Starters is
peppered with questions designed to bring us beneath the surface of the page
and invite us into the world that lives on. These questions can be used to...
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Create Hours of Conversation: - Promote an atmosphere of discussion for groups
- Foster a deeper understanding of the book - Assist in the study of the book,
either individually or corporately - Explore unseen realms of the book as never
seen before Disclaimer: This book you are about to enjoy is an independent
resource meant to supplement the original book. If you have not yet read the
original book, we encourage you to before purchasing this unofficial Conversation
Starters.
Moslima zoekt match Het ware geloof heeft ze gevonden, maar waar is de ware
in de liefde? Toen ik dertien was wist ik dat ik met John Travolta ging trouwen.
Op een dag zou hij voor mijn deur staan, waanzinnig verliefd op me worden en
me vragen met hem te trouwen. Daarna zou hij zich bekeren tot de islam en een
toegewijde moslim worden. Shelina houdt een verrassend geheim verborgen
onder haar hoofddoek: ze is op zoek naar de ware. Met aan de ene kant haar
traditionele familie en de imams in haar omgeving, en aan de andere kant haar
romantische idealen, besluit ze om de weg te bewandelen waarop vele moslimas
haar zijn voorgegaan: ze wil Mr. Right vinden via een gearrangeerd huwelijk.
Shelinas boeiende avontuur begint als een zoektocht naar de ware maar
onderweg leert ze ook zichzelf en haar geloof beter kennen. Liefde met een
hoofddoek is het waargebeurde en grappige verhaal van een van de meest
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vooraanstaande moslimschrijfsters uit Engeland en biedt een uiterst vermakelijk,
fris en verrijkend inzicht in wat het betekent om een zelfbewuste moderne
moslima te zijn.
Liefste Philippa, Romée en Gabriel, Dit boek is geschreven voor jullie. Het is een
wild ride doorheen een jaar waarin alles veranderde. Het toont welke strijd wij
gevochten hebben, sinds het loodzware verdict 'baarmoederhalskanker' viel. Ik
neem jullie bij de hand en loods jullie langsheen gitzwarte dagen. We wandelen
doorheen hoofdstukken met een gouden randje. Daar blijven we graag wat
langer staan. Met een roze bril op, want zo genieten we het liefst en het hardst.
Echter, de dagen waarop je me bijeen kan rapen, die mogen jullie ook kennen.
Dit boek bevat een samenvatting van wie wij zijn, als gezin. Waarin de liefde voor
jullie en voor het moederschap primeert. Mama zijn is het allermooiste dat ik ooit
had kunnen worden, en daar ben ik dankbaar voor. Laat deze verzameling van
brieven, verhalen, beelden, columns, en anekdotes een houvast betekenen. Om
voor het slapengaan in te bladeren en te lezen over wat was, wat is, en wat altijd
zal zijn. Dit boek is er voor jullie, en voor iedereen die er inspiratie in kan vinden
om de lichtpuntjes in doodgewone dagen te ontdekken. Om iedere dag te léven,
voluit en met heel je hart. Met jullie in mijn achterhoofd, always and everywhere.
Lof joe, dof joe.
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We all know that the mind is an incredible place. We have such great potential
that it is often astounding when you think about it. Look around you, everything
we have is due to someone's mind. Despite this, the mind itself is not
programmed to maximize our happiness. It is a repetition loving mechanism and
will often keep us stuck in old outdated patterns that may not serve us. These
patterns often pass on from generation to generation and no one ever questions
them. In the Code of the Extraordinary Mind, Vishen Lakhiani teaches us how to
break through this outdated and generationally acquired programming to achieve
the life we have always wanted. Enjoy!
Greta woont in een prachtig bos dat wordt wordt bedreigd door reuzen. Toen de reuzen
het bos ontdekten, kapten ze bomen zodat ze huizen konden bouwen. Daarna hakten
ze nog meer bomen om en bouwden ze nog grotere huizen. Die huizen vormden
dorpen, de dorpen groeiden uit tot steden en nu is er bijna geen bos meer over. De
dieren in het bos roepen Greta's hulp in. Gelukkig heeft ze een idee...
The Code of the Extraordinary Mind10 Unconventional Laws to Redefine Your Life and
Succeed on Your Own TermsRodale Books
The Code of the Extraordinary Mind by Vishen Lakhiani | Summary & Analysis Preview:
The Code of the Extraordinary Mind by Vishen Lakhiani is a self-help book for people
who want to shift from an autopilot existence to a way of life that is intentional and
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extraordinary. As the founder of Mindvalley, a wildly successful educational company
that specializes in personal growth, Lakhiani has gleaned years’ worth of wisdom from
an array of his colleagues, including leaders, CEOs, spiritual teachers, media moguls,
and more. As a trained computer engineer, Lakhiani has an affinity for hacking, or the
ability to disassemble something to its core function and reassemble it so that it’s
better than before. Applying this skill to personal development, Lakhiani outlines a hack
for life, taking the very best of what he’s learned and presenting it in a unique code, a
step-by-step process for ditching limiting beliefs, identifying true desires, and following a
calling that will make a difference in the world… PLEASE NOTE: This is key takeaways
and analysis of the book and NOT the original book. Inside this Instaread Summary of
The Code of the Extraordinary Mind: · Overview of the Book · Important People · Key
Takeaways · Analysis of Key Takeaways About the Author With Instaread, you can get
the key takeaways, summary and analysis of a book in 15 minutes. We read every
chapter, identify the key takeaways and analyze them for your convenience.
We all know that the mind is an incredible place. We have such great potential that it is
often astounding when you think about it. Look around you, everything we have is due
to someone's mind. Despite this, the mind itself is not programmed to maximize our
happiness. It is a repetition loving mechanism and will often keep us stuck in old
outdated patterns that may not serve us. These patterns often pass on from generation
to generation and no one ever questions them. In the Code of the Extraordinary Mind,
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Vishen Lakhiani teaches us how to break through this outdated and generationally
acquired programming to achieve the life we have always wanted.In This edition of
Summary Zoom, we will analyze and summarize the principles in his book and see how
we can apply them into our daily lives. Enjoy!
Op een ijskoude ochtend in januari 1943 worden 230 vrouwen uit het Franse verzet in
veewagons naar Auschwitz vervoerd. De jongste was een schoolmeisje van vijftien, de
oudste een boerin van 68. Toen de trein vertrok zongen ze het Franse volkslied.Deze
heldinnen waagden hun leven en kwamen terecht in de hel; 49 van hen keerden terug
naar huis. Vriendschap en een beetje geluk maakten overleven mogelijk.Caroline
Moorehead verdiepte zich jarenlang in de verhalen van deze vrouwen en las hun
dagboeken en brieven. Ze laat zien wie ze waren, waarom ze in het verzet gingen en
hoe ze werden verraden en opgepakt door de Franse politie en de Gestapo. De trein
naar het oosten is niet alleen een hommage aan deze dappere vrouwen, het is vooral
een indrukwekkend document.
NEW YORK TIMES BESTSELLER • What if everything we think we know about how
the world works—our ideas of love, education, spirituality, work, happiness, and love—are
based on Brules (bullsh*t rules) that get passed from generation to generation and are
long past their expiration date? This book teaches you to think like some of the greatest
non-conformist minds of our era, to question, challenge, hack, and create new rules for
YOUR life so you can define success on your own terms. The Code of the
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Extraordinary Mind is a blueprint of laws to break us free from the shackles of an
ordinary life. It makes a case that everything we know about the world is shaped by
conditioning and habit. And thus, most people live their lives based on limiting rules and
outdated beliefs about pretty much everything—love, work, money, parenting, sex,
health, and more—which they inherit and pass on from generation to generation. But
what if you could remove these outdated ideas and start anew? What would your life
look like if you could forget the rules of the past, and redefine what happiness, purpose,
and success mean for you? Not Just a Book, but a Movement Blending computational
thinking, integral theory, modern spirituality, evolutionary biology, and humor, personal
growth entrepreneur Vishen Lakhiani provides a revolutionary 10-point framework for
understanding and enhancing the human self. You will learn about bending reality. You
will learn how to apply unique models like consciousness engineering to help you learn
and grow at speeds like never before.You will learn to make a dent in the universe and
discover your quest. This framework is based on Lakhiani’s personal experiences, the
5 million people he’s reached through Mindvalley, and 200 hours of interviews and
questions posed to incredible minds, including Elon Musk, Richard Branson, Peter
Diamandis, Ken Wilber, Dean Kamen, Arianna Huffington, Michael Beckwith, and other
legendary leaders. In a unique fusion of cutting-edge ideas, personal stories,
irreverence, and a brilliant teaching style, Lakhiani reveals the 10 powerful laws that
form a step-by-step process that you can apply to life to shed years of struggle and
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elevate yourself to exceptional new heights. The 10 Laws to an Extraordinary Life This
book challenges conventional ideas of relationships, goal-setting, mindfulness,
happiness, and meaning. In a unique fusion of cutting-edge ideas, personal stories, and
humorous irreverence, and not to mention, humor and napkin diagrams, this framework
combines computational thinking with personal growth to provide a powerful framework
for re-coding yourself—and replacing old, limiting models that hold you back with new,
empowering beliefs and behaviors that set you on the path toward an extraordinary life.
A life of more happiness and achievement than you might have dared to dream
possible. Once you discover the code, you will question your limits and realize that
there are none. Step into a new understanding of the world around you and your place
in it, and find yourself operating at a new, extraordinary level in every way...happiness,
purpose, fulfilment, and love. This Book Is a Living, Breathing Manifesto That Goes
Beyond a Traditional Publication For those who want more, The Code of the
Extraordinary Mind connects to a full on immersive experience including ways for you to
dive into particular chapters to unlock additional videos or training and connect with
each other and the author to learn via peer-to-peer learning networks.
* Our summary is short, simple and pragmatic. It allows you to have the essential ideas
of a big book in less than 30 minutes. As you read this summary, you will learn how to
challenge common misconceptions and free your mind to live a more authentic life. You
will also learn : how to be happier; how to be more efficient and productive; how to
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make your dreams come true; how to find your calling; how to have confidence in
yourself. The state of today's civilization is the result of several centuries of habits, most
of which have allowed man to survive until now. But many ways of doing and being are
only the useless remnants of reasons that have now disappeared. By ease and inertia,
few people question them and the majority continue to live as they always have, even if
it is harmful to them. But it is by learning to question everything that one frees one's
mind and becomes a "hacker of one's life". *Buy now the summary of this book for the
modest price of a cup of coffee!
PLEASE NOTE: This is a summary, analysis and review of the book and not the
original book. In "The Code of the Extraordinary Mind," Vishen Lakhiani sets out to
provide a mind-altering alternative to the numerous existing ways to achieve success.
This SUMOREADS Summary & Analysis offers supplementary material to "The Code of
the Extraordinary Mind" to help you distill the key takeaways, review the book's content,
and further understand the writing style and overall themes from an editorial
perspective. Whether you'd like to deepen your understanding, refresh your memory, or
simply decide whether or not this book is for you, SUMOREADS Summary & Analysis
is here to help. Absorb everything you need to know in under 20 minutes! What does
this SUMOREADS Summary & Analysis Include? Executive Summary of the original
book Editorial Review Key takeaways & analysis from each chapter Key Players Brief
chapter-by-chapter summaries A short bio of the the author Original Book Summary
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Overview "The Code Of The Extraordinary Mind" is a mind altering book that helps you
tap the power of your mind and achieve the extraordinary. This book is meant for that
person who is tired of the mediocrity of our times and is looking to achieve that extra
success materially and intellectually, as well as finding harmony and sustainable
happiness. Reading this book will help you tap into your full potential and easily achieve
more in all areas of life. Lakhiani utilizes modern society and references many of the
most successful people in the world today to help you understand how to unlock your
extraordinary mind! BEFORE YOU BUY: The purpose of this SUMOREADS Summary
& Analysis is to help you decide if it's worth the time, money and effort reading the
original book (if you haven't already). SUMOREADS has pulled out the essence-but
only to help you ascertain the value of the book for yourself. This analysis is meant as a
supplement to, and not a replacement for, "The Code of the Extraordinary Mind."

Voor de moeders van verdwenen jongeren in Argentinië was het in de jaren
zeventig moeilijk om te protesteren. Maar elke donderdag liepen ze langs de
overheidsgebouwen met hoofddoeken waarop ze hun namen hadden
geborduurd. Zo voerden ze actie, met naald en draad als wapen. Mary, Queen of
Scots stond in zestiende-eeuws Engeland onder huisarrest. Haar brieven werden
gecensureerd. Toch wist ze geheime boodschappen over te brengen aan de
buitenwereld: via haar borduurwerk. Levensdraden strekt zich uit van
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middeleeuws Frankrijk tot naoorlogs Nederland, van een krijgsgevangenkamp in
Singapore tot een familiezolder in Schotland, van de politieke propaganda van
het tapijt van Bayeux en soldaten uit de Eerste Wereldoorlog met PTSS tot de
kaarten die meisjes in de Nieuwe Wereld naaiden. Het is een kroniek van
identiteit, protest, herinnering, macht en politiek, meesterlijk verteld aan de hand
van de geschiedenis van mannen en vrouwen die, dwars door de eeuwen en
over continenten heen, de taal van naald en draad hebben gebruikt om hun stem
te laten horen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Levensdraden is een
even fascinerend als ontroerend boek over de grote sociale, emotionele en
politieke betekenis van handwerk. Clare Hunter is textielkunstenaar en -curator.
Zij schreef deze unieke geschiedenis met een grote kennis van een ambacht dat
al te vaak over het hoofd is gezien of vergeten.
Wereldwijde bestsellerauteur Marianne Williamson schreef met 'Troostrijke
tranen, van verdriet naar veerkracht' een boek waarin ze de huidige tijdgeest
haarfijn aanvoelt. We zijn meer dan ooit geneigd om pijn en verdriet te vermijden
of misschien wel te snel te verdoven met medicijnen. In plaats van ons verdriet te
omarmen en te accepteren, doen we er alles aan om het weg te stoppen en er
liefst nooit meer aan te denken. Maar hiermee doen we onszelf op de lange
termijn alleen maar meer pijn, en ontnemen we onszelf de kans om te groeien.
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De farmaceutische industrie vaart er wel bij en wij blijven achter, verlamd door
ontkenning en angst voor het onbekende. Marianne Williamson laat in 'Troostrijke
tranen' zien dat we echt alleen maar verder komen in ons leven als we de pijn
aangaan en er de tijd voor nemen om uit te vinden wat we ervan kunnen leren.
'Troostrijke tranen' is een warm en liefdevol boek, dat je op een krachtige manier
ondersteunt om door je pijn en verdriet heen te gaan, zodat je er als een
veerkrachtiger persoon uit kunt komen en als herboren door kunt met je leven.
Maart 1942: De Poolse Rena vertrekt met het eerste geregistreerde joodse
vrouwentransport naar Auschwitz. Enkele dagen later arriveert ook haar zusje
Danka. De jonge vrouwen verrichten dwangarbeid, lijden honger en ontsnappen
ternauwernood aan de medische experimenten van nazi-dokter Mengele. Op 2
mei 1945 worden ze bevrijd. In 1947 trouwt Rena met de Nederlander John
Gelissen, commandant van het Rode Kruis. In 1954 emigreren ze naar Amerika,
waar Danka inmiddels ook woont.
Bestsellerauteur Glennon Doyle vertelt het verhaal van ontrouw in haar huwelijk
en vooral haar gevecht om trouw aan zichzelf te blijven. Met haar werk inspireert
zij talloze vrouwen, onder wie Adele. Het leven van Glennon Doyle is zoals het
zou moeten zijn. Ze is gelukkig getrouwd, heeft drie prachtige kinderen, en er
staat een New York Times-bestseller op haar naam. Maar dan bekent haar
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echtgenoot haar ontrouw te zijn geweest. Carry on, heb lief is het verhaal van
een huwelijk, maar meer nog van Glennons persoonlijke gevecht om boven alles
trouw te blijven aan zichzelf. Carry on, heb lief is, in de woorden van Elizabeth
Gilbert zelf, 'het langverwachte antwoord op Eat, Pray, Love.' Oprah Winfrey
selecteerde het voor Oprahs Book Club 2.0. 'Verbluffend dapper, eerlijk,
ontroerend en mooi' - Elizabeth Gilbert
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 scenes-verhalen over ontmoetingen met Bill Gates,
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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 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
Wat als je je grote verloren liefde opnieuw zou kunnen beleven? Een nieuwe
heerlijke roman van Josie Silver, bekend van de bestseller Een dag in december.
Als Lydia op haar verjaardag haar verloofde Freddie verliest bij een tragisch autoongeluk, weet ze zeker dat ze nooit meer zal kunnen liefhebben. Alles wat ze wil
is zich binnenshuis verstoppen en huilen totdat haar ogen eruit vallen. Maar
Lydia weet dat Freddie zou willen dat ze doorgaat, dus pakt ze op aanraden van
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beste vriend Jonah en zus Elle het leven weer op. Dan gebeurt er iets
ongelooflijks waardoor Lydia een kans krijgt haar oude leven met Freddie terug
te krijgen. Maar wat als er iemand in haar nieuwe leven is die wil dat ze blijft?
Een hartverscheurend romantisch en warm verhaal over hoe mooi het is om
liefde te geven en te ontvangen.
Adviezen om waarlijk mens te worden door een groter zelfbewustzijn, het
openstellen voor kosmische energie en het afstand nemen van prestatie- en
bezitsdwang.
Wie zoekt naar manieren om de concurrentie voor te blijven, komt al snel op het
terrein van marketing, innovatie of strategie. Je wilt in feite slimmer zijn dan de
rest. Maar ook de concurrentie volgt de ontwikkelingen op de voet, zodat je je
behaalde voorsprong vaak al snel weer kwijt bent. Patrick Lencioni laat in dit
toegankelijke maar diepgravende boek zien dat er een wereld te winnen is door
niet slimmer maar gezonder te worden: wie politieke spelletjes, gebrekkige
communicatie en slecht leiderschap weet uit te wieden, kan alle aanwezige
ervaring, kennis en energie in zijn bedrijf maximaal inzetten. Een gezonde
organisatie weet management, werkvloer en cultuur tot één geheel te smeden en
dat is de enige manier om duurzaam concurrentievoordeel te behalen. Aan de
hand van voorbeelden en tips uit zijn eigen praktijk laat Lencioni zien hoe uw
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organisatie gezond kan worden. Zo krijgt ook u de beslissende voorsprong.
The Code of Extraordinary Mind - A Complete Summary The Code of Extraordinary
Mind is a book written by Vishen Lakhiani. This book is the culmination of many years
of author's research about what makes successful people so extraordinary. During his
research Lakhiani had discovered that every person can have an extraordinary life.
With this thought, Lakhiani himself became very successful. He succeeded into turning
something that was his hobby into success. In this book, we will read about ten
significant points the author wrote about to achieve an extraordinary life. The book is
divided into four parts and each part is dedicated to different level of author's
"extraordinary'' code. At the same time, each of ten chapters describes a law that can
lead a person to an extraordinary life. Here Is A Preview Of What You Will Get: - A
summarized version of the book. - You will find the book analyzed to further strengthen
your knowledge. - Fun multiple choice quizzes, along with answers to help you learn
about the book. Get a copy, and learn everything about The Code of Extraordinary
Mind.
Succes is niet voor good guys only - beter zaken doen met Vishen Lakhiani's rebelse
mindfulness *NEW YORK TIMES, AMAZON.COM, WALL STREET JOURNAL en USA
TODAY BESTSELLER* De boeddha en de badass van ondernemer en zelfhulpgoeroe
Vishen Lakhiani laat je zien dat bewust zakendoen niet alleen over mindfulness en
voorzichtigheid gaat, maar ook over recalcitrant zijn en tegen de gevestigde orde
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aanschoppen. De boeddha in jou wil misschien vanuit rust beslissen, maar de badass
wil verandering en creativiteit. Wie voor indrukwekkende resultaten wil gaan, hoeft dan
ook niet voor een bepaalde stijl van zakendoen te kiezen. Want het is de combinatie
van tegenovergestelde krachten die tot plezier én succes in je werk zullen leiden. Dit is
hét boek voor de ambitieuze en rebelse ondernemer die mindfulness niet uit het oog wil
verliezen. ‘Vishen is een van de invloedrijkste denkers van onze tijd op het gebied van
persoonlijke groei’ – Jay Shetty, auteur van Denk als een monnik
Boek van het Jaar bij de British Book Awards 2017 De nummer 1 bestseller van
Engeland Londen 1893: de nog jonge weduwe Cora Seaborne begint een nieuw leven.
Met haar onhandelbare (want autistische) puberzoon Francis en diens even stoere als
charmante gouvernante neemt ze haar intrek in het stadje Colchester. Tijdens haar
enerverende ontdekkingstochten door de ruige natuur van Essex, op zoek naar een
mythisch zeemonster dat het nabijgelegen Aldwinter zou terroriseren, ontmoet ze de
steile en stugge dorpsdominee William Ransome, die aanvankelijk niets moet hebben
van deze onconventionele dame uit de Londense society met haar bizarre voorliefde
voor monsters en fossielen. De oerkrachten van aantrekking en afstoting die daarbij
loskomen, dreigen hun beider leven volledig te ontwrichten. Tegen de achtergrond van
de stormachtige ontwikkelingen in de medische wetenschap en de gepassioneerde
strijd tegen de levensgevaarlijke huisvesting van de Londense armen, heeft Sarah
Perry een roman geschreven met een hele stoet onvergetelijke personages en
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spannende plotwendingen die over elkaar heen blijven buitelen, in een frisse en
prikkelende stijl die wemelt van de pakkende beelden: topliteratuur vol schrijnende en
soms ook lyrische momenten, die toch speels en onderhoudend blijft. Sarah Perry
(Essex, 1979) recenseert literatuur voor The Guardian en The Financial Times. Het
monster van Essex was een fenomenale bestseller in Engeland en Boek van het Jaar
bij de British Book Awards 2017, Waterstones Boek van het Jaar 2016, en het werd
genomineerd voor acht andere prijzen, waaronder de Costa Novel Award 2017 en de
Baileys Women's Prize for Fiction 2017. Perry woont in Norwich. 'Een van de meest
memorabele historische romans van de afgelopen tien jaar.' THE SUNDAY TIMES 'Het
monster van Essex is een prachtige roman over de werking van het leven, de liefde en
het geloof, over wetenschap, religie, geheimen, mysteries en de ingewikkelde en
onverwachte grilligheid van het menselijk hart. Het is zo goed geschreven dat de
pagina's van binnenuit verlicht lijken te zijn. Zodra ik het uit had, begon ik opnieuw.'
HELEN MACDONALD, AUTEUR VAN DE H IS VAN HAVIK 'Met haar historische fictie
bereikt Perry het vrijwel onmogelijke: een roman met daarin een wereld die geheel
overeenkomt met de tijd waarin het verhaal zich afspeelt, maar haar personages zijn
even modern als in overeenstemming met hun eigen tijd. Voor een tweede roman is het
een schitterende prestatie, waarvoor ze veel nominaties voor prijzen mag verwachten.'
THE INDEPENDENT
Peter Frankopan over het heden en de toekomst van een wereld die drastisch aan het
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veranderen is We volgen de opkomende zijderoutes naar het oosten, van Europa naar
China via Rusland en het Midden-Oosten. In de westerse wereld overheersen in dit
Brexit- en Trump-tijdperk begrippen als versnippering en isolatie. Dit staat in schril
contrast met wat er sinds 2015 langs de zijderoutes gebeurt: de banden zijn versterkt
en de onderlinge samenwerking is groter geworden. Er staan geen westerse landen in
de top tien van snelst groeiende economieën in 2017, en dat is al tien jaar zo.
Europese voetbalclubs hebben Chinese en Russische eigenaren, Qatar organiseert in
2222 het WK, Franse wijngaarden zijn in Chinese handen, een Iraanse zakenman die
een apartement had gehuurd in Istanbul dat hem beviel, kocht het hele flatgebouw.
Vanuit zijn unieke invalshoek kijkt Peter Frankopan naar het netwerk van relaties langs
de nieuwe zijderoutes en laat zien wat het effect zal zijn van deze voortdurende
verschuivingen in het machtscentrum, iets wat in het Westen zelden terug te vinden is
in de krantenkoppen. Dit belangrijke en uiteindelijk hoopvolle boek gaat verder waar De
zijderoutes eindigde en zet de schijnwerpers op thema's waar ons voortbestaan van
afhangt.
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