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Samenvatting De vraag ‘Wat weet je zeker?’ van filmrecensent Gene Siskel
inspireerde Oprah Winfrey tot haar column 'Wat ik zeker weet' in 'O,
The Oprah Magazine'. De vraag bood haar een manier om de balans van
haar leven op te maken. De afgelopen veertien jaar schreef ze elke
maand een column, en de beste hiervan worden nu, herzien en
geactualiseerd, samengebracht. Het resultaat: een boek bomvol
wijsheden en waarheden over geluk, veerkracht, relaties,
dankbaarheid, kansen, respect, helderheid en kracht door een van de
meest opmerkelijke vrouwen ter wereld.

Details De afgelopen veertien jaar nam Oprah afscheid van The Oprah Winfrey Show
(de hoogstgewaardeerde talkshow in de geschiedenis), lanceerde ze haar
eigen tv-netwerk, werd ze Amerika’s enige donkere miljardair, ontving ze een
eredoctoraat aan Harvard University en de Presidential Medal of Freedom.

Gedurende al die tijd bracht ze diepgaande en inspirerende wijsheden in haar
Wat ik zeker weet-column in O, The Oprah Magazine. Deze wijsheden zijn
nu voor het eerst herzien en samengebracht in Wat ik zeker weet, een
prachtig boek vol inzichten en openbaringen van Oprah Winfrey. Ze zijn
gegroepeerd naar thematiek en bieden een zeldzaam krachtig inzicht in de
geest van een van de meest opmerkelijke vrouwen ter wereld. Eerlijk,
ontroerend, opbeurend, hartverwarmend en energiek: Oprah's Wat ik zeker
weet sprankelt door teksten waar lezers zich steeds weer tot zullen wenden.
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Afbeeldingen

Over Lev.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen
informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev. verschijnen boeken van auteurs
zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Eben Alexander.

powered by 

http://pr.co/
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41022/images/135158-6a31a6e4-8576-4308-b44d-8ffc3b7b109c-wat_2520ik_2520zeker_2520weet_25203d-large-1404737032.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/41022/images/135159-2de9a6de-78b9-4adc-b0a4-2b9ea7dfac4b-wat_2520ik_2520zeker_2520weet_2520300-large-1404737040.jpg
http://www.awbruna.nl/web/Auteur.htm?dbid=18029&typeofpage=499745
http://www.awbruna.nl/web/Auteur.htm?dbid=12008&typeofpage=499745
http://www.awbruna.nl/web/Auteur.htm?dbid=18032&typeofpage=499745

