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Julia Baird

Alles geeft licht
Over verwondering, natuur, de innerlijke gloed van onszelf én die
van de wereld om ons heen

Dit is absoluut mijn soort boek. Julia geeft ons licht. Leven, natuur, hoop.
Trakteer jezelf.
— Matt Haig

Pijnlijk mooi & inspirerend: iedereen voelt zich een beetje lichter na het lezen van

dit boek. Voor de lezers van Het zoutpad
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We weten allemaal dat we de momenten moeten koesteren waarop we ons gelukkig, tevreden

en vredig voelen. Maar hoe gaan we verder nu alles anders is? Nu we des te meer beseff en hoe

kwetsbaar het leven kan zijn? Is het mogelijk om toegang te krijgen tot licht – onze eigen bron

van phosphorescence?

In dit wijze en inspirerende boek reflecteert bestsellerauteur Julia Baird op haar ervaringen met

die fosforescentie, het lichtgevende fenomeen uit de natuur, en vertelt ze hoe ze haar eigen

‘innerlijke gloed’ wist te cultiveren in het licht van een levensbedreigende ziekte.

Geïnspireerd door de eenvoudige schoonheid van vuurvliegjes en lichtgevende oceanen schrijft

Baird over de dingen die haar weg verlichtten na een periode van liefdesverdriet en ziekte.

Verbinding met de natuur, ontzag en verwondering opzoeken, maar ook gewoon

vriendschappen onderhouden.

Het zijn gewoontes die haar leven veranderden. Want als we openstaan voor het mysterie van

de wereld en de rustgevende kracht van ‘het gewone’ erkennen, ontdekken we verborgen

bronnen van veerkracht. Het zijn deze ervaringen die ons ondersteunen en ons helpen ons

eigen licht te zien wanneer de wereld donker wordt.

Alles geeft licht werd het beste boek én beste non-fictieboek van het jaar bij de

Australian Book Awards. Er werden in Australia al meer dan 150.000 exemplaren

verkocht.

Julia Baird (1989) is een bekroond journalist, auteur en columnist. Ze schreef eerder o.a.

Victoria, koningin, dat wereldwijd lovend werd ontvangen. De biografie stond in de top 10 van

2016 van The New York Times. Julia woont vlak bij de zee met twee kinderen, een

meedogenloze kat en een enorme hond.

Een meesterlijke mix van wetenschap, psychologie, journalistiek, persoonlijke
ontwikkeling en memoir. Hoewel ik het soms ingewikkeld vond om het aan
vrienden uit te leggen, is het helemaal niet moeilijk om te lezen.
— Booktopia 

‘Een hand vol licht in een verduisterde wereld.’ 
— Cal Flyn, auteur van Verlaten oorden
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