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OMSCHRIJVING

Wat belangrijk is: het inspirerende cadeauboekje van J.K. Rowling, prachtig geïllustreerdWijs en met
humor geschreven, in de rijke, magische stijl die we van Rowling gewend zijnDe beroemde speech die J.K.
Rowling hield voor de net afgestudeerden op de universiteit van Harvard ging over twee onderwerpen die
haar zeer aan het hart liggen: de voordelen van falen en het belang van verbeelding. Moedig genoeg zijn
om te falen is even belangrijk voor een mooi leven als de gebruikelijke graadmeters voor succes. Je
kunnen verplaatsen in het leven van een ander is een unieke menselijke kwaliteit die we te allen tijde in
stand moeten houden.De levensopvatting van Rowling heeft sindsdien ontelbare anderen geïnspireerd om
na te denken over wat het betekent om "een goed leven' te leiden. Nu, voor het eerst in boekvorm, dienen
haar woorden als een geruststelling en als een oproep tot actie voor iedereen die zich op een keerpunt in
zijn leven bevindt. Door risico's te durven nemen, door misschien te mislukken, door je
verbeeldingskracht te laten werken, kun je nú beginnen met minder voorzichtig leven en openstaan voor de
kansen die het leven te bieden heeft.De pers over Wat belangrijk is"De meest memorabele en ontroerende
speech die ik ooit heb gehoord.' Drew Gilpin Faust, directeur van Harvard"Een scherpe en inspirerende
speech.' Kirkus Reviews"De speech is een perfect voorbeeld van Rowlings stijl; ze wisselt af tussen
grapjes en stukjes wijsheid, vaak zelfs binnen dezelfde zin.' Chicago Tribune"Bescheiden en ontroerend,
vol met ideeën waarvan je hoopt dat geprivilegieerde jonge mensen ze goed in hun oren knopen.' The
Washington Post"Dit is absoluut het favoriete cadeau om aan pas geslaagden te geven.' The Huffington
Post



2

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Persoonlijke waarden test voor persoonlijke ontwikkeling en wat je belangrijk vindt

Prioriteiten stellen met de Prioriteiten-timemanagement-matrix gaat over belangrijk en urgent? Bedacht
door Covey / Eisenhower helpt je bij stellen keuzes.

Belangrijk, is alles wat van veel belang is vooral in de gevolgen en daarom niet over 't hoofd gezien mag
worden: De belangrijk ste feiten opnoemen.
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