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Het populair-wetenschappelijke standaardwerk van Leo Bormans over het wereldwijde geluksonderzoek nu
grondig vernieuwd Geluk 2.0, de grondig vernieuwde versie van de wereldwijde bestseller The World Book of
Happiness, brengt een actueel overzicht van wat we écht weten over geluk en wat we daar meer mee kunnen
doen in ons eigen leven en in de samenleving. 'Onze cultuur is rijp voor een update, zodat relaties en geluk de
prioriteit krijgen die ze verdienen.' Prof. Stefano Bartolini, Italië 100 internationale topexperts in de positieve
psychologie delen hun kennis over geluk en levenskwaliteit op een manier die iedereen begrijpt. Geen
filosofische of spirituele beschouwingen, maar inzichten die gebaseerd zijn op wereldwijd wetenschappelijk
onderzoek. Het gaat niet over 'dromen' of 'geloven', maar over 'weten' en 'toepassen'. Kennis over de rol van
tijd, geld, gezondheid, succes, welzijn, toekomst en warmte. Over jeugd, genetica, toeval en vrije wil. Over
humor, pijn en verdriet. Over kiezen, familie, relaties en vrienden. Niet alleen het individuele geluk wordt
onderzocht, maar ook het welzijn van groepen, organisaties en landen. En wat kunnen we doen om dat geluk
groter en duurzamer te maken? Hoofdredacteur Leo Bormans verdiept zich al jaren in het geluksonderzoek.
Hij reist de wereld rond om te spreken met onderzoekers en beleidsmakers. Hij slaagt erin om de conclusies
van het wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor een breed publiek. De eerste versie van dit
boek werd een internationale bestseller en werd vertaald in meer dan twaalf talen (inclusief Chinees en
Japans). Nu is het tijd voor een update. Meer dan de helft van de onderzoeken in het boek werd vervangen
door nog recenter en relevanter onderzoek. Geluk 2.
0 is meer dan ooit het standaard werk als het gaat over geluk en de kwaliteit van ons leven.

