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Het klassieke verhaal van de Bergsons, een familie van Zweeds-Amerikaanse immigranten in
het boerenland nabij het fictieve stadje Hanover Nebraska, aan het begin van de 20e eeuw. De
hoofdpersoon, Alexandra Bergson, erft de familiale landbouwgrond wanneer haar vader sterft,
en zij wijdt haar leven aan het maken van de boerderij tot een levensvatbare onderneming in
een tijd waarin veel andere allochtone gezinnen de prairie opgeven en verlaten. De roman
houdt zich ook bezig met twee romantische relaties, één tussen Alexandra en familie vriend
Carl Linstrum en de andere tussen Alexandra's broer Emil en de getrouwde Marie Shabata.
In de nog ongerepte natuur van Canada in de tweede helft van de 19e eeuw gaat een vrouw
samen met haar indiaanse gids op zoek naar haar zoon die is vertrokken om de moordenaar
van zijn vriend op te sporen.
De absolute literaire sensatie van het vorige millennium was Een hartverscheurend verhaal
van duizelingwekkende genialiteit van Dave Eggers: sensationele recensies (door twintig critici
verkozen tot boek van het jaar 2000), spraakmakende optredens, zeer grote verkoopaantallen
én een hartverscheurend verhaal: het gaat over de tragische dood van Eggers ouders (die
binnen vijf weken na elkaar aan kanker stierven toen hij eenentwintig jaar oud was) en de wijze
waarop hij zijn dan achtjarige broertje Toph opvoedt.
Een kikkervisje en een karper zijn dikke vrienden. Het kikkervisje wordt een kikker en gaat aan
land. Dat wil de karper ook, maar of dat zo'n goed idee is? Prentenboek met grote, kleurrijke
illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Parvati, een meisje uit een dorp in het zuiden van India, wordt door een grootmeester van de
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klassieke Indiase dans meegenomen naar zijn gurukulam om te worden opgeleid tot danseres.
This manual parallels the main text, THE SKILLED HELPER. The manual allows you to
complete self-development exercises as well as practice communication skills and each of the
steps of the model in private before using them in actual face-to-face helping interactions with
others.
Een kind is door zijn taalachterstand beperkt in zijn vermogen om zijn gevoelens te uiten;
volwassenen maken daar misbruik van om het kind te sparen voor de harde werkelijkheid.
‘Het blinde licht’ van Benjamín Labatut gaat over Fritz Haber, Werner Heisenberg, Alexander
Grothendieck – grote natuurwetenschappers die de loop van de twintigste eeuw hebben
veranderd. En de mensheid dichter bij de afgrond hebben gebracht. ‘Het blinde licht’ is een
roman over menselijke (over)moed en de morele consequenties van wetenschappelijke
vooruitgang. En over de onmetelijke verbeelding die nodig is om het ondenkbare te bedenken.

This totally revised second edition is a comprehensive volume presenting
authoritative information on the management challenges facing today's clinical
laboratories. Provides thorough coverage of management topics such as
managerial leadership, personnel, business planning, information management,
regulatory management, reimbursement, generation of revenue, and more.
Includes valuable administrative resources, including checklists, worksheets,
forms, and online resources. Serves as an essential resource for all clinical
laboratories, from the physician's office to hospital clinical labs to the largest
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commercial reference laboratories, providing practical information in the fields of
medicine and healthcare, clinical pathology, and clinical laboratory management,
for practitioners, managers, and individuals training to enter these fields.
In het verzorgingshuis waar hij zit krijgt Carl Feldman bezoek van een jonge
vrouw. Ze beweert dat hij jaren geleden haar zusje heeft gekidnapt en vermoord
en dat hij verantwoordelijk is voor de dood van meerdere meisjes in Texas,
zaken die nog altijd als cold cases te boek staan. Maar Carl lijdt aan dementie.
Hij zegt dat hij zich hier niets van herinnert. Is Carl Feldman een
seriemoordenaar of een gebroken oude man? Ziek of een ziekelijke leugenaar?
In een zenuwslopende race tegen de klok gaan de jonge vrouw en de oude man
op zoek naar de waarheid. Een reeks verontrustende foto’s voert hen langs de
plekken waar de meisjes destijds zijn vermoord...
Workbook for Egan's Fundamentals of Respiratory Care - E-BookElsevier Health
Sciences
Keyed chapter-by-chapter to the market-leading text, Workbook for Egan’s
Fundamentals of Respiratory Care, 11th Edition is filled with more NBRC-style,
case study application, and analysis-style questions that prepare you to excel on
exams. This comprehensive Workbook features a new design with a second
color that highlights important information, breaks up text, and offers better
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usability. New chapters correlate with the text to keep you current, and a wide
range of activities engage and guide you through some of the text’s more difficult
concepts. Word Wizard tests your knowledge of key terms. Meet the Objectives
assess your learning outcomes. Key Points identify key concepts from the
chapter. Case studies test comprehension of assessment and intervention
strategies and help you practice critical thinking. What Does the NBRC Say?
provides information on expectations of NBRC, gives a sampling of NBRC-style
multiple-choice questions, and helps you prepare for the certification exam. Food
for Thought offers thought-provoking tips and questions. Information Age
highlights all the resources available to you on the web. A Picture is Worth
(including Pneumo-nuggets) features a mixture of labeling exercises and
"nuggets" of information in the form of tips or questions. Chapter-specific
exercises offer various activities, such as exercises on ethics, equipment, and
mathematics. NEW! Five all-new chapters bring you the most up-to-date
information on the fundamentals of respiratory care research, trauma, burns,
near drowning, patient ventilator interaction, flexible bronchoscopy, and
extracorporeal life support (ECLS). NEW! A second color helps highlight pertinent
information, breaks up text, and provides a better overall look. EXPANDED! More
NBRC-style questions help you pass the NBRC examination. NEW! Updated
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content reflects changes in the 11th edition of the text.
Direct na de Amerikaanse verkiezingen in november 2016 stelde historicus
Timothy Snyder een lijst op van twintig aanbevelingen die van belang zijn als de
democratie wordt bedreigd. Hij plaatste deze lijst op zijn Facebookpagina en het
bericht ging direct viral. In Over tirannie werkt Snyder deze twintig lessen uit met
concrete voorbeelden uit de geschiedenis. Hij waarschuwt ons dat wij niet wijzer
zijn dan de Europeanen in de twintigste eeuw, die hun democratieën zagen
zwichten voor fascisme, nazisme en communisme: bewegingen waarin één
leider of één partij uitdrukking gaf aan de stem van het volk en beloofde de
burgers te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. Ook in de huidige tijd
lijkt het voortbestaan van de liberale democratie op het spel te staan. Niet eerder
was de geschiedenis van de vorige eeuw zo actueel. Een voordeel is dat we
kunnen leren van ervaringen uit het verleden om de opmars van tirannie te
stuiten. TIMOTHY SNYDER is hoogleraar geschiedenis aan Yale University. Hij
publiceerde de invloedrijke boeken Bloedlanden (2011) en Zwarte aarde (2015).
In januari 2017 hield hij in Amsterdam de Nooit Meer Auschwitz-lezing.
Wanneer de negentigjarige Vivian Daly de zolder van haar landhuis wil opruimen,
krijgt ze hulp van de zeventienjarige, tegendraadse Molly. De zolder blijkt vol te
liggen met aandenkens aan Vivians turbulente leven, van een oude kinderjas tot
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brieven van haar grote liefde. Ze begint te vertellen over haar arme Ierse familie,
die per boot naar New York vertrok en daar omkwam bij een brand. Vivian bleef
als wees achter en werd kort daarop met de `kindertrein naar het Midden-Westen
gebracht, omdat daar een beter leven zou wachten. Niets was minder waar.
Ademloos luistert Molly naar haar verhaal en ze ontdekt dat haar leven en dat
van Vivian meer op elkaar lijken dan ze ooit had gedacht. Met De kindertrein
heeft Christina Baker Kline een krachtige roman geschreven over weerbaarheid,
nieuwe kansen en onverwachte vriendschap. `De kindertrein is een ontroerende
pageturner over twee vrouwen op zoek naar een thuis. Publishers Weekly
Tussen 1854 en 1929 reden er zogeheten `kindertreinen vanuit de steden aan de
oostkust naar het Midden-Westen, met duizenden wezen aan boord wiens lot
slechts bepaald werd door het toeval.
Geschiedenis van het kloosterwezen dat zich vanaf de vierde eeuw vanuit het
Midden-Oosten over West-Europa heeft verspreid.
Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen en onze
gebrekkige perceptie van de werkelijkheid.
In De Russische connectie gaat de dertienjarige wizzkid Artemis Fowl op zoek naar zijn
vader, die nog in leven blijkt te zijn maar is ontvoerd door de Russische Mafiya. Op het
moment dat Artemis en zijn bodyguard Butler zich gereedmaken om naar het koude
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Noorden af te reizen, worden ze echter zelf ontvoerd, en wel door een oude bekende:
elfBI-kapitein Holly Short. De elfen willen dat Artemis hen bijstaat in hun strijd tegen de
kobolds, die voor hun wapenarsenaal door een Moddermens van batterijen worden
voorzien. Artemis stemt in, op voorwaarde dat de elfen hem naar Rusland brengen en
hem helpen zijn vader te bevrijden...
Als Georges met zijn ouders naar een nieuwe flat verhuist ontmoet hij Kitser, die een
spionnenclub heeft in de kelder. Georges wordt zijn compagnon. Samen houden ze de
mysterieuze Mr. X in de gaten, die een groot geheim lijkt te hebben. Kitser bedenkt een
plan om het huis van Mr X binnen te dringen. Maar hoe ver mag je gaan als je iemand
bespioneert? En vertelt Kitser wel de waarheid? De spionnenclub is een spannend en
ontroerend boek over vriendschap en moed, dat lezers tot het einde toe in zijn greep
houdt en verrast.
Zelfhulpgids voor effectieve gedragsverandering.
Ellens nieuwe vriend wordt gestalkt door zijn ex. Ze is gefascineerd door de motieven
van deze vrouw en zou haar eigenlijk weleens willen ontmoeten. Ellen weet dit niet,
maar ze heeft haar al ontmoet. Ellen O’Farrell werkt als hypnotherapeut in het
excentrieke strandhuis dat ze van haar grootouders heeft geërfd. Op haar tumultueuze
relatiegeschiedenis na, heeft ze een fijn leven. Al zou ze inmiddels weleens iemand
willen tegenkomen die bij haar blijft. Wanneer ze Patrick ontmoet heeft ze goede hoop:
hij is knap, vrijgezel, heeft een baan én hij vindt haar ook leuk. Maar dan komt het
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gevreesde moment: hij moet haar iets vertellen. Ellen is voorbereid op het ergste, maar
wordt verrast. Het blijkt dat Patricks ex-vriendin hem stalkt. Dat vindt ze eigenlijk wel
interessant. Ze heeft een relatie met iemand die het waard is om gestalkt te worden.
Ook is ze gefascineerd door de motieven van deze vrouw. Ze zou haar eigenlijk
weleens willen ontmoeten. Ellen weet dit niet, maar ze heeft haar al ontmoet.
U. is een getalenteerde maar ongemakkelijke man die voor een hoog aangeschreven
consultancykantoor in Londen werkt. Zijn werkgever geeft advies aan grote bedrijven
en regeringen en verwacht van de ‘bedrijfsantropoloog’ – U. dus – dat hij hen helpt de
wereld om hen heen te ontcijferen, vooral nu er een gigantisch project wordt
aangeboden. Maar in plaats van onderzoek te verrichten, loopt U. zijn tijd te verdoen en
raakt hij geobsedeerd door de beelden die de wereld dagelijks op hem loslaat:
olielekken, Afrikaanse verkeersopstoppingen en zombie-optochten. Is er, vraagt U. zich
af, een geheime logica die deze beelden verbindt? Een codex die, eenmaal gekraakt,
de ware reden van ons bestaan ontsluit? Terwijl U. manoeuvreert tussen het visionaire
en het vage, het briljante en het onzinnige, komt de ware bedoeling van Satin Island
naar voren.
Het punt Omega is een strak gecomponeerde, verontrustende en krachtige roman over
de organisatie van de Amerikaanse oorlogsvoering en de eenzaamheid van het
bestaan. De kamergeleerde en einzelgänger Richard Elster woonde in het verleden
bijeenkomsten bij van defensiedeskundigen, waar troepenopstellingen, het organiseren
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van anti-oproerbestrijding en bevelen tot terugtrekking werden besproken. Het was
Elsters opdracht de ideeën van de oorlogsstrategen uit te werken en hij had toegang tot
geheime documenten en vergaderingen. Nu heeft hij zich teruggetrokken in een
vervallen huis in de woestijn. Jim Finley, een jonge documentairemaker, ziet een
verhaal in hem en zoekt hem op. De mannen drinken en praten over het leven en de
kunst terwijl de weken verstrijken. Dan komt Elsters dochter Jennie op bezoek. Haar
komst zorgt voor een nieuwe dynamiek, tot er een dramatische gebeurtenis volgt. De
vertrouwelijke band tussen de drie maakt plaats voor een onbevattelijk, hevig gevoel
van verlies.
In ‘Het lied van de geesten’ van Jesmyn Ward (1977) wonen Jojo en zijn kleine zusje
Kayla met hun zwarte grootouders langs de kust van Mississippi. Hun moeder, Leonie,
veroorzaakt met haar sporadische aanwezigheid in hun levens alleen chaos. Als hun
(blanke) vader vrijkomt uit een gevangenis in het noorden van de staat, besluit Leonie
dat ze hem gezamenlijk moeten ophalen. Ze hoopt op een gelukkige familiereünie,
maar in plaats daarvan volgt een hellevaart door een landschap dat nog altijd is
getekend door armoede en racisme. Onderweg wordt zowel Leonie als Jojo geteisterd
door spoken uit het verleden, dat op het platteland van het Diepe Zuiden, in de
onsterfelijke woorden van William Faulkner, nooit dood is, zelfs niet voorbij. Ward
ontving de National Book Award voor haar roman ‘Salvage the Bones’ en voor ‘Het
lied van de geesten’, waarmee ze de eerste vrouw ooit is die de prijs twee keer heeft
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gekregen voor fictie.
What do I need to know? Why do I need to know it? And how will I use it? Focusing on
the most important concepts in the Egan's 10th Edition text, this workbook helps you
answer these questions and develop a deeper understanding of respiratory care
through real-life examples, key points, and a wide range of activities. Chapter-specific
exercises offer various activities, such as exercises on ethics, equipment, and
mathematics. Word Wizard tests your knowledge of key terms. Meet the Objectives
gives you a way to assess your learning. Key Points identify key concepts from the
chapter. Case studies help you practice critical thinking. Food for Thought offers
thought-provoking tips and questions. Information Age highlights all the resources
available to you on the web.A Picture is Worth (including Pneumo-nuggets) features a
mixture of labeling exercises and "nuggets" of information in the form of tips or
questions. Updated content reflects the changes in the 10th edition of the text. 20%
more NBRC-style questions help you pass the NBRC examination.More criticalthinking/essay questions allow you to apply your learning.

Alice Love is 29, dol op haar man en zwanger van hun eerste kind. Dus... stel je
Alice’ schok voor wanneer ze bijkomt op de vloer van haar sportschool, naar het
ziekenhuis wordt gereden en daar ontdekt dat de bruidsweken al lang voorbij
zijn. Ze ligt in een scheiding, heeft drie kinderen en ze is 39 jaar. Alice moet de
gebeurtenissen van het afgelopen decennium zien te reconstrueren, en
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tegelijkertijd proberen haar leven weer op de rit te krijgen. Ze probeert erachter te
komen waarom haar zus haar niet meer wil spreken, en hoe het komt dat ze een
van die superslanke moeders met veel te dure kleren is geworden. Uiteindelijk
moet Alice vooral erachter komen of geheugenverlies een zegen is of een vloek,
en of het mogelijk is om helemaal opnieuw te beginnen. ‘Een vaak grappig,
soms hartverscheurend, zeer persoonlijk portret van een vrouw die haar eigen
geheimen probeert te ontdekken.’ - Booklist ‘Een parel. Moriarty’s proza gaat
van grappig via scherp naar loeispannend in één knip met de vingers.’ –
Publishers Weekly
Geen filosofische of spirituele beschouwingen, maar inzichten die gebaseerd zijn
op wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. In dit uitdagende boek delen 100
topexperts in de positieve psychologie, van IJsland tot Zuid-Afrika en van China
tot Australië, de kennis die zij bezitten over geluk. Deze moderne wetenschap
maakte het voorbije decennium een grote opgang. Geen filosofische of spirituele
beschouwingen, maar inzichten die gebaseerd zijn op wereldwijd
wetenschappelijk onderzoek. Het gaat niet over 'geloven' maar over 'weten'.
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. Dit boek behandelt niet alleen het
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individuele geluk, maar ook het welzijn van groepen, organisaties en landen. Zo
ontstaat in dit unieke standaardwerk een globale visie op geluk. Hoofdredacteur
Leo Bormans verdiepte zich twee jaar in de onderzoeken van deze professoren
en vertaalde hun conclusies naar een breed publiek. Nooit eerder werd research
op een dergelijke manier samengevat en ontsloten. Prachtige illustraties uit alle
hoeken van de wereld en een moderne grafische vormgeving maken van dit
geheel een boek dat ook het hart zal aanspreken. Een waardevol cadeau! Wil je
graag meer weten of dit boek inkijken, surf dan naar deze site:
www.theworldbookofhappiness.com.
‘Wat een prachtig boek. Het knappe van McCarthy is dat hij veel dreiging tussen
de regels door laat voelen [...]. Boven alles heeft De weg een geweldige stijl,
pakkende personages en genoeg materiaal om een avond lang over te praten.’
– Ionica Smeets in de Volkskrant Nadat er een gloeiende vuurzee over het land
is geraasd, doorkruisen een man en zijn zoontje het doodse Amerikaanse
landschap. In deze met as bedekte, vergane wereld volgen zij de weg naar het
zuiden. Het enige wat hen rest is te overleven in de snijdende kou, zonder elkaar
te verliezen. Ze zijn alles voor elkaar. De weg is een bespiegeling over de dunne
scheidslijn tussen beschaving en woestenij, en over de alomvattende en soms
beangstigende liefde die een kind voor zijn ouders voelt. Een ijzingwekkend
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meesterwerk.
In een sprong was ik uit de zaal in het studeervertrek. HOOFDSTUK III Een
runisch handschrift.--Uitleg van het alphabet--Het geheimschrift.--Een geleerd
man.--Nichtje Graeuben.--Ontcijfering van het dokument.--Einde der ontcijfering.
"Het is stellig runisch," zeide de professor zijne wenkbrauwen fronsende. "Maar
er schuilt een geheim achter, dat ik ontdekken zal, of...." Een driftig gebaar gaf
zijne bedoeling genoegzaam te kennen. "Ga daar zitten," voegde hij er bij, terwijl
hij met zijne vuist de tafel aanwees, "en schrijf." In een oogenblik was ik gereed.
"Nu zal ik u iedere letter van ons alphabet opnoemen, die met eene van deze
ijslandsche letters overeenkomt. Wij zullen zien wat dat geeft. Maar, bij St.
Michael! pas op, dat ge u niet vergist." De opnoeming begon. Ik deed mijn
uiterste best; de eene letter werd na de andere opgenoemd en vormde zoo de
onverstaanbare opeenvolging der volgende woorden: m.rnlls esreuel seeJde
sgtssmf unteief
De glazen stolp volgt de ondergang van de getalenteerde Esther Greenwood in
de jaren vijftig van de vorige eeuw. Wanneer Esther na haar studie stage gaat
lopen bij een populair vrouwentijdschrift in New York, wordt ze voor het eerst met
de wereld buiten de schoolbanken geconfronteerd. Ze hoopt op een vervolg van
haar academische carrière, maar wordt afgewezen en trekt weer bij haar moeder
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in. Daar verzinkt ze, op zoek naar haar identiteit, steeds verder in een depressie,
totdat opname in een psychiatrische kliniek de enige uitweg lijkt. De glazen stolp
is een pijnlijk verslag van een ambitieuze jonge vrouw die niet serieus genomen
wordt door de maatschappij. Plath trekt de lezer meesterlijk mee in Esthers
waanzin, waardoor die niet alleen levensecht, maar ook geloofwaardig is. Ze
slaagt erin in de diepste krochten van de menselijke ziel te kruipen. Door deze
buitengewone prestatie is De glazen stolp (The Bell Jar) een Amerikaanse
klassieker geworden.
Niemand weet precies hoe Tooly Zylberberg eigenaar is geworden van het
noodlijdende boekwinkeltje World’s End in de heuvels van Wales. De Russische
immigrant Humphrey leert haar schaken, maar is dat zijn enige rol? Hoe zit het
met Sarah, die uit het niets opduikt in Tooly’s leven, en net zo snel weer
verdwijnt? En wie is Venn, de obscure maar charismatische man die iedereen
een stapje voor lijkt te zijn? Met De opkomst en ondergang van grootmachten
schaart Tom Rachman zich tussen de allergrootste auteurs van dit moment en
zet hij een fenomenale literaire puzzeltocht neer die drie decennia en diverse
continenten omspant en langs alle excentrieke personages voert die ooit hebben
bijgedragen aan de opvoeding van Tooly Zylberberg.
Drie kleine leugens is de nieuwe thriller van auteur Laura Marshall, die eerder
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debuteerde met het goed ontvangen Vriendschapsverzoek. Drie kleine leugens is
de nieuwe thriller van auteur Laura Marshall, die eerder debuteerde met het goed
ontvangen Vriendschapsverzoek. 2005: de zeventienjarige Ellen valt hopeloos
voor de charmante nieuwkomer Sasha. Maar terwijl Ellen wordt verwelkomd in
Sasha’s familie heeft ze totaal geen besef van de duisternis die schuilgaat onder
hun vrolijke, bohemien levensstijl. Als tijdens een nieuwjaarsfeestje alles
compleet uit de hand loopt, resulterend in een rechtszaak (waarin Ellen de
kroongetuige is), is het idyllische familieleven daarna nooit meer hetzelfde. 2018:
Ellen en Sasha zijn nu dertig, ze wonen samen in een flat in Londen en zijn
hartsvriendinnen voor het leven. Wanneer Sasha echter verdwijnt, vreest Ellen
het ergste. Sasha is al eerder op deze manier verdwenen en de politie neemt het
daarom niet meer serieus, maar als er vervolgens geheimen uit het verleden van
Ellen en Sasha komen bovendrijven, lijkt het erop dat Ellen een goede reden
heeft om bang te zijn – niet alleen voor Sasha, maar ook voor zichzelf. Uitzoeken
wat er echt is gebeurd op die nieuwjaarsavond 12 jaar geleden brengt gevaar
met zich mee, maar het dwingt Ellen ook om haar verleden te confronteren. Want
hoe goed kent ze haar beste vriendin eigenlijk?
Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke taal.
The only text in the market written specifically for Diploma of Nursing students in
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Australia and New Zealand. Written by Gabrielle Koutoukidis, Kate Stainton and Jodie
Hughson, Tabbner’s Nursing Care: Theory and Practice, 7th edition, provides a solid
foundation of theoretical knowledge and skills for nursing students embarking on an
Enrolled Nurse career. Reflecting the current issues and scope of practice for Enrolled
Nurses in Australia, this new edition focuses on the delivery of person-centred care,
emphasises critical thinking throughout and demonstrates the application of the
decision-making framework across multiple scenarios. Visit
evolve.elsevier.com/AU/Koutoukidis/Tabbner: eBook on VitalSource Teaching
resources Image collection – all figures and tables from the textbook Test banks
Student resources Answer guides to: o Case studies o Critical thinking exercises o
Decision-making framework exercises o Review questions Australian Clinical Skills
videos demonstrating core skills to help you link the theory to practice Weblinks Two
new chapters: o Nursing informatics and technology in healthcare o Quality and safety
in healthcare 83 Clinical Skills aligned with the new 2016 Nursing and Midwifery Board
of Australia Enrolled Nurse (EN) Standards for Practice to help you understand the skill
and translate it into effective clinical practice Exercises on the decision-making
framework for the EN Examples of progress notes and nursing care plan
documentation Aligned with the HLT Health Training Package Supported by a NEW
companion skills workbook: Essential Enrolled Nursing Skills for Person-Centred Care
Includes eBook on VitalSource
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Meneertje Blij is altijd vrolijk. Maar dan ontmoet hij iemand die altijd diep ongelukkig is.
Lukt het Meneertje Blij om die zielenpiet aan het lachen te krijgen? Meneertje Blij is het
derde deeltje van de Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
Embark on a journey of self love--a powerful workbook for women In a rapidly changing
world full of personal and professional challenges, it's not always easy to treat
ourselves with love and compassion--but the Self Love Workbook for Women is a
simple first step. It's full of thought-provoking reflection and encouragement for women
who want to build the confidence and self-esteem they need to take on the world.
Whether you're navigating your own body image, leaving an unhealthy relationship, or
are simply trying to embrace who you are, this book provides helpful tools and
exercises for developing a better relationship with yourself. Self Love Workbook for
Women offers: A two-part approach--Learn what self love really is and why it's so
important, then find ways to release self-doubt, practice self-compassion, and create a
life filled with meaning and purpose. Proven techniques--Get inspired by quotes,
affirmations, powerful exercises, and insightful prompts that are based in positive
psychology, mindfulness, and other methods for practicing self love. All you need is
love--If you're going through a hard time, or just want to include more loving practices in
your life, this workbook will help you reach your full potential and nurture yourself along
the way. This workbook is your roadmap to self love and positive change.
Kahneman neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis door de krochten van ons brein
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in dit zeer toegankelijke boek (...). Hij presenteert theorieën, lepelt verrukkelijke
anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De Volkskrant Daniel
Kahneman, een van belangrijkste psychologen ter wereld, ontving de Nobelprijs voor
de Economie voor zijn invloedrijke werk dat het traditionele rationele beslissingsmodel
ter discussie stelde. Zijn gedachtegoed heeft diepgaand effect gehad op vele terreinen
- onder andere economie, psychologie en politiek - en nu geeft hij in één boek een
overzicht van al die jaren onderzoek en wetenschap. 'Een verbazingwekkend rijk boek:
helder, diepgravend, vol verrassende inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is altijd
vermakelijk en af en toe zelfs ontroerend, met name als Kahneman zijn samenwerking
met Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en lezen.' New York Times Book
Review
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