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`Een tragisch, maar ook hoopvol verhaal over liefde, geheugen, verlies en wederopbouw. Shreve’s diepzinnige, provocerende
historische roman heeft een moderne weerklank.’ Publishers Weekly ‘Anita Shreve weet als geen ander liefdevol, maar grondig
het innerlijk leven van haar personages bloot te leggen.’ - Newsday ‘Met haar beeldende beschrijvingen en scherpe observaties
weet Shreve de lezer geboeid te houden.’ - Washington Post `Ieder boek ga je weer voor de bijl, zo bedreven weet Shreve je in
haar web te weven.’ LINDA
No further information has been provided for this title.
Created BY psychologists FOR psychologists, Worth Publishers’ PsychPortal is a breakthrough online learning space. This
version is specifically built around the Hockenbury’s textbook. PsychPortal contains all of the standard functionality you expect
from a site that can serve as an independent online course, but it is the core teaching and learning components (developed with
an advisory board of master teachers and learning experts) that make PsychPortal truly unique.
The Emerald Handbook of ICT in Tourism and Hospitality incorporates key research findings, in-depth case studies and discussion
of the future implications stemming from technologies changes and developments across a number of core themes.
Miljoenen Noord-Amerikanen werken voor een hongerloon. Barbara Ehrenreich besloot zich bij dit leger van de slechtbetaalden
aan te sluiten. Ehrenreich verhuisde naar Florida en vervolgens naar Maine en Minnesota. Daar huurde ze de goedkoopst
mogelijke kamers en werkte ze als serveerster, kamermeisje, schoonmaakster, bejaardenhulp en verkoopster. Al gauw moest ze
vaststellen dat de ‘minste’ baantjes een enorme mentale en lichamelijke kracht vereisen. En een baan is niet genoeg: wie in
Amerika graag een dak boven zijn hoofd heeft, zal er ten minste twee laagbetaalde banen op na moeten houden. Toch werd
Ehrenreich getroffen door het optimisme en de solidariteit onder de laagbetaalden. De achterkant van de Amerikaanse droom is
een indrukwekkend portret van slechtverdienende Amerikanen in al hun vasthoudendheid, angst en verrassende vrijgevigheid.
Eric Kandel, ook wel de grootste hersenwetenschapper ter wereld genoemd, schrijft in zijn boek ‘De gestoorde geest’ dat er
eeuwenlang onderscheid is gemaakt tussen lichaam en geest. Psychische stoornissen zijn altijd opgevat als zuiver geestelijk en
niet lichamelijk. Maar de werkelijkheid is dat er helemaal geen onderscheid gemaakt kan worden. Psychische problemen zijn
neurologisch en neurologische psychisch. Eric Kandels levenswerk is erop gericht psychiatrie en neurobiologie bij elkaar te
brengen. Hij begon als psychoanalyticus, maar raakte steeds meer geboeid door de biologische basis van psychische problemen.
Door verstoringen van hersenfuncties te bestuderen en hun mogelijke behandelingen te onderzoeken, kunnen we ons begrip van
gedachten, gedrag, geheugen en creativiteit in het gezonde brein vergroten. De gestoorde geest vat al Kandels bevindingen
helder samen; het is de kroon op zijn levenslange onderzoek en is een van de invloedrijkste boeken over het brein ooit.
The controls used on emotional arousal and cognitive processes are difficult in several societies, because of the presence of
beliefs in several more issues and forces, which influence the bidirectional to and fro journey of effects between mental health and
mental illness. Human beings in general accept only experiential methods of verifications and approval of reality, when they come
in contact with their own mental and physical conditions. However, many may still be influenced by suggestions and produce
experiences as per suggestions, which may not respond to scientific methods of verifications and corrections. Mental health and
diseases, mainly in the domain of emotional health may therefore be affected by beliefs and psychological effects produced from
cognitive processes and cognitive molding of emotions. Interventions in the cognitive and emotional domains do often work and
changes may be brought out at the psychological and biological levels
Aan de hand van het wereldberoemde boek van zijn vader geeft Sean Covey praktische tips en inzichten om je studie succesvol te doorlopen
en je carrière met een stevige basis te starten. In ‘De zeven eigenschappen voor effectieve studenten’ geeft Sean Covey, aan de hand van
de eigenschappen uit het wereldberoemde boek van zijn vader, praktische tips en inzichten om je studie succesvol te doorlopen en je
carrière met een stevige basis te starten. Door met het einde voor ogen te beginnen, blijf je tot het einde betrokken, en houd je het beter vol.
Je maakt scherper onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en balanceert studie en plezier, met geweldige prestaties als resultaat!
Dit is het verhaal over hoe je leven jouw hersenen vormt, en hoe je hersenen jouw leven vormen. Ga mee met de befaamde onderzoeker
David Eagleman op een verrassende tour door je hersenen. De reis neemt je mee naar de wereld van extreme sporten, genocide, strafrecht,
hersenchirurgie, robotica en de zoektocht naar onsterfelijkheid. Onderweg doemt uit de oneindig dichte opeenhoping van hersencellen en
hun ontelbare verbindingen iets op wat je misschien niet helemaal had verwacht: jijzelf. Het boek is toegankelijk geschreven en bevat
illustraties en kaders met extra uitleg en bijzondere verhalen. Voor iedereen die meer wil weten over de werking van ons brein is dit de
perfecte introductie.
Using an evidence-based approach and case studies from a wide range of life domains, Interventions and Policies to Enhance Wellbeing
examines the most successful existing strategies to promote wellbeing and mental health. Discusses the results of the latest research in the
science of wellbeing and their implications for improved learning, creativity, productivity, relationships, and health Covers interventions for
individuals across the lifespan, as well as those for organizations, communities, and entire populations Looks at policy initiatives and
approaches with a focus on the integration of new technology and the role of the media Part of the six-volume Wellbeing: A Complete
Reference Guide, which brings together leading research from across the social sciences
De beste beslissingen ontstaan uit een goed afgestemde combinatie van verstand en gevoel. Hoe die mix er precies uitziet verschilt per
situatie: voor een huis kiezen kan het best op je gevoel, omdat je de voors en tegens allang op een rijtje hebt gezet, maar aandelen kopen
kan beter op ratio, want op de beurs laat je je vaak gevaarlijk meeslepen door emoties. Waar het om gaat is dat je weet wanneer je de
verschillende delen van je hersenen moet gebruiken. Lehrer geeft ons de middelen die we hiervoor nodig hebben en maakt niet alleen
gebruik van de allernieuwste onderzoeksresultaten, maar ook van de praktijkervaring van uiteenlopende besluitvormers, van piloten en
investeerders tot pokeraars en seriemoordenaars. Hij beantwoordt twee vragen die voor iedereen van belang zijn, van ceo tot
brandweerman: Hoe komen wij tot een besluit? En hoe kunnen we betere afwegingen maken? '
Moving beyond traditional cyberculture studies paradigms in several key ways, this comprehensive collection marks the increasing
convergence of cyberculture with other forms of media, and with all aspects of our lives in a digitized world. Includes essential readings for
both the student and scholar of a diverse range of fields, including new and digital media, internet studies, digital arts and culture studies,
network culture studies, and the information society Incorporates essays by both new and established scholars of digital cultures, including
Andy Miah, Eugene Thacker, Lisa Nakamura, Chris Hables Gray, Sonia Livingstone and Espen Aarseth Created explicitly for the
undergraduate student, with comprehensive introductions to each section that outline the main ideas of each essay Explores the many facets
of cyberculture, and includes sections on race, politics, gender, theory, gaming, and space The perfect companion to Nayar?s Introduction to
New Media and Cyberculture
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Consciousness
Filosofie voor beginners maakt op een uitermate originele wijze de leek wegwijs in de filosofie, een terrein dat veel mensen direct geneigd
zijn als 'moeilijk' te bestempelen. Filosofie voor beginners verklaart en illustreert - het boek bevat zo'n driehonderd originele tekeningen van
de auteur - moeilijke filosofische begrippen op een manier die ze toegankelijk maakt voor degene die weinig of niets van filosofie afweet. De
tekeningen hebben een cartoonachtig karakter en zijn juist daardoor een goede hulp bij het verhelderen van complexe filosofische begrippen
en theorieën. Filosofie voor beginners geeft een beknopte inleiding in de filosofie. Het begint bij de oude Grieken en schetst de verdere
geschiedenis van de filosofie tot en met de behandeling van eigentijdse filosofen. Een docent filosofie over dit boek: 'Zo kan dit boek de
leemten vullen in de bibliotheken van het voortgezet onderwijs, maar ook in de boekenkasten van tieners en volwassenen.'
Women and Travel: Historical and Contemporary Perspectives is a fascinating look at the behavior, motivations, experiences, and needs of
women as tourists and travellers, drawing on both historic and contemporary eras. Surprisingly little research has explored key issues,
experiences, and opportunities in the context of women’s travel. This revealing volume fills this gap, exploring the discourses, debates, and
discussions about women, travel, and tourism. With an international roster of contributors from diverse regions of the world, the book
celebrates a variety of women’s voices. Khoo-Lattimore and Wilson deliberately sought to include nontraditional and non-Western
perspectives on women’s travel, with inclusions of Asian solo female travelers; Islamic women travellers and the constraints placed on them;
and women who cannot travel (or choose, for whatever reason, a ‘home holiday’). This enlightening volume brings together scholars from
the broad areas of tourism, hospitality, geography, and leisure studies to examine how and why women travel. The chapters bring light to
perspectives from different countries, cultures, backgrounds, and religions, and utilize different methods, approaches and styles of
presentation. Women and Travel: Historical and Contemporary Perspectives will be of interest to academics and graduate students from a
range of disciplines, including tourism, leisure studies, sociology, cultural geography, anthropology, feminist and gender studies, business,
economics and management; as well as professionals working in the tourism industry, particularly those with an interest in niche markets and
segmentation.
This is a volume on loneliness and what can be done to address its pain. While most books simply describe loneliness from one author’s
point of view, this volume includes a comprehensive review of the literature and employs top researchers in the field discuss their own
research findings, conclusions and clinical experience. It explores the relationship between loneliness and sexuality, loneliness and optimism,
and parental loneliness during pregnancy and childbirth. It also addresses loneliness throughout the life cycle in children, adolescents, the
elderly and disabled, leading to a variety of coping and therapeutic modalities aimed at helping those who suffer from loneliness in its various
forms.
Discovering PsychologyWorth PublishersPsychologyWorth PublishersPsychology + Launchpad for Hockenbury's Psychology, 7th Ed. Sixmonth Online CardWorth PublishersDiscovering PsychologyWorth Publishers
Een hoog IQ biedt geen garantie op een gelukkig leven; minstens even belangrijk is het EQ, het ‘emotiequotiënt’. In 'Emotionele intelligentie'
laat Daniel Goleman ons kennismaken met het voelende deel van ons brein, dat zorgt voor zelfbeheersing, zelfkennis, geestdrift en het
vermogen eigen emoties te herkennen en onszelf te motiveren. Emotionele vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te zijn dan rationele,
ze zijn ook van doorslaggevend belang voor succes in relaties en werk en voor ons lichamelijk welbevinden. 'Emotionele intelligentie' werd in
veertig talen vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.
NEW! MyPsychLab edition available October 2007! Text comes automatically with MyPsychLab for no additional charge! Includes end of
chapter study tips directing students to MyPsychLab for further study! No changes to pagination from Cicccarelli/Meyer Psychology 1e. The
most learner-centered and assessment-driven text available. Using the APA undergraduate psychology learning outcomes, the authors
establish clear learning objectives for students and tie the text assessment to these objectives. Praised for a very engaging writing style,
comprehensive coverage of key research, and strong pedagogical features, Ciccarelli focuses on getting students to actually read their
textbook. Student feedback from numerous class tests and instructor feedback from an extensive reviewing process emphasize the appeal of
Ciccarelli's approach to teaching and learning in today's classroom.
Nursing Ethics and Professional Responsibility in Advanced Practice equips healthcare professionals with the tools they need to address the
ethically complex issues they face in daily practice- both across specialty areas as well as within an area of specialty practice. This unique
and comprehensive resource provides a philosophical base for professional responsibility, it explains complex ethical ideas in accessible
terms, and presents contemporary examples from actual practice. The book presents ethical issues across a variety of interests with topics
ranging from the nature and source of human rights, social justice, human subjects research, acute care practice, and primary care to
contemporary content in gerontology and end-of-life care.
Toegankelijke nieuwe titel van de auteur van de bestseller De 13 geboden. Helpt ouders hun kinderen zelfverzekerd op te voeden en klaar te
stomen voor een geslaagd volwassen leven. Amy Morin, auteur van de internationale bestseller De 13 geboden verlegt haar aandacht naar
ouders en leert hun hoe ze hun kinderen geestelijk sterk en veerkrachtig kunnen opvoeden. Krijgen de kinderen van vandaag de flexibiliteit
en mentale kracht die ze nodig hebben om de uitdagingen van het leven in een steeds ingewikkelder en engere wereld te kunnen
aanpakken? Met veilige ruimten en trigger-waarschuwingen die zijn onworpen om kinderen te 'beschermen', belemmeren veel volwassenen
onbewust hun kinderen in het bereiken van hun grootste potentieel. Amy Morin, de auteur die de kenmerken identificeerde die geestelijk
sterke mensen delen, geeft nu volwassenen - ouders, leerkrachten en andere mentoren - de instrumenten die ze nodig hebben om
mentalekracht-trainers te worden. Terwijl andere boeken ouders vertellen wat ze moeten doen, leert Amy Morin ouders wat 'niet te doen', wat
misschien wel belangrijker is bij het opvoeden van mentaal sterke jongeren.
Man has decided to live apart from God. As a result, he has exchanged his identity of a child of the Almighty by a miserable identity of a wise
ape. The complex structure of man as a tripartite being composed of body, soul, and spirit, has been simplified by science, which has denied
his spiritual components and has reduced him to a body, just like any animal. This book will guide you to discover and recover your true
identity. You will be amazed as you realize, through its pages, that you are a privileged creature much more complex than you could ever
imagine. It is important for you to recover your true identity because you are a child of the Highest God, and now is the time for you to claim
and grab hold of the heritage that belongs to you as such, which includes living with physical, mental, and emotional wellbeing. I urge you to
give yourself an opportunity to know a wonderful spiritual world, which you belong to.
Sandra Hockenbury and new coauthor Susan Nolan’s remarkable textbook is grounded in the belief that all kinds of students can develop a
real understanding of psychology and lasting scientific literacy. The authors act on that belief by using relatable personal stories to
communicate the concepts of psychological science (and the process of science itself), and by presenting important research in a clear not
oversimplified way. Hockenbury and Nolan also take full advantage of online learning, creating activities in LaunchPad that have students
thinking about psychology as scientists do. New co-author, Susan Nolan of Seton Hall University was recently designated a Master Teacher
by the Society for Teaching Psychology. She regularly gives talks about incorporating scientific literacy into the introductory course and
across the psychology curriculum.
The management of scar tissue is a huge and growing problem for massage and other manual therapists. Research has showed that
appropriate massage treatment can have significant results both physically and psychologically. This practical manual tells the therapist what
to do (and what not to do) in the management of patients with traumatic scars.
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"For parents who want to foster hearty self-reliance instead of hollow self-esteem, How to Raise an Adult is the right book at the right time."
-Daniel H. Pink, author of the New York Times bestsellers Drive and A Whole New Mind A provocative manifesto that exposes the harms of
helicopter parenting and sets forth an alternate philosophy for raising preteens and teens to self-sufficient young adulthood. In How to Raise
an Adult, Julie Lythcott-Haims draws on research, on conversations with admissions officers, educators, and employers, and on her own
insights as a mother and as a student dean to highlight the ways in which overparenting harms children, their stressed-out parents, and
society at large. While empathizing with the parental hopes and, especially, fears that lead to overhelping, Lythcott-Haims offers practical
alternative strategies that underline the importance of allowing children to make their own mistakes and develop the resilience,
resourcefulness, and inner determination necessary for success. Relevant to parents of toddlers as well as of twentysomethings-and of
special value to parents of teens-this book is a rallying cry for those who wish to ensure that the next generation can take charge of their own
lives with competence and confidence.
In de 21e eeuw vergt werk niet zozeer een fysieke, maar vooral een emotionele en mentale inspanning. Hierdoor komen werkgerelateerde
psychische klachten en daarmee samenhangend ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid veelvuldig voor. Anderzijds is er ook steeds meer
aandacht voor een positieve benadering van arbeid en gezondheid met een sterke nadruk op de bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid
van medewerkers. De psychologie van arbeid en gezondheid komt tegemoet aan de groeiende behoefte aan deskundigheid op het gebied
van werk en welzijn. De eerste editie van dit boek verscheen in 2003 en sindsdien heeft de psychologie van arbeid en gezondheid zich
ontwikkeld tot een niet meer weg te denken vakgebied. In deze vierde, geheel herziene editie zijn enkele nieuwe hoofdstukken opgenomen
over positieve interventies, diversiteit, duurzame inzetbaarheid, en leiderschap - allemaal in relatie tot gezondheid en welbevinden van
werknemers. De psychologie van arbeid en gezondheid is een compleet en actueel leerboek waarin alle belangrijke onderwerpen aan bod
komen. In het eerste systematische deel staan theorie, assessment, interventie en onderzoek centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op
specifieke hedendaagse thema's zoals emotionele arbeid, pesten op het werk, de balans tussen werk en privé, baanonzekerheid, burn-out
en bevlogenheid, werkverslaving, en technologie en gezondheid. Het boek wordt gebruikt op universiteiten en hbo-opleidingen maar kan ook
van dienst zijn bij postdoctorale opleidingen tot A&O deskundige, arboconsulent, preventiemedewerker, arbeidsdeskundige, reintegratiedeskundige, bedrijfs- en verzekeringsarts.
'De reuzenperzik' is een fantastisch kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin
Blake. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. James woont al jaren bij zijn tantes Spons en Spijker in een raar bouwvallig huis op de top van een hoge heuvel in het
zuiden van Engeland. James moet van die niet zo lieve tantes altijd hard werken. Aan dit saaie leven komt een eind als hij van een oud
mannetje een zakje toverkracht krijgt. James laat het zakje bij de kale perzikboom vallen, en dan groeit er aan de boom een reusachtige
perzik die zo groot wordt als een huis! James kruipt door een tunnel de reuzenperzik binnen en ontmoet Ouwe-Groene-Sprinkhaan, juffrouw
Spin, Lieveheersbeest en nog meer dieren. Samen beleven ze de gekste avonturen, zoals een wilde tocht van de heuvel af, en zelfs een
luchtreis over de oceaan. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Hang je bij een zakenfeestje voornamelijk rond bij de hapjesbar? Weet je tijdens sollicitatiegesprekken niets te zeggen om het ijs te breken?
Heb je twee linkerhanden als het gaat om netwerken? Dan is het tijd voor Smalltalk! Dit boek staat vol tips en aanwijzingen om: - een gesprek
te beginnen, zelfs als je niets te zeggen hebt; - ongemakkelijke stiltes te vermijden; - je luistertechniek te verbeteren en zo beter te
communiceren; - een conversatie elegant af te ronden; - een positieve indruk achter te laten.

During our lifetime, we have some quite difficult choices that challenge our decision-making process. Sometimes we may regret
the decision or not even know if we made the right one. And occasionally we put off the decision until we absolutely have to make
it or, as it happens, we wait for our circumstances to make the decision for us. Using his years of professional and personal
experience, and education in engineering and science, Gerard Ibarra developed an easy-to-use framework that is measurable,
repeatable, and reliable. He uses the framework “to make more efficient and effective decisions” for his clients and himself. Now,
he wants to share this simple five-step process with you so that, you too, can make the best decisions for yourself.
Nursing Ethics And Professional Responsibility In Advanced Practice, Third Edition Focuses On The Historical Background,
Knowledge And Leadership Skills Necessary To Improve The Quality Of Health For Both Individuals And Society. The Text Takes
A Comprehensive Approach In Addressing Contemporary Health Issues Faced By Healthcare Professionals Across A Variety Of
Settings. The Third Edition Has Been Updated To Reflect Changes In The Healthcare Landscape And To Explore How This
Impacts And Expands The Role Of The Advance Practice Nurse. New To The Third Edition: Exploration Of The Role Of InterProfessional Ethics Expanded Content On Social Justice Including Advocacy For Vulnerable Populations And Global Issues
Additional Content On Gerontologic Issues New Content On Men’S Health Issues And Substance Abuse Focus On Perioperative
And CRNA Issues
Studieboek voor het hoger onderwijs.
In ‘Praten met vreemden’ laat Malcolm Gladwell zien dat het regelmatig misgaat als we geconfronteerd worden met onbekenden.
Steeds weer blijkt dat we totaal niet toegerust zijn om vreemden open en onbevooroordeeld tegemoet te treden. We schatten
mensen verkeerd in, herkennen leugens vaker niet dan wel, interpreteren gezichtsuitdrukkingen niet goed en blijven hangen in
onze eerste indruk. En de conflicten en het onbegrip die daar het gevolg van zijn, hebben een diepgaand effect op onszelf en op
de hele maatschappij. ‘Praten met vreemden’ is een klassieke Gladwell: een intellectueel avontuur waarin de auteur ons
meeneemt op een reis langs verwarrende ontmoetingen, ingewikkelde puzzels en fatale misverstanden. Gladwell analyseert waar
het misgaat en leert ons zo steeds iets meer over de ander – maar vooral ook over onszelf. Een meeslepende gids voor moeilijke
tijden.
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