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Science Masters
Vertaling van het klassieke Indiase werk over liefde en seksualiteit; met twee
katernen middeleeuwse miniaturen in kleur.
Lisa Taddeo is een groot nieuw talent. Voor Drie vrouwen volgde ze acht jaar
lang de sekslevens en verlangens van drie gewone Amerikaanse vrouwen. Een
journalistieke én literaire tour de force. Lina, een huisvrouw in een buitenwijk van
Indiana, zit al een jaar of tien in een doodgebloed huwelijk. Ze hunkert naar seks,
maar haar man raakt haar nauwelijks aan. Ze begint een affaire die haar volledig
verzwelgt. Sloane, een glamoureuze ondernemer, laat haar echtgenoot toekijken
terwijl ze seks heeft met anderen. Voor wie doet ze dat? Maggie, een middelbare
scholier in een klein gehucht in North Dakota, wordt verleid door haar leraar
Engels. De gevolgen zijn enorm wanneer een rechtszaak volgt en niemand in het
kleine stadje haar verhaal gelooft. Drie vrouwen is een baanbrekend boek waarin
de vrouwelijke begeerte in al haar heftigheid en schoonheid wordt neergezet. Na
een verhitte veiling sloot Nijgh een deal voor drie boeken. De verhalenbundel en
de roman zijn zo goed als gereed.
In het leven tussen de lakens durft het wel eens fout te lopen. Waar liggen nu
juist de erogene zones? En hoe kan je ze prikkelen? Geen paniek, Climax Club
biedt een handleiding voor sekspret toegankelijk voor iedereen: vrouw, man,
hetero, homo, bi... Jüne zet penetratie even opzij en focust op 1001 manieren om
anders en ongeremd plezier te beleven. Met elegante en duidelijke illustraties
biedt Jüne een cartografie van de erogene zones en een inventarisatie van
orgastische bewegingen. Al meer dan 100.000 exemplaren verkocht in Frankrijk!
Ignite your students’ excitement about behavioral neuroscience with Brain &
Behavior: An Introduction to Behavioral Neuroscience, Fifth Edition by bestselling author Bob Garrett and new co-author Gerald Hough. Garrett and Hough
make the field accessible by inviting students to explore key theories and
scientific discoveries using detailed illustrations and immersive examples as their
guide. Spotlights on case studies, current events, and research findings help
students make connections between the material and their own lives. A study
guide, revised artwork, new animations, and an interactive eBook stimulate deep
learning and critical thinking. A Complete Teaching & Learning Package Contact
your rep to request a demo, answer your questions, and find the perfect
combination of tools and resources below to fit your unique course needs. SAGE
Premium Video Stories of Brain & Behavior and Figures Brought to Life videos
bring concepts to life through original animations and easy-to-follow narrations.
Watch a sample. Interactive eBook Your students save when you bundle the print
version with the Interactive eBook (Bundle ISBN: 978-1-5443-1607-9), which
includes access to SAGE Premium Video and other multimedia tools. Learn
more. SAGE coursepacks SAGE coursepacks makes it easy to import our quality
instructor and student resource content into your school’s learning management
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system (LMS). Intuitive and simple to use, SAGE coursepacks allows you to
customize course content to meet your students’ needs. Learn more. SAGE
edge This companion website offers both instructors and students a robust online
environment with an impressive array of teaching and learning resources. Learn
more. Study Guide The completely revised Study Guide offers students even
more opportunities to practice and master the material. Bundle it with the core
text for only $5 more! Learn more.
Throughout the twentieth century, psychoanalysis and feminism were the
practico-intellectual fields most systematic and subversive in demonstrating that
humanity is sexually fissured. More recently, further advances in the philosophy
of difference and renewed emphases on embodiment, materiality and life offer
possibilities for attending to dimensions of gender and sexuality that were
previously underdeveloped. This collection examines these possibilities insofar
as they can either deepen or displace the traditional centrality of psychoanalysis
in matters sexual. The authors come from a wide range of backgrounds and
defend their approaches to the problem of sexual difference in a variety of
idioms, drawing on key thinkers such as Lacan, Irigaray, Deleuze, Foucault and
Badiou. It is rare to come across these thinkers together; but sex is too crucial a
site for critical thought not to mobilize every conceptual power available. This
book was originally published as a special issue of the journal Angelaki: The
Journal of the Theoretical Humanities.
A fascinating insight into how human sexuality came to be the way it is now Jared Diamond explains why we are different from the animal kingdom. Why are
humans one of the few species to have sex in private? Why do humans have sex
any day of the month or year, including when the female is pregnant, beyond her
reproductive years, or between her fertile cycles? Why are human females one of
the few mammals to go through menopause? Human sexuality seems normal to
us but it is bizarre by the standards of other animals. Jared Diamond argues that
our strange sex lives were as crucial to our rise to human status as were our
large brains. He also describes the battle of the sexes in the human and animal
world over parental care, and why sex differences in the genetic value of parental
care provide a biological basis for the all-too-familiar different attitudes of men
and women towards extramarital sex.
The host of the wildly popular "Sex Is Fun" podcast brings unique approaches to
the topic of lovemaking. This fully illustrated, interactive, and completely original
sex manual combines the innovative look of a graphic novel with nonfiction
advice and activities.
An important discussion of philosophical issues surrounding consent to sexual
relations.
ABOUT THE BOOK Jared Diamonds Why is Sex Fun? is sexual anthropology for
the layman. As he says in the quote from his preface above, hes speculating, not
lecturing. He does it with wisdom, humor and a lot of insight based on research
and a deep appreciation for his subject matter. He tackles topics we normally
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dont think about, like why only women lactate, or why we have sex when a
woman isnt fertile. He writes through a combination of historical, emotional, and
anthropological perspectives. His aim is to enlighten and explain, and he does it
by weaving together current scientific understanding and research with his own
unique brand of extrapolation. Because of his background as a scientist, he takes
the tone of an academic paper, but transcends the dry delivery that dooms most
research. He stops short of pop science, a la Freakanomics or Malcolm Gladwell.
Hes not just riffing possible theories from the research that others have done.
Hes extending the inquiry and looking for answers to broad questions. MEET
THE AUTHOR Scott James has a degree in English and has worked as a
teacher, lecturer and editor for over a decade. He is a published author and poet,
and freelances as a self-publishing and marketing consultant for start-ups. He
lives in San Francisco with his wife. EXCERPT FROM THE BOOK In Why is Sex
Fun?, Jared Diamond tackles a series of questions about human sexuality that
are not easily explained by evolution. In each chapter he presents a question,
explains why it is not easily answered (or not as easily answered as some
scientists would have us believe), lays out several opposing points of view, and
works through his reasoning As humans, we tend to think that whatever other
animals do is strange, but Diamond makes it clear from the beginning that when
it comes to sex, we are the strange ones. We pair up for the long-term, share
parental care, live close to other couples, have sex in private, hide ovulation, and
get menopause. He lays out the argument that natural selection maximizes the
transmission of genes, and for humans, doing that has meant developing sexual
and reproductive behaviors that diverge dramatically from our closest animal
relatives. Diamond seems to suggest that the rest of the animal kingdom looks at
us and wonders, why do they do that?! Diamond moves into even more
contentious territory, delving into the Battle of the Sexes. Here he looks at why
men and women have evolved to take on different roles in sexual reproduction
and resulting child-rearing. Youll find no equal right arguments here; he makes a
subtle case for gender roles having at least some basis in evolutionary necessity.
CHAPTER OUTLINE Quicklet on Jared Diamond's Why is Sex Fun? + About the
Book + About the Author + Overall Summary + Chapter-by-Chapter Summaries +
...and much more
LobsterShorts, 21 Atleet. Stiekem een wetenschapsgek. Verdomd sexy.
LobsterShorts: Dus. Hier gaan we dan. Mijn vriendin wil voor haar verjaardag...
een triootje. SinnerThree: Je hebt de juiste app gedownload voor een seksdate.
LobsterShorts: Heb je dit soort dingen al eens eerder gedaan? Met een andere
man? SinnerThree: Heel vaak. Ik ben een gelijke kansen speler. Jij?
LobsterShorts: [krekels!] SinnerThree, 21 Student bedrijfsmanagement. In het
geheim een mannelijke danser. Verdomd sexy. SinnerThree: Nou, ik ben ertoe
bereid als jij dat bent. Mijn leven is een beetje een puinhoop op dit moment.
School, werk, familiestress. Oh, en ik woon naast de meest vervelende kerel ter
wereld. Ik heb de afleiding nodig. Weet je zeker dat je dit wilt? LobsterShorts: Ik
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wil het misschien een beetje meer dan ik wil toegeven. SinnerThree: Hey, niets
mis met het verleggen van je grenzen... LobsterShorts: Vertel dat maar aan mijn
controle-freak vader. Hoe dan ook. Wat als dit trio vreemd is? SinnerThree: Dan
is het vreemd. Het is niet zo dat we elkaar ooit nog moeten zien. Toch? Beloof
me gewoon dat je niet verliefd op me wordt. LobsterShorts: Nu zou dat niet
levensveranderend zijn... Lezers over Elle Kennedy & Sarina Bowen: Sarina
Bowen en Elle Kennedy hebben een heerlijk liefdesverhaal afgeleverd, dat een
beetje buiten de standaard paden wandelt. Ik hou daarvan. Een grappig en mooi
verhaal over omgaan met je geaardheid en vriendschap. Vlotte schrijfstijl
waardoor je het boek heel snel uitgelezen hebt. Een aanrader voor wie houdt van
feelgood.
Collects 1,000 entries on the subfields on anthropology, including physical
anthropology, archaeology, paleontology, linguistics, and evolution.
De beschaving waaruit onze huidige gemoderniseerde samenleving is ontstaan,
begon zon 11.000 jaar geleden in het Midden-Oosten. Van kleine, losse
gemeenschappen van jagers-verzamelaars ontwikkelde de mensheid zich in
millennia tot onze huidige geglobaliseerde maatschappij. Het hoogland van
Nieuw-Guinea bleef echter tot in het begin van de 20e eeuw geïsoleerd van de
buitenwereld en haar bevolking leefde tot het eerste contact met
ontdekkingsreizigers in 1931 nog als jagers-verzamelaars. De gemeenschappen
in het hoogland van Nieuw-Guinea kenden toentertijd nog geen kleding, maar
ook geen moderne technologie: er waren geen klokken, telefoons en
creditkaarten en evenmin computers, liften en vliegtuigen. Sterker nog, er
bestonden zelfs geen schrift, metaal, geld, scholen en een centrale overheid.
Sinds dat eerste contact in 1931 heeft Nieuw-Guinea een ongekende
ontwikkeling doorgemaakt binnen een enkele generatie had men aansluiting
gevonden, een beschavingssprong waar de rest van de mensheid elf millennia
voor nodig had. Deze stormachtige ontwikkeling gebruikt Diamond om ons een
confronterende en leerzame spiegel voor te houden.
'The book offers a thorough overview both of long-standing debates around
gender and sexuality and of current issues. It nicely locates the debates within
the sociological tradition, and this provides a distinctive and valuable feature. Not
the least of the merits of this book is its international focus, and it will prove
invaluable for students exploring the diverse pattern of sexuality and gender in an
age of globalization. The authors are at the cutting edge of their subject, and so
is the book.'Jeffrey Weeks, author of "Sexuality, Third Edition" and Emeritus
Professor of Sociology, London South Bank University 'Finally, a book that
bridges feminism and critical sex studies. Rahman and Jackson have written a
smart, accessible overview of the dynamic relationship between gender and
sexuality that will seriously engage an undergraduate audience. This book
teaches students by raising questions and providing the intellectual resources to
navigate the complex terrain of contemporary sexual and gender politics. One of
the few "must-use" classroom texts I've read in a long time.' Steven Seidman,
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author of "The Social Construction of Sexuality," State University of New York
This new introduction to the sociology of gender and sexuality offers a fresh take
on the importance of these concepts in modern society. It provides an insight into
our rapidly changing attitudes towards sex and our understanding of masculine
and feminine identities, relating the study of gender and sexuality to wider social
concerns throughout the world and presenting a comprehensive yet readable
summary of recent research and theory. In an accessible and engaging style, the
book demonstrates how thinking about gender and sexuality can illuminate and
enliven other contemporary sociological debates about social structure, social
change, and culture and identity politics. Emphasis is placed on the diversity of
gendered and sexual lives in different parts of the world. The book offers detailed
coverage of wide-ranging topics, from international sex tourism to celebrity
culture, from gender in the work-place to new sexual lifestyles, drawing examples
from everyday life. By demonstrating the links between gender and sexuality this
book makes a clear case for thinking sociologically about these important and
controversial aspects of human identity and behaviour. The book will be of great
value to students in any discipline looking to understand the roles gender and
sexuality play in our lives.
Marte kaan Onderbuik Nieuw Licht op redelijkheid Wees toch eens redelijk! Die
oproep is een erfenis van het verlichtingsdenken, waarin geloof en bijgeloof
plaatsmaakten voor redelijkheid. In een wereld zonder God zou de rede onze
redding zijn. Maar biedt de rede nog wel soelaas als behalve God ook feiten en
objectiviteit in diskrediet zijn geraakt? Schrijfster en psychologe Marte Kaan ziet
tijdens haar therapeutische sessies dat redelijkheid ons meer ontglipt naarmate
we sterker naar redelijkheid verlangen. Aan de hand van psychoanalyticus en
filosoof Erich Fromm laat Kaan zien dat een redelijk mens vooral ook emotioneel
vaardig moet zijn. Wie schijnbaar overtrokken, ongepaste en schaamtevolle
gevoelens serieus neemt, leert dat de onderbuik recht van spreken heeft.
Waarom hangen testikels zoals ze doen? Heeft het vrouwelijk orgasme een adaptieve functie?
Hoe voelt het om zelfmoord te willen plegen? Bestaat "vrije wil" ook werkelijk? En waarom
heeft een penis zijn kenmerkende vorm eigenlijk? In Waar hangt mijn penis uit? heeft
onderzoekspsycholoog en bekroond columnist Jesse Bering twee nieuwe essays en ruim
dertig van zijn meest populaire stukken uit Scientific American en Slate gebundeld. Hij voert de
lezers mee op een gedurfde en boeiende leestocht waarbij hij de taboes die er nog zijn op het
vlak van de evolutie en menselijk gedrag niet uit de weg gaat. Zoals het uitzoeken van de
geschiedenis van kannibalisme, de neurologie van de mensen die seksueel worden
aangetrokken tot dieren, de evolutie van menselijke lichaamsvloeistoffen, de wetenschap van
homoseksualiteit en serieuze vragen over leven en dood. Bering's scherpzinnig werk biedt ons
een uitgestrekte kaleidoscoop van onze eigenaardigheden en herkomst. Met de voor hem
karakteristieke oneerbiedigheid en brutaliteit, laat Bering geen onderwerp onbesproken. Of u
nu geïnteresseerd bent in de psychologische geschiedenis achter de vele facetten van
seksueel verlangen of in de evolutionaire patronen die onze huidige mystiek en fallische
lichaamsbouw dicteren, Waar hangt mijn penis uit? zal de komende jaren een gefundeerde
bijdrage leveren aan de levendige discussie en debat rond deze onderwerpen.
Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op deze moeilijkste
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vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de
zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende ontdekkingen van
grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische, verrassende en informatieve
wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met rust
gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oordelen te wachten
staat, en waarom je altijd een kat moet aaien als je er een tegenkomt. Peterson legt grote
verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12 praktische en fundamentele
leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne
clichés van wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en
verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog,
cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn
wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit
voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn
YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de
invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de
methode-Peterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen
waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel
opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op
het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke
kwesties om daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol
mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van
het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite
gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die
de tand des tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste
"praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12
regels voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES
'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
Research conducted over the last fifteen years has placed in question many of the traditional
conclusions about the evolution of human female sexuality. Women have not lost estrus, as
earlier researchers thought, but it is simply concealed, resulting in two functionally distinct
sexualitieswith markedly different ends in each phase. At the fertile phase of the cycle, women
prefer male traits that may mark superior genetic quality, and at infertile phases, they prefer
men willing to invest resources in a mate. Thus, women's peri-ovulatory sexuality functions to
obtain a sire ofsuperior genetic quality, and is homologous with estrus in other vertebrates.
This model sheds light on male human sexuality as well: men perceive and respond to
women's estrus, including by increased mate guarding. Men's response is limited, compared to
other vertebrate males, implyingcoevolutionary history of selection on females to conceal
estrus from men and selection on men to detect it. Research indicates that women's concealed
estrus is an adaptation to copulate conditionally with men other than the pair-bond
partner.Women's sexual ornaments-the estrogen-facilitatedfeatures of face and body-are
honest signals of individual quality pertaining to future reproductive value.
How to Write a BA Thesis is the only book that directly addresses the needs of undergraduate
students writing a major paper. This book offers step-by-step advice on how to move from
early ideas to finished paper. It covers choosing a topic, selecting an advisor, writing a
proposal, conducting research, developing an argument, writing and editing the thesis, and
making through a defense. Lipson also acknowledges the challenges that arise when tackling
such a project, and he offers advice for breaking through writer’s block and juggling school-life
demands. This is a must-read for anyone writing a BA thesis, or for anyone who advises these
students.
Why Is Sex Fun?The Evolution of Human SexualityHachette UK
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‘Sex/Life’ van BB Easton is een hilarisch memoir over een man, een vrouw en een dagboek.
'Sex/Life' is de inspiratie voor de gelijknamige Netflix-serie. De getrouwde psychologe BB zit
vast in een saai huwelijk met accountant Ken. Ze probeert al jaren hun seksleven te
verbeteren, maar dat wil nog niet echt lukken. BB besluit een dagboek bij te houden en daarin
komen ook haar vorige passionele relatie en haar ex-vriendjes aan bod: een stoere
tatoeëerder die bij een motorclub zit, een knappe maar foute rocker en een zachtaardige
heavy-metal bassist. Ze lijken precies op de mannen uit haar favoriete romanceboeken en in
de verste verte niet op Ken, maar zo heeft BB toch weer wat passie in haar leven, ook al blijft
het een geheim. Of dat dacht ze tenminste. Want dan vindt Ken het dagboek, en hij leest het
niet alleen, hij leert er ook iets van... ‘Sex/Life’ van BB Easton is een steamy, hilarische en
unieke roman, vanaf juni 2021 ook te zien als Netflix-serie!
In Het geloofsinstinct presenteert Wade een geheel nieuwe visie op religie. Wade legt uit
waarom we religieus zijn: omdat geloof in ons DNA terecht is gekomen.

Wie kent niet de fascinatie voor de indrukwekkende en mysterieuze ruïnes en
bouwwerken uit het verleden? Van Mayas, Chinezen, Grieken en Polynesiërs?
Waarom kwam aan zo vele machtige beschavingen een eind? In Ondergang
ontwikkelt Jared Diamond een alomvattende theorie over het verdwijnen van
beschavingen. Aan de hand van boeiende historische beschrijvingen laat hij zien
dat beschavingen vooral ten onder gingen door aantasting van het milieu,
klimaatverandering, snelle bevolkingsgroei en verkeerde politieke beslissingen.
Diamond trekt het verband door naar onze beschaving en stelt de dwingende
vraag: hoe kan onze wereld een ecologische zelfmoord voorkomen?
Thirty contemporary essays that explore philosophically, conceptually, and
theologically the nature, social meanings, and morality of contemporary sexual
phenomena. From publisher description.
People all over the world dance traditional and popular dances that have been
staged for purposes of representing specific national and ethnic groups. Anthony
Shay suggests these staged dance productions be called “ethno identity
dances”, especially to replace the term “folk dance,” which Shay suggests
should refer to the traditional dances found in village settings as an organic part
of village and tribal life. Shay investigates the many motives that impel people to
dance in these staged productions: dancing for sex or dancing sexy dances,
dancing for fun and recreation, dancing for profit - such as dancing for tourists dancing for the nation or to demonstrate ethnic pride. In this study Shay also
examines belly dance, Zorba Dancing in Greek nightclubs and restaurants,
Tango, Hula, Irish step dancing, and Ukrainian dancing.
** THE SUNDAY TIMES TOP 5 BESTSELLER ** ** FEATURED ON BBC ARTS'
BETWEEN THE COVERS ** Award-winning comedian Sara Pascoe turns her
attention to the things that really matter to humans - sex, power and money. 'A
genuinely hilarious explanation of the science of sex' FRANKIE BOYLE 'I've
never read a book so fast and laughed so loudly while learning so much. Pascoe
is a sage for our times.' DEBORAH FRANCES-WHITE, The Guilty Feminist
Following her hit book Animal, Sara Pascoe decides to confront her fear of the
male libido, and turns her attention to the things that really matter to humans,
delving into such questions as: Why don't people care about the welfare of the
Page 7/10

Acces PDF Why Is Sex Fun The Evolution Of Human Sexuality Science
Masters
people they masturbate to? and Why is there such stigma around those who
work in the sex industry? when Some women still want men to buy them dinner?
In this comedic and educational hopscotch over anatomy, the history of sexual
representation and the sticky way all human interactions are underwritten by
wealth, Pascoe explores whether we'll ever be able to escape the Conundrum of
Heterosexuality. Drawing on anecdotal experience, unqualified opinion,
interviews and original research, Sex Power Money is thought-provoking and
riotously funny: a fresh take on the oldest discussion. 'Important, timely, poignant,
mind-blowing and VERY FUNNY. Written with kindness, bravery and ridiculous
attention to detail, it will make you feel cleverer without all the usual effort.'
AISLING BEA **SUBSCRIBE TO THE AWARD-WINNING SEX POWER
MONEY PODCAST**
Filmrechten verkocht aan Sony Pictures en SK Global Als Lucie Churchill op de
eerste ochtend van haar vakantie op het eiland Capri oog in oog komt te staan
met George Zao, weet ze onmiddellijk dat ze een hekel aan hem heeft. Ze walgt
van zijn galante aanbod om van hotelkamer te wisselen zodat zij uit kan kijken
over de Tyrreense Zee, ze haat het dat hij meer over kunst weet dan zij en ze
kan het werkelijk niet uitstaan dat hij haar heeft gekust in de schaduw van een
Romeinse ruïne. Als dochter van een in Amerika geboren Chinese moeder en
een New Yorkse vader met blauw bloed, is Lucie altijd van plan geweest een
westerse man te trouwen. Er zit niets anders op dan George af te wijzen. Maar
als ze hem jaren later weer tegen het lijf loopt – nota bene tijdens een weekendje
weg met haar verloofde – is hun aantrekkingskracht nog net zo sterk. Hoelang
kan ze hem de toegang tot haar wereld en hart ontzeggen? In de pers ‘Sex &
Vanity scoort hoog op alle fronten: een zonovergoten eiland, een
oogverblindende bruiloft en een hartveroverend liefdesverhaal.’ The Guardian
‘Bruisend, speels en hilarisch. Kwan schrijft een heerlijk vileine parodie op de
superrijken, maar verstopt daaronder een scherpzinnige analyse van
hedendaags racisme.’ Metro ‘Alleen Kwan kan onweerstaanbare humor en
verrukkelijke personages zo soepel combineren met een satire op snobisme en
racisme. Chapeau.’ Kirkus Reviews
?What controls our sex lives? Our brains. Yet there is surprisingly little research
into the ways our brains influence our sex drive. Extraordinary insights into how
the brain works can be gained when something goes wrong through brain injury
or disease. In Sex in the Brain, clinical neuropsychologist Dr Amee Baird takes
readers on an entertaining and informative tour of the sexiest bits of the human
brain. Spiced with real case studies, the book reveals pathologies no longer
hidden in medical journals or the bedrooms of people whose sex lives are
undergoing dramatic change, for better and worse. In the style of popular
neurology guru Oliver Sacks, Baird captures the humanity and complexity of
patients, even when their neurological challenges have rendered them
permanently or temporarily unlikeable. Drawing from true stories, this revealing
and sometimes heartbreaking book unfolds a better understanding of the links
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between brain function and our sexual selves. 'The taboo on talking about
changes in sex drive and sexual behaviours following brain damage is over!
Neuropsychologist Amee Baird’s engaging case studies exploring this topic will
move as well as educate the general reader, and inspire professionals to
incorporate this central human need into their patient assessments and
treatments.' — Jenni Ogden, author of Fractured Minds and Trouble in Mind
A look at power dynamics from the first female president of the "Harvard Law
Review" offers insight into the sexual divide in American culture and politics.
Seks is een belangrijk onderdeel van ons leven en er is al veel over gesproken en
geschreven. Alain de Botton doet dit op een geheel vernieuwende en verfrissende
manier, waardoor je nieuwe inzichten krijgt in je al dan niet aanwezige seksleven.
Weinigen van ons voelen zich `normaal als het gaat om seksualiteit, door ideeën die wij
onszelf hierover opleggen. Alain de Botton bekijkt gevoelige onderwerpen als overspel,
begeerte, pornografie en impotentie vanuit een subjectief standpunt, wat tot
verrassende inzichten leidt. Volgens hem heeft een succesvol seksleven meer te
maken met wat er zich in het hoofd van de mens afspeelt dan in zijn lichaam.
Met deze klassieke tantrahandleiding kun je meer genieten van liefde, intimiteit en
seksualiteit. Aan de hand van 50 geïllustreerde tantra-oefeningen beschrijft Margot
Anand hoe je van seks een diepextatische en spirituele ervaring kunt maken.
Onderwerpen die uitgebreid aan bod komen zijn: • meervoudige orgasmes voor man
en vrouw • langer genieten en opgewonden blijven, ook in ontspanning • de energie
laten stromen • intense beleving van zelfbevrediging • overwinnen van seksuele
trauma’s Margot Anand is afgestudeerd als psychologe en heeft haar kennis van tantra
en tao bij verschillende leermeesters over de hele wereld verworven. Ze geeft les en is
therapeut in Europa, de Verenigde Staten en in India.
De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey,
maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1814. Rijkdom, lust
en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie
Bridgerton staat altijd vooraan. Anthony Bridgerton maakt volgens Lady Whistledown
nog geen aanstalten om zich te verloven. Maar dit keer zit het roddelblad ernaast.
Anthony heeft niet alleen besloten te trouwen, hij weet zelfs al met wie! Het enige
obstakel is zijn aanstaande schoonzus, Kate Sheffield, de meest bemoeizieke vrouw
die zich ooit in een Londense balzaal heeft gewaagd. Wat de societydames ook mogen
zeggen, Kate is ervan overtuigd dat Anthony een verschrikkelijke echtgenoot zal zijn.
Ze is vastbesloten om haar zus te beschermen. Maar hoe beschermt ze haar eigen hart
tegen de invloed van deze verleidelijke graaf? De pers over de Familie Bridgerton serie:
‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire historische romans
van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je
moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de
moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
The book confronts the anxieties associated with sexuality in the late modern, western
world and engages with wider debates on social transformations in late modernity. As
such, it provides both an overview of the field of sexuality as well as setting a new
agenda for debating the topic.
Understand the foundations of biological psychology and explore the stories behind
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important discoveries in the field. Everything you need to know about brain and
behaviour – from sensory systems, eating disorders and sleep to drugs, language and
memory. This fourth edition has been fully updated throughout, and includes new
figures and diagrams, revised learning features, and clear explanations of over 330 key
terms. Includes: The latest research on the neural basis of mental illness, degenerative
diseases, and genetics Key Figure and Special Interest boxes spotlight interesting
researchers, studies and discoveries of conditions End-of-chapter MCQs test
understanding and support your preparation for assessments 250 full colour diagrams
and figures illustrate the key concepts in each chapter Supported by online teaching
and learning resources including drag and drop exercises for students, an instructor’s
manual, testbank, and PowerPoint slides. Introduction to Biopsychology is essential
reading for all Psychology students studying biological psychology.
“Engaging, evocative. . . . [Bloom] is a supple, clear writer, and his parade of
counterintuitive claims about pleasure is beguiling.”—NPR Why is an artistic
masterpiece worth millions more than a convincing forgery? Pleasure works in
mysterious ways, as Paul Bloom reveals in this investigation of what we desire and
why. Drawing on a wealth of surprising studies, Bloom investigates pleasures noble and
seamy, lofty and mundane, to reveal that our enjoyment of a given thing is determined
not by what we can see and touch but by our beliefs about that thing’s history, origin,
and deeper nature.
Revisits and updates the centrality of the social construction of sexuality, especially in
the age of Viagra, FSD (female sexual dysfunction) and the media saturation of sex.
Leonore Tiefer is one of the foremost sexologists working in the United States today;
she is a well-known and respected scholar who writes engagingly and humorously
about a wide array of topics in sexuality to appeal to both students and general readers.
Revised and updated with new pieces on the medicalization of sex, FSD (female sexual
dysfunction) and the politics of sex, as well as classic pieces found in the original
edition, such as "Am I Normal?: The Question of Sex."
Copyright: 79e3f93d5108142173a6a120f689997f

Page 10/10

Copyright : matula.hu

