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Why Men Don T Listen Women Can T Read Maps
In this classic international bestselling book, Allan and Barbara Pease highlight the
differences in the ways men and women think. Barbara and Allan Pease travelled the
world collating the dramatic findings of new research on the brain, investigating
evolutionary biology, analysing psychologists research, studying social change and
annoying the locals. The result is WHY MEN DON'T LISTEN AND WOMEN CAN'T
READ MAPS, the sometimes shocking, always illuminating, frequently hilarious look at
where the battle line is drawn between the sexes, why it was drawn and how to cross it.
Revealed: Why men really can't do more than one thing at a time Why women make
such a mess of parallel parking Why men should never lie to women Why women talk
so much and men so little WHAT MEN AND WOMEN REALLY WANT A must-read for
everyone - you will learn as much about yourself and how to improve your relationships,
as you will about the opposite sex.
Mike Cavanaugh is brandweerman; mensen redden is zijn werk. Het staat echter níét in
zijn taakomschrijving hen bij hem thuis uit te nodigen. Toch is dat precies wat hij doet
nadat hij Christine Palmer uit haar brandende huis heeft getrokken. Want op de een of
andere manier maakt de dappere alleenstaande moeder de onbedwingbare behoefte in
hem wakker om haar te beschermen. En om haar leven weer een beetje beter te
maken. Maar algauw merkt hij dat Christine en haar kinderen juist zíjn leven beter
maken. Hij is gelukkiger dan hij in jaren is geweest. Alleen, Christine is een slimme en
vindingrijke vrouw: in no time zal ze weer op eigen benen kunnen staan. Als ze zijn
steun niet langer nodig heeft, zal ze dan wel zijn liefde willen accepteren? Dit verhaal is
eerder verschenen.
The Little book of sound advice which tells you how to get on with your partner. Each
page has a little truism to help women deal with their man's little foibles...The first rule
of talking to a man: keep it simple! Only give him one thing to talk about.A man can
either speak or listen. He can't do both. That's why when men talk to other men they
take turns. Many Men think monogamy is what furniture is made out of.Men prefer
looks to brains because most men can see better than they thinkMen can't find things in
fridges, cupboards and drawers.One in eight men are colour blind to either red blue or
green and most have little ability to match patterns and designs. That's why it's easy to
spot a single man.Men can only do one thing at a time. For a man to talk during sex he
needs to stop what he's doing.To get a man to listen, give him advance notice, provide
an agenda and put a time limit on it.Men give their penis a name because they don't
want a stranger making 99% of their decisions for them.
‘Dat is wat je het meest betovert: Backmans humor, fantasie en vermogen om mensen
en hun dagelijkse beslommeringen warm en teder neer te zetten, gecombineerd met
literair vakmanschap.’ – Verdens Gang Het bezoeken van een open huis is meestal
geen kwestie van leven of dood, maar het wordt precies dat wanneer een bankrover na
een mislukte overval een appartement binnenvalt waar op dat moment een bezichtiging
plaatsvindt. Onder de aanwezigen bevinden zich onder anderen een
zevenentachtigjarige vrouw die lang genoeg heeft geleefd om niet bang te worden als
ze wordt bedreigd met een pistool, een jong stel dat op het punt staat voor het eerst
een kind te krijgen maar het over niets eens lijkt te kunnen worden, en een mysterieuze
man die zich heeft opgesloten in het toilet. Tijdens deze bezichtiging die ineens een
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gijzeling is geworden leren de aanwezigen elkaar steeds beter kennen en onthullen ze
tegen wil en dank verrassende waarheden over zichzelf. Ieder van hen heeft een leven
met verdrietige momenten, pijnlijke herinneringen, geheimen voor hun naasten en
passies waar ze zich voor schamen. Als de gijzelaars na enige tijd worden vrijgelaten
maar de politie de gijzelnemer niet in het appartement aantreft, vormt dat het begin van
een serie verwarrende verhoren, waarin niemand lijkt te kunnen uitleggen wat er in het
appartement is gebeurd. Angstige mensen is een hilarische en tegelijkertijd
aangrijpende roman over de kracht van vriendschap, vergeving en hoop – de dingen
die ons redden, zelfs in de meest angstige tijden.
Liefde en lichaamstaal Hoe maak je een verpletterende indruk op de man of vrouw van
je dromen? Hoe sla je iemand aan de haak? Welke signalen geven aan dat iemand
interesse in je heeft? Wat zijn de regels van het daten? Hoe belangrijk is oogcontact?
Wat is het verschil in lichaamstaal tussen mannen en vrouwen? Waarom schrijven de
vrouwen regels en lezen de mannen ze niet? Van een eerste indruk tot een langdurige
relatie. In dit boek leer je alles wat je nodig hebt om op te vallen bij de andere sekse.
Dit helpt je tijdens een feestje, bij internet-dating, op straat of na tien jaar huwelijk. Het
succesvolle auteursduo Allan en Barbara Pease laat je zien hoe belangrijk lichaamstaal
in de liefde is.
From internationally renowned authors, Allan and Barbara Pease comes the worldwide
bestseller Why Men Want Sex and Women Need Love. In this fascinating book, the
authors translate science and cutting–edge research into a powerful yet entertaining
read. This is the book for singles looking for love, those in relationships that need some
real help or people who want to keep their partner happy and reap the extraordinary
benefits that follow. You will discover: • What men and women really want from love
and sex • How to find a great partner and have a happy future • What to do when the
chemistry is wrong • What turns men and women on – and off • How to handle a
cheater • How to make women want sex more often • How to regain your mojo • How
to change your love–life forever Why Men Want Sex and Women Need Love is
essential reading for anyone who wants to get the most from their relationship. It
provides the answers that men and women are desperate to learn.
Mars and Venus head to work... Day-to-day, face-to-face workplace communication
between men and women is often dysfunctional because each gender employs
different speech patterns. When careers and paychecks are on the line, clear
communication is crucial - from the mailroom to the boardroom. Code Switching
explains what to say, how to say it, how to be taken seriously, and how to act while
speaking with the opposite sex for maximum effectiveness in the workplace. Included
are: ?How men and women manage conversation, and the value of 'chitchat' prior to a
meeting. ?How men use language to impart information and women use language to
build or indicate relationship. ?How men use e-mail to emphasize control while women
use it to share and build rapport. ?How women can use language to build their
credibility. ?How humor is used as a power play, to build territory, or to exclude others.
?How gender talk creates and shapes work relationships.
Experiments in Freedom examines ways in which identities have been represented in
recent South African play texts published in English. It begins by exploring descriptions
of identity from various philosophical, psychological and anthropological perspectives
and elaborates ways in which drama is uniquely suited to represent—as well as to
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effect—transformations of identity. In exploring the fraught terrain of identity studies, the
book examines a selection of play texts in terms of five different discourse of
identity—gender, nationalism, ethnicity, syncretism and race. Instead of building a
sustained thesis throughout his text, Krueger writes in short bursts about a multiplicity
of topics, extending his explorations rhizomatically into the crevices of a new South
African society loath to relinquish its stranglehold on the politics of identity.
Men do listen! They don't feel! As they grow up an anesthetizing of feelings takes place.
They're suppressing not only negative emotions, but also the positive emotions. This
book is written for anyone who has been frustrated by male/female relationships and
wants guidance in understanding the opposite sex. Head off misunderstanding. Finally ,
help for the male and female interested in improving or saving their relationship. If
you're filing for divorce, separated, looking for a mate, alone and trying to understand
what went wrong, all is carefully covered. The author is very, very good with word
pictures and uses them frequently throughout the book. Another technique is using little
vignettes based on true stories to illustrate a point. The Author uses extensive lists to
get the readers ideas flowing. Within each chapter are jokes and popular quotations
from a wide variety of sources to add a little punch. Some are humorous and others
profound. "Marriage, which makes two one, is a lifelong struggle to discover which is
that one." Dozens of case studies demonstrating where things went wrong and how
they could erode your relationship.
Addresses the differences between men and women and covers topics such as why
men are often quieter than women.
Dit boek stelt een manier om naar relaties te kijken voor die fundamenteel anders is
dan eender welk boek dat je eerder hebt gelezen. De inzichten in dit boek zullen je
helpen om alle mensen (met inbegrip van jezelf, je partner, je familieleden, je vrienden
en je collega's) beter te begrijpen en zo al je relaties, niet enkel je liefdesrelaties, te
transformeren. De concepten die George Pransky voorstelt in dit boek behoren bij de
krachtigste concepten die ooit zijn geformuleerd. De vele klinische casestudies,
weergaves van sessies en interviews zorgen ervoor dat dit boek heel gemakkelijk te
lezen is en illustreren hoe het begrijpen van deze concepten het leven en de relaties
van mensen volledig kan veranderen.
Why Men Don't Listen and Women Can't Read MapsHow We're Different and What to
Do About ItHarmony
Een psycholoog beleeft het concentratiekamp & een inleiding tot de logotherapie -- on
cover.
Relationships can be difficult. This guide presents the scientific reasons why men and
women are different, covering topics such as why men shouldn't lie to women and why
men are quiet and women like to talk.

In Mannen leggen me altijd alles uit maakt Rebecca Solnit duidelijk hoe onze
samenleving nog altijd is doortrokken van ongelijkheid tussen de seksen. In het
titelessay introduceert ze het verschijnsel dat inmiddels bekendstaat als
‘mansplaining’. Waarom gaan mannen ervan uit dat ze alles weten? En,
minstens zo erg, waarom laten vrouwen zich gewillig de mond snoeren? Marja
Pruis laat in het voorwoord haar licht schijnen op het fenomeen Solnit.
‘Verhelderend, geruststellend en nog grappig ook. Mijn boek van het jaar.’
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LENA DUNHAM ‘Solnit is idealistisch op de enige geloofwaardige manier:
woedend op de werkelijkheid zonder blind te zijn voor de complexiteit.’ DE
GROENE AMSTERDAMMER ‘Scherpzinnige, eigentijdse reflecties over de
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.’ THE NEW YORK TIMES
In zeven korte verhalen wijdt levensgids en meesterverteller Haruki Murakami
zich opnieuw aan een van zijn grote thema's: de liefde. De verhalen in 'Mannen
zonder vrouw' horen tot de meest tedere, ontroerende teksten uit zijn oeuvre - en
ze zijn onmiskenbaar Murakami. Ze gaan over eenzame, beschadigde mannen,
mannen die iets beslissends mankeert, melancholieke mannen. Met andere
woorden: kleurloze mannen...
Adviezen aan vrouwen om hun assertiviteit te vergroten zonder afbreuk te doen
aan hun vrouwelijke kanten en daardoor aantrekkelijker te zijn voor mannen.
The ultimate guide to the opposite sex from the bestselling authors of WHY MEN
DON'T LISTEN AND WOMEN CAN'T READ MAPS. Do you know the top seven
things that drive women mad? Or the real reason why women cry more than
men? Or what men are looking for in a woman, both at first sight and for the longterm relationship? WHY MEN DON'T HAVE A CLUE AND WOMEN ALWAYS
NEED MORE SHOES gives the low-down on some of the issues that have
confused men and women for centuries. From channel-hopping to toilet seats,
communication to shopping, relationship experts Allan and Barbara Pease show
how you can make the most out of your relationships - or at least understand
where your partner is coming from. Already an international No.1 bestseller, this
is the essential - and highly entertaining - must-read guide to the opposite sex.
How to Deal with 21st Century American Women teaches men from all walks of
life how to understand and adapt to the evolving male-female paradigm shift
occurring at every level of American society. Today, women run companies,
become school principles, military generals, police chiefs, corporation CEOs and
dozens of other power positions where they make more money and give orders
to male employees. It’s no longer exclusively “a man’s world.” Women compete
for the highest job slots at colleges, governorships of states, Ph.D. programs and
athletic money in professional sports. Where men once drove the car for dates,
women demand equality in the work, family and social realm. Men need to slide
over and share the driving with women. This enormous emotional, social and
sexual shift in the Western world creates a new male-female relationship
dynamic. This shift proves the first of its kind in human history. The new dynamic
also creates incredible confusion, frustration and exasperation. Along the way,
women want men to be men. They want a good man to marry and raise a family.
But early in the 21st century, half of all marriages end in divorce. Male domestic
violence continues at distressing levels. Weekend fathers explode on the
emotional landscape. Children suffer the loss of structure, a balanced family unit
and a sense of belonging. This book enlightens, educates and encourages men
to maintain their masculinity while adapting and thriving in the new male-female
paradigm of the 21st century. The book presents straight-forward ideas to men
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on how to deal with a 21st century American woman. This book shows men how
to successfully marry the right woman for long-term success. It shows which
women to avoid. The book creates new understandings to move men forward in
relationships in the 21st century.
Mannen kunnen maar één ding tegelijk, vrouwen hebben geen ruimtelijk inzicht
De verschillen tussen man en vrouw zijn biologisch en mentaal bepaald. Dit boek
toont glashelder aan waarom mannen de stadsplattegrond niet hoeven om te
draaien om te kijken of de volgende afslag links of rechts is, en vrouwen wel. Aan
de hand van vrolijke voorvallen en wetenschappelijk (hersen)onderzoek,
evolutionaire biologie, psychologische analyses en sociale veranderingen
bouwen de auteurs hun bewijslast op. Humoristisch, vaak zeer verhelderend en
een enkele keer schokkend laten ze hun licht schijnen op het algehele raadsel
van het verschil tussen man & vrouw. Barbara en Allan Pease hebben een
trainingsinstituut, gespecialiseerd in communicatie.. Hiermee timmeren ze
wereldwijd aan de weg. Allan Pease schreef eerder Body Language (in 32 talen
verschenen, in Nederland onder de titel Lijfspraak). Barbara Pease schreef
Memory Language.
Wat willen vrouwen echt? Hoe denken mannen over een relatie? Hoe ga je om
met vreemdgaan? Hoe zit de biologie van de liefde in elkaar? En waarom is
liefde geven zo belangrijk? Een boek om de andere sekse te leren begrijpen en
je eigen patronen te herkennen. Met veel voorbeelden en handige tips. Aan de
hand van wetenschappelijke studies, enquêtes, case study’s en veel humor (om
het allemaal makkelijker te onthouden) leggen Alan en Barbara Pease uit hoe
seks, liefde en romantiek ooit begonnen zijn. Ze laten zien waar volgens de
wetenschap liefde in de hersenen gelokaliseerd is, en, misschien wel het
belangrijkste, wat je met deze informatie kunt doen.
Listen to the Men! Think for Yourself is a book on relationships from a man's
perspective. This book also reveals the inner thoughts of men, what motivates
us, why we do what we do. This insight will give women and some men
opportunity on how to better understand men in order to build better
relationships! There are many verbal illustrations to create mind pictures. And
various symbolisms to depict a man's mentality with deep intrusive explanations
and with a keen sense of humor.
Women complain that men don't listen. They're right. This short book will explain
why men don't listen ... and what you can do about it. And even if you can't "fix"
us men, you can at least find ways to work around our faults, and to lessen the
hurt feelings and chaos that comes from men not listening to you.
Toby Fleishman dacht dat hij wel zo’n beetje wist wat hem te wachten zou staan
toen zijn vrouw en hij na vijftien jaar huwelijk uit elkaar gingen: de kinderen alleen
in het weekend en tijdens vakanties, bittere herinneringen, en af en toe wat
spanning in de co-ouderlijke onderhandelingen. Hij had niet kunnen voorspellen
dat op een dag, midden in de zomer van zijn seksuele emancipatie, zijn ex-vrouw
Rachel hun twee kinderen zomaar bij hem thuis zou afleveren en niet meer zou
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terugkomen. En dat terwijl hij zich eindelijk weer vrij voelde. Terwijl Toby
schippert tussen patiënten, ouderlijke plichten, Rachels verdwijning en zijn
nieuwe, door datingapps ondersteunde seksuele populariteit, vindt hij troost in
zijn brave verhaal van de versmade echtgenoot en zijn te ambitieuze echtgenote.
Maar als Toby er echt achter wil komen wat er is gebeurd, met Rachel en met
hun huwelijk, zal hij moeten leren dat hij misschien al vanaf het begin veel dingen
verkeerd heeft gezien. Fleishman zit in de problemen is een ongepolijst, rauw
debuut, maar vooral een verontrustende, vaak hilarische verkenning van een
cultuur die probeert te navigeren langs de breuklijnen van dat aloude instituut,
dat zo’n groot beroep doet op de tact, ijver en hoop van de betrokkenen: het
huwelijk. Taffy Brodesser-Akner (1975) schrijft voor The New York Times. Voor
haar interviews met beroemdheden won ze verschillende journalistieke prijzen.
Fleishman zit in de problemen is haar debuutroman. ‘Geloof de hype. Fleishman
zit in de problemen is zelfs nog beter dan ons was beloofd.’ The Washington
Post ‘Brodesser-Akner heeft een krachtige, verontrustende en indrukwekkende
roman geschreven, die illustreert hoe de huwelijksbelofte (samen onze levens
opbouwen) één wezenlijk kenmerk over het oog ziet: er zijn twee levens.’ The
New York Times Book Review ‘Brodesser-Akners debuut doet denken aan
Franzen en Roth – maar is zoveel meer dan alleen een nieuwe wannabe Great
American roman.’ The Guardian ‘Dit debuut is een referendum over het
huwelijk, vriendschap, en de manier waarop we vandaag de dag leven (en
liefhebben).’ People
A shocking and frequently hilarious exposT of stereotypical gender differences
answers common questions about why men are turned on by the things that turn
women off, why blondes have high fertility rates, the relationship between PMS
and sex drive, why men are better at parallel parking, and more. Reprint. 25,000
first printing.
Allan en Barbara Pease schreven meerdere bestsellers over de verschillen
tussen mannen en vrouwen, over liefde, relaties en over lichaamstaal. In dit boek
bundelen zij al hun kennis en ervaring over de seksen in een grappig, compact,
leerzaam en informatief boek. Een onmisbare handleiding voor iedereen die
weleens te maken heeft met het andere geslacht, of dit nu is op het werk, in de
supermarkt of thuis tussen de lakens.
Trevor Noahs bijzondere levensverhaal - van een arme jeugd onder de apartheid
in Zuid-Afrika tot geliefde comedian en presentator van The Daily Show - begon
met een misdaad: zijn geboorte. Hij werd, hoewel gemengde relaties verboden
waren, geboren als zoon van een blanke Europese vader en een zwarte Xhosamoeder, die voor de buitenwereld moest doen alsof ze zijn nanny was in de
weinige momenten dat ze als gezin samen waren. Zijn briljante, excentrieke
moeder speelde een hoofdrol in zijn leven: ze was komisch en diepgelovig (ze
gingen zes dagen per week naar de kerk en op zondag zelfs drie keer), en hielp
Trevor op zijn hobbelige weg naar wereldfaam. Trevors belevenissen zijn
afwisselend bizar, gevoelig en hilarisch. Zo vertelt hij hoe ze rupsen aten als er
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geen geld was, hoe hij uit een auto werd geslingerd tijdens een poging tot
kidnapping, en over tienerverliefdheden in een door huidskleur geobsedeerde
maatschappij. Zijn verhalen schetsen een onvergetelijk portret van een jongen
die opgroeit in een snel veranderende wereld, gewapend met een scherp gevoel
voor humor en onvoorwaardelijke moederliefde.
Path of the Novice Mystic provides a unique look into the world of secular
mysticism. Dr. Paul Dunion suggests that peace comes when we accept the
world’s inherent uncertainties and begin to approach life with elevated curiosity
and enthusiasm. Dunion guides you toward maintaining a heightened level of
mindfulness in everyday life. He shows how the simple act of being fully present
and cultivating a soul practice opens the gates to unity—the essence of the novice
secular mystic and the key to finding depth and meaning in life. While his
instruction is clear, Dunion does not suggest a cure-all formula. Rather, he
encourages honest self-examination and arms you with thoughtful questions that
will incite true personal reflection, thereby allowing you to develop a personal
philosophy. With this unique blend of psychology, philosophy, and spirituality,
Path of the Novice Mystic is sure to open the heart and mind to a more enriching
way of life.
Allan and Barbara Pease are the world's foremost experts in personal relationships. Their
books, seminars and TV programmes have made them household names from Australia to the
UK and from the USA to Japan. In their follow-up to the multi-million selling WHY MEN DON'T
LISTEN AND WOMEN CAN'T READ MAPS, Allan and Barbara use the same combination of
startling observation of people's actions towards one another, humour and practical advice to
teach the reader more about what men and women want from relationships, and how to get it.
Fabulous combined giftbook edition of the two mini books WHY MEN DON'T LISTEN AND
CAN ONLY DO ONE THING AT A TIME and WHY WOMEN CAN'T READ MAPS AND WON'T
STOP TALKING In this hilarious book, Allan and Barbara Pease highlight the differences
between men and women in the way they think and act. Why are women radar detectors; why
do men hate to be wrong? Each page features a snippet of wisdom, bound to produce laughter
from even the most cynical soul. The perfect giftbook for men and women. Including plenty of
new material, this beautiful hardback edition is adapted from their multi-million-selling Number
1 bestseller Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps.
Have you ever wished your partner came with an instruction booklet? This international
bestseller is the answer to all the things you've ever wondered about the opposite sex. For
their controversial new book on the differences between the way men and women think and
communicate, Barbara and Allan Pease spent three years traveling around the world,
collecting the dramatic findings of new research on the brain, investigating evolutionary
biology, analyzing psychologists, studying social changes, and annoying the locals. The result
is a sometimes shocking, always illuminating, and frequently hilarious look at where the battle
line is drawn between the sexes, why it was drawn, and how to cross it. Read this book and
understand--at last!--why men never listen, why women can't read maps, and why learning
each other's secrets means you'll never have to say sorry again.
Dit boek gaat over relaties Relaties tussen mannen en vrouwen onderling, maar ook met
familieleden. Allan en Barbara Pease behandelen het thema relaties op de voor hen
kenmerkende manier: helder en duidelijk, herkenbaar en bovenal grappig. Een greep uit de
inhoud: waar mannen zich aan ergeren waar vrouwen zich aan ergeren affaires en hoe je ze
overleeft wat mannen echt willen wat vrouwen echt willen seks, familieleden, huilen en kids
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Barbara en Allan Pease hebben een trainingsinstituut, gespecialiseerd in communicatie.
Samen schreven ze Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen, wat
een internationale bestseller werd.
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