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Helder, kort, rustig, vriendelijk en oprecht. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van
compassievolle communicatie, een nieuwe methode om beter te leren communiceren met
collega's, bazen, klanten, kinderen, geliefden etc. De auteurs ontwikkelden twaalf
communicatietechnieken waarmee je vertrouwen kunt winnen, conflicten kunt oplossen en
meer intimiteit kunt creëren. Regelmatig toepassen van die technieken verbetert het
functioneren van het brein aanzienlijk.
Als er één hardnekkige mythe over de wereld bestaat, dan is het dat we allemaal aannemen
dat wij mensen kunnen plannen hoe de wereld zich ontwikkelt. Matt Ridley betoogt echter dat
‘evolutie’ het sleutelbegrip is om te kunnen begrijpen hoe en waarom onze wereld verandert.
Dit geldt niet alleen voor de natuur, maar ook voor vrijwel alles in de menselijke cultuur, van
politiek, moraliteit en technologie tot geld, filosofie en religie. Dit zijn allemaal evolutionaire
fenomenen. Ze ontvouwen zich, geleidelijk, ongericht, aanzwellend, gestuurd door een
natuurlijke selectie onder concurrerende ideeën. Natuurlijk hebben individuen invloed, net als
politieke partijen en grote bedrijven. Maar in De evolutie van alles maakt Ridley duidelijk dat
onze wereld weliswaar het product is van menselijk handelen, maar niet van menselijk
ontwerp.
Het domme, snoeplustige, maar o zo lieve speelgoedbeertje beleeft met al zijn vriendjes en
hun beschermer Christoffer Robin allerlei avonturen in het Honderd-Bunders-Bos. Voorlezen
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vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Flip Fiasco runt samen met zijn zakenpartner Fiks de ijsbeer het beste detectivebureau van het
land, of misschien wel van de hele wereld: Fiasco bv. Nu te zien op Disney+. Flip Fiasco –
Oeps... is een supergrappig debuut van Stephan Pastis. Een graphic novel voor de jonge fans
van de serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney. Fiasco is de naam. Flip Fiasco,
aangenaam. Ik ben de oprichter, eigenaar en directeur van het beste detectivebureau van het
land. Wat zeg ik? Van de hele wereld. Dit boek is een verslag van mijn leven als detective. Elk
feitje klopt (grondig gecontroleerd) en de meesterlijke tekeningen zijn van mijzelf. Ooit tekende
mijn zakenpartner Fiks – ijsbeer – ze, maar dat leek nergens naar. Stephan Pastis tekende
Pearls Before Swine, een grappige strip die in meer dan 650 kranten verscheen en later ook in
boeken. Flip Fiasco – Oeps... is zijn eerste kinderboek. Stephan woont in Amerika.
In ‘Extreem eigenaarschap’ vertalen Jocko Willink en Leif Babin de krachtige
leiderschapslessen van het slagveld naar heldere principes die toegepast kunnen worden in
ieder team en elke organisatie. Toen de Navy SEAL-taskforce van Willink en Leif in 2006 in
Irak voor een mission impossible stond: Ramadi veiligstellen, een stad die al min of meer als
verloren wordt beschouwd, wisten Willink en Babin onder extreme druk hun team naar de
overwinning te leiden. De overwinning is grotendeels te danken aan een teamcultuur van
eigenaarschap en discipline. Leiderschap, op ieder niveau, blijkt de doorslaggevende factor
voor het succes van het team. In ‘Extreem eigenaarschap’ delen ze niet alleen hun eigen
oorlogservaringen, maar ook praktijkverhalen van de bedrijven die ze na hun militaire loopbaan
zijn gaan coachen. Met dit meeslepende boek, waarvan wereldwijd al bijna twee miljoen
exemplaren verkocht werden, kun je direct aan de slag met de principes van extreem
Page 2/18

Download Ebook Mistakes Were Made But Not By Me Why We Justify
Foolish Beliefs Bad Decisions And Hurtful Acts
eigenaarschap.
Waarom blijven we voor de buis zitten, terwijl we eigenlijk naar bed moeten? Waarom surfen
we op internet in plaats van een deadline te halen? Waarom puilt de wasmand altijd uit en
staat het aanrecht steeds vol? Waarom begint een dieet altijd morgen? En dat allemaal terwijl
we dondersgoed weten dat we er niet beter van worden. Professor Piers Steel, zelf een notoire
uitsteller, doet al ruim tien jaar onderzoek naar uitstelgedrag. Met humor ontrafelt hij de mythes
over dit verschijnsel, bijvoorbeeld dat het aan iemands perfectionisme zou liggen. Helder en
onderbouwd verklaart hij ons uitstellen, waarbij hij vooral het verband legt met impulsiviteit. Het
slechte nieuws van Steel is dat uitstelgedrag een diepgewortelde gewoonte is, waar 95 procent
van de bevolking aan lijdt. Het goede nieuws is dat we er ook van af kunnen komen. Hiervoor
geeft Steel een rijk arsenaal aan beproefde technieken.
Rev. ed. of: Psychobabble & biobunk: using psychology to think critically about issues in the
news: opinion essays and book reviews. 2nd ed. 2001.

Renowned social psychologists Carol Tavris and Elliot Aronson take a compelling look
into how the brain is wired for self-justification. When we make mistakes, we must calm
the cognitive dissonance that jars our feelings of self-worth. And so we create fictions
that absolve us of responsibility, restoring our belief that we are smart, moral, and
right--a belief that often keeps us on a course that is dumb, immoral, and wrong.
Dit E-book is niet geschikt voor zwart-wit e-readers. 'Flip Fiasco - Schoon genoeg' is
het vierde deel in de succesvolle graphicnovelreeks Flip Fiasco, geschreven door
Stephan Pastis. Flip Fiasco, aangenaam! Groots! En allerbeste detective ooit. Eigenaar
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van Fiks Fiasco bv, mijn wereldberoemde detectivebureau. Dit voorjaar moet ik met
mijn moeder en haar beste vrienden op vakantie. Bestemming onbekend. Hoe ik hier
nou weer in ben beland doet er niet toe, maar de wereld lijkt wel gek geworden;
goeierds worden gestraft, slechteriken worden beloond. Ik heb er schoon genoeg van!
'Grappiger dan Het leven van een Loser' - 'Kirkus Book Review'
Dé nieuwe Timothy Ferriss, voor alle lezers van Een werkweek van 4 uur Voor de fans
van Brené Brown tot Yuval Noah Harari en van Esther Perel tot Neil Gaiman Timothy
Ferriss stelde elf zorgvuldig geformuleerde vragen aan een hele verzameling
succesvolle mensen, zijn tribe. Hun korte profielen en antwoorden op die elf vragen
helpen jou ook je meest uitdagende levensvragen te beantwoorden en buitengewone
resultaten te boeken. In Tribe of mentors vind je de gereedschappen, tactieken en
gewoontes van meer dan 130 toppresteerders. Laat je inspireren door de antwoorden
van bijvoorbeeld Brené Brown en Yuval Noah Harari. Dit boek bevat praktisch advies
van bijzondere professionals die oplossingen hebben gevonden voor verschillende
vraagstukken. Want of je nu je resultaten wilt verbeteren, jezelf opnieuw wilt uitvinden
of gewoon wat inspiratie zoekt, iemand anders heeft waarschijnlijk een vergelijkbaar
pad afgelegd! Profiteer nu van de levenslessen van al deze geweldige mensen. De
pers over Een werkweek van 4 uur ‘Minder werken, meer leven? In Een werkweek van
4 uur leert Ferriss u hoe u ontsnapt aan de 9-tot-5-mentaliteit én een rijk leven kunt
leiden.’ Zin ‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York Times
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Dierpsycholoog Clive Wynne neemt ons in Hond & liefde mee in zijn onderzoek naar de
liefde van de hond voor zijn baasje, en waar die vandaan komt in de evolutie van wolf
naar huis- en hulphond. Hij vertelt toegankelijk en betrokken over het gedrag van, maar
meer nog over onze relatie met ons favoriete huisdier. Zo laat hij zien dat honden niet
per se bijzonder intelligent zijn, maar hun slimheid danken aan hun toewijding en hard
werken. Hond en liefde is een verhelderend en opvallend populairwetenschappelijk
boek over de relatie tussen mens en hond.
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 coouderlijke 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 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
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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 ‘BrodesserAkners 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
Het eerste deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds. Vanaf najaar 2021 te zien op
Prime Video als The Wheel of Time, met Rosamund Pike en de Nederlander Josha
Stradowski in de hoofdrollen. Het Oog van de Wereld is het eerste boek van Robert
Jordans klassieke fantasycyclus Het Rad des Tijds. Een epos van maar liefst 15
boeken waarmee hij wereldwijd een miljoenenpubliek aan zich wist te binden. Prime
Video baseerde er het eerste seizoen van de tv-serie The Wheel of Time op, met
superster Rosamund Pike als Moiraine Damodred en de Nederlandse acteur Josha
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Stradowski als niemand minder dan Rhand Altor. In het ooit zo vredige Emondsveld
breken roerige tijden aan. Verre geruchten van grote gebeurtenissen in de buitenwereld
werpen hun donkere schaduw over het dorpje. En daar blijft het niet bij. De komst van
vreemdelingen brengt grote veranderingen mee, veranderingen die onomkeerbaar zijn
en die het leven van alle betrokkenen voorgoed overhoop zullen halen. Er moet iets
gebeuren, zoveel is duidelijk. Vijf jonge Emondsvelders vertrekken van huis en haard
om de veranderingen te stoppen. Maar dan worden ze het middelpunt van een
vernietigende reeks gebeurtenissen die de wereld in heftige beroering zal brengen...
‘Het Oog van de Wereld was een keerpunt in mijn leven. Ik las, ik genoot. En toen ging
ik mijn eigen grote fantasyboeken schrijven.’ Robin Hobb, auteur van De Boeken van
de Zieners
Waarom gaan auto s in de andere rijstrook altijd sneller? Waarom belemmeren
verkeerslichten het verkeer? Waarom gebeuren de meeste ongelukken bij warm en
droog weer? Waarom staan mensen in de file maar mieren niet? Waar gaan al die
mensen toch naartoe? Waarom rijden we zoals we rijden? Traffic analyseert alledaagse
verkeerssituaties die automobilisten allemaal kennen: de ergernis over andere
automobilisten, de file, de snelle flirt, toeter- en inhaalgedrag (van de anderen
uiteraard). Traffic laat op fascinerende én komische wijze zien dat ons rijgedrag veel
zegt over ons karakter en dat rijgedrag een uitgelezen mogelijkheid biedt om de
menselijke natuur te onderzoeken. Door dit boek gaan we anders naar onszelf kijken,
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en wie weet maakt dat ons betere automobilisten. Wie Traffic heeft gelezen, zit
voorgoed op een andere manier achter het stuur. Download de Engelstalige voetnoten
als PDF.
Klassieke psychologische studie naar het irrationele denken en gedrag van mensen.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste
mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft
moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal
van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door
de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela,
door Mandela.
'Ik heb van mensen gehouden en zij hebben van mij gehouden, ik heb veel gekregen
en ik heb iets teruggegeven, ik heb gelezen, gereisd, nagedacht en geschreven. Ik heb
in contact gestaan met de wereld en de bijzondere uitwisselingen ervaren tussen een
schrijver en zijn lezers. Maar in de eerste plaats ben ik op deze prachtige planeet een
bewust denkend wezen geweest, een denkend dier, en dat alleen al was een enorm
voorrecht en avontuur.' In februari 2015 maakte Oliver Sacks, in een aangrijpend stuk
in The New York Times, bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. Eind augustus overleed
hij in New York, 82 jaar oud. Sinds het bericht van zijn ziekte werkte hij met grote
gedrevenheid verder aan de boeken die hij nog wilde afmaken. Intussen publiceerde hij
een reeks essays waarin hij probeerde grip te krijgen op het verloop van zijn ziekte en
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de betekenis van zijn naderende dood. In Dankbaarheid zijn deze stukken
bijeengebracht. Het is een boek dat getuigt van een grote veerkracht en menselijkheid:
het laat zien hoe iemand die geconfronteerd wordt met het naderende einde toch het
leven kan vieren en dankbaar kan zijn.
This text emphasizes the importance of critical thinking and the integration of culture
and gender in the science of psychology. Well-known for its pioneering focus on the
development of critical thinking skills crucial to students' success in college and in later
life, Psychology by Wade & Tavris is also widely regarded for the liveliness, warmth,
and clarity of its writing style. Continuing its tradition of integrating gender, culture, and
ethnicity throughout the text, Psychology provides a comprehensive introduction to the
field.
A NEW EDITION UPDATED IN 2020 • Why is it so hard to say "I made a mistake" —
and really believe it? When we make mistakes, cling to outdated attitudes, or mistreat
other people, we must calm the cognitive dissonance that jars our feelings of self-worth.
And so, unconsciously, we create fictions that absolve us of responsibility, restoring our
belief that we are smart, moral, and right—a belief that often keeps us on a course that is
dumb, immoral, and wrong. Backed by decades of research, Mistakes Were Made (But
Not by Me) offers a fascinating explanation of self-justification—how it works, the
damage it can cause, and how we can overcome it. Extensively updated, this third
edition has many recent and revealing examples, including the application of
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dissonance theory to divisive social issues such as the Black Lives Matter movement
and he said/she said claims. It also features a new chapter that illuminates how
cognitive dissonance is playing a role in the currently polarized political scene,
changing the nation’s values and putting democracy itself at risk. “Every page sparkles
with sharp insight and keen observation. Mistakes were made—but not in this book!”
—Daniel Gilbert, author of Stumbling on Happiness “A revelatory study of how lovers,
lawyers, doctors, politicians—and all of us—pull the wool over our own eyes . . . Reading
it, we recognize the behavior of our leaders, our loved ones, and—if we’re
honest—ourselves, and some of the more perplexing mysteries of human nature begin
to seem a little clearer.” —Francine Prose, O, The Oprah Magazine
Beste boek van het jaar volgens The Wall Street Journal, The Oprah Magazine en
Kirkus Reviews Er is maar één persoon die de veertienjarige June Elbus ooit heeft
begrepen: haar oom, de beroemde schilder Finn Weiss. Wanneer hij doodgaat _ veel te
jong, aan een ziekte waarover niemand het durft te hebben _ voelt June zich verloren.
Op Finns begrafenis ziet June een onbekende man. Buiten, want hij mag niet naar
binnen. De man heet Toby, en hij wil June graag eens ontmoeten. Als de twee elkaar
leren kennen ontdekt June dat zij niet de enige is die Finn mist, en er ontstaat een
hechte vriendschap tussen hen. Waar June eerst dacht dat zij de belangrijkste persoon
in Finns leven was, het middelpunt van zijn schilderijen, realiseert ze zich door Toby dat
zij slechts één speler was, en dat de andere spelers haar hulp hard nodig hebben.
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Vertel de wolven dat ik thuis ben is een onvergetelijk portret van rouw, passie en
mededogen. Tegelijkertijd is het een verhaal over liefde _ maar niet in de klassieke zin
van het woord. Brunt legt pijnlijk bloot hoe we niet altijd kiezen van wie we houden en
hoe taboes een familie kunnen verscheuren. Carol Rifka Brunt publiceerde in
verschillende Amerikaanse en Engelse tijdschriften en kranten. Vertel de wolven dat ik
thuis ben is haar eerste roman. `Ontroerend en uiteindelijk hoopgevend. People
magazine `Enorm ontroerend. the Wall Street Journal `Een duizelingwekkende
debuutroman. the Oprah magazine
Overdenkingen over de aspecten van de liefde in genegenheid, vriendschap, eros en
caritas.
Goed nieuws! Fouten maken is een voorwaarde voor succes. Het boek Black Boxdenken zet de wereld op zijn kop. Fouten zijn niet fout, maar juist goed. Talent of
motivatie bepalen je succes niet, maar vooral de manier waarop je omgaat met wat
misgaat. Zo is vliegen de veiligste manier van reizen, omdat de luchtvaart haar fouten
serieus neemt: de black box wordt zorgvuldig geanalyseerd na een crash. Met
suspense illustreert Matthew Syed aan de hand van voorbeelden uit de medische
wereld, sport en luchtvaart wat er gebeurt als trots en schaamte de overhand krijgen en
fouten worden weggemoffeld. Dus open je black box en laat je verrassen door je
fouten: ze brengen je uiteindelijk succes.
Elke oorlog heeft zijn eigen, definitieve romans. De Eerste Wereldoorlog heeft Im
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Westen nichts Neues en A Farewell to Arms. De Tweede Wereldoorlog heeft Catch-22.
Het jaar 2012 ziet de komst van de grote roman over de oorlog in Irak: De gele vogels.
De gele vogels is het verhaal van de jonge soldaat Bartle, voor wie de oorlog in Irak
een uitzichtloze leegte is. Zijn eindeloze dagen zitten vol dood, verderf, maar vooral
verveling. In een wanhopige poging grip te krijgen op zijn frustraties, klampt Bartle zich
vast aan de kameraadschap met zijn lotgenoten, in het bijzonder zijn vriend Murphy. De
gele vogels is de ultieme roman over de oorlog van nu, geschreven door een superieur
talent dat zelf in Irak zijn sporen heeft verdiend. Kevin C. Powers laat de lezer tegelijk
ooggetuige, schuldige en martelaar zijn in een adembenemend boek, waarvan de
rechten voor verschijnen al aan zestien landen werden verkocht. Kevin C. Powers ging
op zijn zeventiende het leger in. Een jaar lang diende hij in Irak. Na zijn vertrek uit het
leger en een aantal zinloze baantjes schreef hij zich in bij de universiteit van Virginia
om Engels te studeren. Hij doceert op dit moment poëzie aan de universiteit van Texas
in Austin. `Toen ik De gele vogels las, was ik er zeker van dat ik in de nabijheid was
van een boek dat prijzen zal winnen, een klassieker zal worden en de lat voor
toekomstige beschrijvingen van de oorlog veel hoger zal leggen. Dit is een
buitengewone literaire prestatie. Ik spoor iedereen aan dit boek te lezen. chris cleave,
auteur van kleine bij en goud `De gele vogels is even intens als aangrijpend
geschreven; elk moment, elke herinnering, elk object, elke beweging is bijeen getoverd
met een felle en precieze concentratie en een sterk gevoel van waarachtigheid. colm
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tóibín `De gele vogels is de Im Westen nichts Neues van de Amerikaanse Arabische
oorlogen. tom wolfe
Volgens filosoof en neurowetenschapper Sam Harris kunnen we ons leven radicaal
verbeteren en vereenvoudigen als we leren altijd de waarheid te spreken. Het leugentje
om bestwil `Nee joh, je ziet er helemaal niet dik uit in die jurk maakt ons leven niet
alleen nodeloos ingewikkeld maar ook oppervlakkiger.
Traditional Chinese Edition of [Mistakes Were Made (but Not by Me) Third Edition: Why
We Justify Foolish Beliefs, Bad Decisions, and Hurtful Acts]
Wat zou er gebeuren als je aan een wildvreemde de waarheid over jezelf vertelt?
Iedereen liegt over zijn leven. Wat zou er gebeuren als je aan een wildvreemde de
waarheid vertelt? Dit is de vraag die de 79-jarige weduwnaar Julian Jessop stelt op de
eerste pagina van een groen schrift dat hij achterlaat in een café. Op de kaft van het
schriftje staat ‘Het eerlijkheidsexperiment’. Monica, de eigenaresse van het café, ziet
het schrift liggen en besluit de uitdaging aan te gaan en de waarheid over haar leven in
het schrift op te schrijven. Ze legt het weer terug op tafel en zo gaat het door: vijf
andere mensen zullen het boekje vinden en na het lezen van de persoonlijke verhalen
van anderen hun eigen waarheid op papier zetten. De wens van de oude Julian Jessop
wordt vervuld op de meest onverwachte en hartverwarmende wijze.
Studieboek op hbo/wo-niveau.
Crisis Counsel: Navigating Legal and Communication Conflict, by Tony Jaques, Ph.D.
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is a new book by Rothstein Publishing. This book is designed to provide hands-on,
practical guidance for senior executives, lawyers and public relations professionals to
navigate crises and to balance conflicting advice from lawyers and communication
professionals while promoting open communication and protecting legal liability. The
book will help you to: * Balance reputation protection and legal obligation during a
crisis. * Know why and how to apologize without increasing liability. * Weigh legal and
communications advice when a crisis strikes. * Learn from original research which lets
lawyers and communicators speak in their own words. * Draw practical everyday
lessons from real-world examples of conflict between lawyers and communicators. *
Navigate the legal and communication challenges of dealing with the media in a crisis. *
Motivate lawyers and communicators to work better together. * Identify and avoid
crucial areas of potential conflict from selected crisis case studies. * Understand the
essential difference between corporate responsibility and legal liability. * Make
decisions and do the right thing to protect your organization. The book includes a wide
variety of global case studies and examples while analyzing how legal and
communications advice was managed and the impact on reputation. Crisis Counsel
also includes interviews with four of the leading global experts on crisis management
and the conclusions of a focused, unique global survey of senior lawyers.

Het korte leven van Shakespeare's zoon Hamnet die in 1596 op 11-jarige leeftijd
stierf, waarschijnlijk aan de pest.
Page 14/18

Download Ebook Mistakes Were Made But Not By Me Why We Justify
Foolish Beliefs Bad Decisions And Hurtful Acts
Hoe voorkom je dat je gemanipuleerd wordt? Je kent deze persoon vast:
opwindend en ongelooflijk charismatisch, aardig, charmant, behulpzaam en altijd
een compliment bij de hand. Hij of zij geeft je een goed gevoel. Je gelooft in wat
je hoort, zelfs als het nep klinkt, juist omdat het zo goed voelt. Maar wat te mooi
lijkt om waar te zijn, is het waarschijnlijk ook. Sommige mensen hebben een
persoonlijkheid die uitzonderlijk manipulatief is. Ze kunnen iedereen overal van
overtuigen. Ze houden ervan anderen te controleren. En ze liegen en verdraaien
de waarheid om te komen waar ze willen. Thomas Erikson onthult hun methoden
en helpt je te ontdekken wat jouw gedragsstijl is. Je wordt je ervan bewust hoe
jouw persoonlijkheid gemanipuleerd kan worden door iemand met een verborgen
agenda en hoe je dat kan ombuigen door beter te leren communiceren met
familie, vrienden en collega’s. Over Omringd door psychopaten 'Waardevolle
aanvulling op de literatuur over psychopathie en manipulatief gedrag. Geschikt
voor iedereen.' - NBD Biblion
Hillary Clinton over de meest onvoorspelbare presidentsverkiezingen uit de
geschiedenis Dit is de Nederlandstalige editie van het indrukwekkende boek van
Hillary Clinton over de meest onvoorspelbare presidentsverkiezingen uit de
geschiedenis. Persoonlijke onthullingen over de strijd met Donald Trump, over de
campagne, Russische inmenging en hoe ze het onverwachte verlies verwerkte.
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Een boek voor iedereen die wil begrijpen wat er echt is gebeurd in 2016. ‘In het
verleden had ik vaak het gevoel dat ik voorzichtig moest zijn in het openbaar.
Alsof ik moest koorddansen zonder vangnet. Dat gevoel laat ik nu compleet
varen. Ik zal alles vertellen.’ - Hillary Rodham Clinton. Bevrijd van alle
beperkingen in politiek opzicht, vertelt Hillary hoe het was om de eerste
vrouwelijke presidentskandidate te zijn in verkiezingen die werden gedomineerd
door ongekende dieptepunten, wendingen die een romanschrijver niet had
kunnen bedenken, Russische inmenging en een opponent die alle regels aan zijn
laars lapte. In What happened vertelt ze hoe het was om het op te nemen tegen
Donald Trump, welke fouten ze maakte, hoe ze omging met alle kritiek die ze
kreeg en hoe ze het onverwachte verlies verwerkte. Hillary Clinton verloor de
verkiezingen, maar is bij lange na niet gebroken of verslagen. Met haar meest
persoonlijke memoires tot nu toe richt ze zich tot iedereen die wil begrijpen wat er
echt is gebeurd in 2016.
Advocaat, accountant, computerprogrammeur – dat moesten we van onze
ouders worden. Maar ze hadden ongelijk, de toekomst is aan een heel ander
soort individu, aan een andere manier van denken. De dominantie van de
linkerhersenhelft – van het verstand, de logica en het analytisch vermogen –
maakt plaats voor een nieuwe wereld waarin de kwaliteiten van de
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rechterhersenhelft – creativiteit, gevoel en intuïtie – overheersen. Dat betoogt
Daniel H. Pink, die de twee hersenhelften gebruikt als metafoor voor de
ontwikkelingen van onze tijd. In Een compleet nieuw brein vertelt Pink precies
welke zes vaardigheden je moet ontwikkelen om in de toekomst succesvol te
zijn. Aan de hand van praktische oefeningen, afkomstig van experts over de hele
wereld, helpt hij je deze vaardigheden aan te scherpen. Dit boek zal je kijk op de
wereld voorgoed veranderen.
Inleiding tot de antropologie, het ontstaan van de mens en zijn cultuurvorming.
The NKJV Unapologetic Study Bible cuts through the confusion with clear
answers for today’s most complicated and controversial issues. With timely
articles, thoughtful book introductions, insightful quotations, and profiles on some
of history’s most unapologetic defenders of the faith, this is a Bible that won’t
leave you guessing. You’ll grow in confidence as you discover how to defend
your faith and share it with others in a world increasingly at odds with the truth of
God’s Word. The Bible doesn’t shy away from the tough topics, and neither
should you. Features Include: Book Introductions: Provide key passages and
background information for each book Articles: Over 220 articles placed near
relevant Scripture passages bring keen biblical insight to the current issues of the
day Quotations: Over 70 quotations from historical figures help you understand,
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first, that the issues of the day are not new; and second, that wise people
throughout history have been challenged to live by biblical standards, just as we
are today Unapologetic Profiles: Over 50 profiles of historical figures inspire you
with biblical faith lived out in the face of seemingly impossible circumstances
Indexes: Categorize each of the above features to assist you in a topical study of
the issues that matter to you 8.9-point print size
Als de vijftienjarige Maribel Rivera een zwaar ongeluk krijgt, blijken de medische
voorzieningen in Mexico niet toereikend om haar te helpen. Haar ouders
besluiten om naar de Verenigde Staten te reizen in de hoop dat Maribel daar wel
volledig kan herstellen. Ze komen terecht in een gemeenschap van andere
immigranten en vluchtelingen. De ontluikende liefde tussen Maribel en
buurjongen Mayor Toro brengt de verhalen van hun beider families samen en
onthult de drijfveren en de kracht van mensen die alles hebben opgegeven voor
een nieuw leven. De onbekenden is een actuele en belangrijke literaire roman
over dromen en hoop, en de zoektocht naar een nieuw leven in een ander land.
Uitgeroepen tot Boek van het Jaar door The New York Times, The Washington
Post, NPR, The Daily Beast, Oprah.com, Library Journal, BookPage en
Amazon.com.
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