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Waarom mannen seks willen en vrouwen liefde nodig hebben
Allan Pease 2013-10-09 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.
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Trainen van interpersoonlijke vaardigheden Stephen P. Robbins
2003 Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en
personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven en
te motiveren.
Wat God zei Neale Donald Walsch 2014-08-28 De belangrijkste
inzichten uit ‘Gesprekken met God’, nu gebundeld Neale Donald
Walsch werd wereldberoemd met zijn driedelige serie
‘Gesprekken met God’. Er werden wereldwijd miljoenen
exemplaren ervan verkocht. De auteur kreeg telkens de vraag
om bondig en kernachtig de essentie van deze gesprekken weer
te geven. Wat God zei is het antwoord van Walsch op deze
vraag. Hij heeft de belangrijkste boodschappen samengevat in
25 essentiële inzichten, zoals: We zijn allen één Er is genoeg Je
hoeft niet te doen God praat met iedereen, altijd Er is geen
ruimte en tijd, er is alleen het hier en nu Liefde is alles wat er is
Door middel van oefeningen en suggesties kun je deze inzichten
toepassen in je dagelijks leven. Neale Donald Walsch is de
auteur van de serie ‘Gesprekken met God’. Walsch roept op om
een open minded mens te worden, vrij van opgelegde moraal en

alle beelden over goed en kwaad.
Current Practices in Environmental Engineering 1984
Dat het goed komt Tobias Hill 2014-06-03 Een goede 'opvolger'
voor De Wertheims: drie families in na-oorlogs Londen De oorlog
is voorbij. Kleine kinderen spelen tussen de platgebombardeerde
huizen van East End, Londen. De ouders proberen hun levens
weer op te bouwen in een land, arm ondanks de overwinning.
Voor Clarence en Bernadette Malcolm uit Jamaica vallen de
gouden bergen in het moederland tegen. Solly en Dora Lazarus
ontvluchtten het vasteland, maar ontkomen niet aan hun
verleden. Michael en Mary Lockhart jagen vastberaden het
succes na. Als Michael een gruwelijk ongeluk veroorzaakt,
realiseert hij zich dat de prijs voor hun geluk hoog is. De
toekomst van velen is dramatisch veranderd. En niet iedereen is
ervan overtuigd Dat het goed komt. Tobias Hill is een
meesterverteller. Subtiel, liefdevol en wrang vangt hij als geen
ander veertig jaar lief en leed van drie gezinnen in zijn grootse,
meeslepende roman Dat het goed komt. Persrecensies 'Een van
de meest originele en interessante jonge schrijvers van GrootBrittannië op dit moment.' A.S. Byatt, Guardian 'Hill schrijft het
soort proza dat de manier waarop je naar de wereld kijkt kan
veranderen.' Observer
Ondergang om middernacht Alistair MacLean 2017-01-11 De
Schotse eilanden zijn een paradijs voor watersportliefhebbers,
maar sinds kort verdwijnen hier op raadselachtige wijze
regelmatig schepen, en steeds bestaat hun lading onder andere
uit een grote hoeveelheid ongemunt goud. Geheim agent Calvert
moet de zaak oplossen, maar al spoedig blijkt dat dit het
moeilijkste karwei van zijn carrière is. Hij staat tegenover een
corrupte bende, voor wie de vele miljoenen heel wat zwaarder
wegen dan mensenlevens. Een zesde zintuig leidt hem naar een
verlaten baai in de Westelijke Hooglanden. De plek blijkt een
cruciale rol te spelen in de vele mysterieuze verdwijningen.
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Ontwaken in de hemel Chrystal McVea 2013-11-21 In Ontwaken

in de hemel beschrijft Chrystal McVea haar eigen bijnadoodervaring. Als Crystal McVea met buikklachten wordt
opgenomen in het ziekenhuis, verdwijnt opeens haar hartslag,
pols en ademhaling. Het reanimatieteam is ervan overtuigd dat
ze gaat overlijden. Als ze na negen minuten haar ogen weer
opent, doet ze verslag van haar verblijf bij God, bij de Bron van
het leven. Deze ontmoeting zet haar leven totaal op zijn kop, het
neemt een totaal andere wending: voor Chrystal McVea staat
vanaf dat moment vast: God bestaat, de hemel bestaat en dat
Gods liefde voor iedereen is bestemd.
Wachten op Doggo Mark B. Mills 2015-01-07 Probeer me niet te
vinden, en bellen heeft ook geen zin, aangezien ik al in het
vliegtuig zit op het moment dat je dit leest. Liefs en
levenswijsheid, Clara XXXXXXXXXX De dertigjarige reclameman
Daniel is weer single en daar baalt hij eigenlijk meer van dan hij
wil toegeven. En dan zit hij ook nog opgescheept met Claras
hond, Doggo. Hij houdt niet eens van honden. Als het aan Dan
ligt, gaat die lelijke hond zo snel mogelijk terug naar het asiel.
Maar Doggo heeft andere plannen. Hij gaat met Dan mee naar
zijn werk en pakt daar al zijn collegas in, inclusief Edie, de
veelbelovende, aantrekkelijke artdirector. En voor hij het weet
heeft Dan een nieuw maatje. Want Doggo is meer dan een harig
monster: hij is een hond met karakter, een speciale vriend op vier
poten, een held! Mark B. Mills is schrijver en woont in Oxford,
Engeland. Hij schreef o.a. Amagansett en Toscaanse tuin. 'Ik heb
het verslonden. Alsjeblieft, laat er een vervolg zijn.' - Jill Mansell
'Een geweldige, blijmoedige klassieker in wording.' - Sophie
Hannah
Who's who in the South and Southwest 1959
Waarom mama drinkt Gill Sims 2018-06-27 Reeds 150.000
exemplaren verkocht in Groot-Brittannië! Het is mama's 39ste
verjaardag. Ze staat aan het randje van een toekomst vol
mensen die haar vragen of ze mee wil naar yogales voor
gevorderden, of brave leesclubjes waar iedereen na één glas
pinot grigio al aangeschoten beweert te zijn en dingen zegt als:

'O gekkie toch, neem jij nóg een glas?' Maar mama wil niet
stilletjes wegglijden in dat doodse bestaan van vrouwen met
praktische kortpittige kapsels die 'voor hun kids leven' en op het
schoolplein elkaar de loef afsteken met de buitenschoolse
activiteiten en prestaties van hun kroost, en opscheppen over het
laatste vakantieoord waar ze zijn geweest. In plaats daarvan
sleept een flinke bel wijn haar erdoorheen en mompelt ze
voortdurend: 'Wat een kutleven.' Totdat ze zich dat ene geniale
idee van haar herinnert... Waarom mama drinkt is een briljante
roman die al maandenlang de Britse bestsellerlijsten domineert.
Gill Sims (1978) is de auteur en illustrator van de internetsensatie
Peter and Jane, een blog over het ouderschap. Haar hobby's zijn
wijn drinken, tijd verspillen op social media, haar verloren en
verspilde jeugd terug proberen te winnen en als een gek
noodexpedities opzetten als de hond weer eens foetsie is.
Wil Jeroen Olyslaegers 2016-08-30 Het is oorlog. Antwerpen
wordt bezet door geweld en wantrouwen. Wilfried Wils acht
zichzelf een dichter in wording, maar moet tegelijk zien te
overleven als hulpagent. De mooie Yvette wordt verliefd op hem
en haar broer Lode is een waaghals die zijn nek uitsteekt voor
joden. Wilfrieds artistieke mentor, Nijdig Baardje, wil juist alle
joden vernietigen. Onbehaaglijk laverend tussen twee werelden,
probeert Wilfried te overleven terwijl de jacht op de joden
onverminderd verdergaat. Jaren later vertelt hij zijn verhaal aan
een van zijn nakomelingen. Een ambitieuze, veelzijdige roman
die de lezer niet los zal laten. Olyslaegers bewees zijn
meesterschap al eerder, maar met WIL zal hij menigeen volstrekt
verrassen.
National Union Catalog 1968
De onwillige moordenaar Eoin Colfer 2014-07-04 Victoriaans
Londen. De onfortuinlijke wees Riley is in de leer bij illusionist
Albert Garrick. Die gebruikt zijn bezwerende vaardigheden om
woningen van zijn slachtoffers binnen te dringen. Hij dwingt Riley
een moord te plegen. Gelukkig hoeft Riley de gruwelijke daad
niet te plegen. Het beoogde slachtoffer blijkt namelijk een

wetenschapper uit de toekomst, die hoort bij het FBI-progamma
W.A.R.P. (Witness Anonymous Relocation Program). Riley wordt
via een wormgat naar hedendaags Londen vervoerd. Garrick
volgt hem. In modern Londen krijgt Riley hulp van FBI-agent
Chevron Savano. Ze moeten Garrick ontwijken. Die is
vastbesloten om via Riley naar victoriaans Londen terug te gaan,
waar hij de wereld kan veranderen. Maar niet ten goede… • Een
origineel verhaal over tijdreizen, achtervolgingen en victoriaans
Londen
Printers' Ink Monthly 1926
Kansas Government Journal 1962
Donald Judd Furniture Donald Judd 1993 Overzicht van de
meubelontwerpen van de Amerikaanse beeldend kunstenaar
(1928).
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Witte lichamen Jane Robins 2017-11-29 Haar liefhebbende
vriend Felix is bankier, zijzelf een aanstormende filmster: het lijkt
alsof Tilda in een perfecte relatie is beland. Maar haar
tweelingzus Callie heeft haar bedenkingen. Callie ziet hoe Tilda
wegkwijnt onder de overheersende liefde van Felix - ze stopt met
werken en zelfs bijna met eten. Hij is een controlfreak en wikkelt
het servies in vershoudfolie om alles schoon te houden. Verder
vindt Callie onverklaarbare injectienaalden verstopt in de
afvalbak en verschijnen er blauwe plekken op Tilda's bleke huid.
Callie kent Felix' woedeaanvallen en maakt zich zorgen. Ze sluit
zich aan bij een internetgroep voor slachtoffers van
mishandeling. Maar als een van haar online contacten wordt
gedood door een gewelddadige man, begint ze te twijfelen. Waar
is ze mee bezig? En dan, plotseling, sterft Felix een tragische
dood. Of is hij vermoord? Met deze pageturner houdt Jane
Robins je aan de pagina gekluisterd, totdat liefde, obsessie en
geweld hun kookpunt bereiken. Jane Robins begon haar carrière
als journalist bij The Economist, The Independent en de BBC. Als
expert in historisch forensisch onderzoek publiceerde ze eerder
drie non-fictieboeken over misdaad. Nu laat ze haar krachten los

op fictie, en met succes. Witte lichamen werd al in tien landen
vertaald en lovend onthaald. 'Een verrukkelijk naargeestige
psychologische thriller.' PUBLISHERS WEEKLY 'Immens
aangrijpend.' SOPHIE HANNAH, SCHRIJFSTER VAN DE
NIEUWSTE HERCULE POIROT-ROMANS
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Onderhandelen met jezelf Erica Ariel Fox 2014-02-17 Het leven
is een aaneenschakeling van onderhandelingen. Van kleine
dagelijkse beslissingen tot de grote momenten in je leven: je
onderhandelt elke keer als je iemand probeert te overtuigen, als
je een besluit neemt of een conflict probeert op te lossen. Erica
Ariel Fox is specialist op het gebied van onderhandelen en
leiderschap en betoogt in dit boek dat de belangrijkste
onderhandelingen in het leven de onderhandelingen zijn die je
met jezelf voert. Want vaak is er een groot verschil tussen dat
wat we doen en zeggen en dat wat we zóúden willen doen en
zeggen. Fox noemt dit de ‘Performance gap’ en ze laat zien hoe
je hiermee om kunt gaan: of je nu te maken hebt met een stellige
baas of een lastige klant, een eigenwijs kind of een partner met
een andere mening. De oplossing is namelijk vaak dezelfde: leer
eerst jezelf te overtuigen. ‘Het grootste probleem in
onderhandelingen is niet de tegenpartij. Je bent het zelf. De
kracht van dit boek is dat het ons leert naar binnen te kijken en
zo onszelf te leren begrijpen.’ – William Ury, coauteur van
Excellent onderhandelen (Getting to Yes) ‘Er zijn maar weinig
boeken die de taal van het zakenleven en de taal van
persoonlijke groei zo overtuigend combineren als dit
baanbrekende boek.’ – Doug Stone, coauteur van Moeilijke
gesprekken
General Knowledge for Competitive Examinations in Urban /
Regional Planning Sakshi Sahni The idea of the book floated
about seven years ago, back in 2015, in the reading room of Bhai
Gurdas Library, Guru Nanak Dev University, Amritsar when I
(Sakshi Sahni) was preparing for my Ph.D. entrance exam along

with Hardeep Sekhon who was preparing for Assistant Town
Planner exam. As time flew, Sanjay Mishra got involved with the
tedious task of typing registers. Puneet Mehra got involved in coordinating, sorting and arranging the PPSC papers. Simranjot
Singh took all the task of sketching and preparing illustrations
using various software like Autocad, Sketchup, coral draw, photo
shop etc. Gulpreet Kaur helped in the academic section editing
and drafting. Rawal Singh helped in history of Architecture
questions and its framing. The huge daunting task which seemed
impossible was completed in the span of seven years by
consistent efforts of all the authors with grace of almighty. With all
of us placed at different locations, managed to contribute what
we could do at our best. Planning students were great motivation
and inspiration to us for whom the work has been produced and
will help in their PPSC and GATE exam preparation. Since all the
authors are the product of Guru Ram Das school of Planning,
who made us what we are today we would sincerely like to
express our gratitude towards our alma mater and would like to
dedicate this book to Guru Ram Das ji and to the Department
which is celebrating its 50th anniversary this year.
Vurige adem Maya Banks 2017-01-17 Een verrukkelijk sexy
verhaal over een sterke vrouw en de enige man die haar volledig
van haar stuk kan brengen. Wade Sterling is nogal op zichzelf.
Hij hoeft geen good guyte zijn, en zeker geen held. Maar één
vrouw daagt hem uit, Eliza Cummings. Wade heeft een kogel
voor haar opgevangen, waardoor niet alleen een stukje metaal,
maar ook Eliza zelf onder zijn huid is gekropen. Zijzelf is aan het
bijkomen van een duister verleden; een belager uit haar tienertijd
zit eindelijk achter slot en grendel. Maar als haar ergste vijand
vrijkomt, zit er maar één ding op: rennen, en hopen dat ze hem
voorblijft. En dat zij wegrent, vindt Wade des te opwindender...
'Houdt lezers tot de laatste bladzijde geboeid.' - Romantic Times
Magazine 'Maya Banks heeft me het hele spectrum van emoties
laten zien.' - USA Today 'Een stoot aan entertainment dat lezers

laat verlangen naar het volgende boek.' - Publishers Weekly
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Verlangen Richard Flanagan 2009-10-31 Tasmanië, 1839.
Mathinna, een jong Aboriginal-meisje, rent door het natte gras.
Op een ruig eiland in een uithoek van de wereld zoekt ze hulp,
want haar vader ligt op sterven. Engeland, twintig jaar later. De
grote schrijver Charles Dickens is in Manchester een sensatie,
maar desondanks wordt hij verscheurd door twijfel en verdriet. Hij
weet dat hij zijn vrouw zal moeten verlaten om zijn nieuwe liefde
een kans te geven. Deze twee gebeurtenissen komen samen
door toedoen van Sir John Franklin, een van de meest gevierde
ontdekkingsreizigers van zijn tijd, en diens vrouw Lady Jane. Bij
wijze van experiment adopteren ze Mathinna om aan te tonen
dat ook wilde mensen een vorm van beschaving bijgebracht kan
worden. Het experiment mislukt: beschaving blijkt maar een
flinterdun laagje te zijn... Als Sir John van de aardbodem lijkt te
zijn verdwenen tijdens een ontdekkingsreis naar de Noordelijke
IJszee, roept Lady Jane de hulp van Dickens in. Verlangen is
een adembenemende bespiegeling over liefde, verlies en pure
wilskracht. '
Who's who in the Midwest 1986 A biographical dictionary of
noteworthy men and women of the Central and Midwestern
States.
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ASCE Combined Index American Society of Civil Engineers 1994
Indexes materials appearing in the Society's Journals,
Transactions, Manuals and reports, Special publications, and
Civil engineering.
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