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Hoogsensitieve personen bevat heldere tips en adviezen voor het omgaan met hoogsensitiviteit, hoe van je onzekerheid af kunt komen en hoe je een nieuwe sociale balans kunt vinden. Een op de vijf mensen wordt geboren met een verhoogde gevoeligheid, en vele grote kunstenaars en denkers die de wereld heeft voortgebracht waren hoogsensitief. Hoogsensitieve personen zijn vaak
uiterst consciëntieus en intuïtief. Maar de eigenschap heeft ook lastige kanten: hoogsensitiviteit wordt gelinkt met de neiging om snel overweldigd te raken door gezelschap, het werk of een drukke omgeving, waardoor ze, als reactie, in hun schulp kruipen. Ook hebben zij vaak last van onzekerheid en van sociale belemmeringen. Elaine Aron, psychotherapeut en zelf een hoogsensitief
persoon, combineerde wetenschappelijk onderzoek met haar ervaringen als therapeut en schreef een toegankelijk en bruikbaar boek voor hoogsensitieve personen én voor de mensen in hun omgeving. Dit boek is al voor velen een eyeopener geweest. Het bevat heldere tips en adviezen voor het omgaan met hoogsensitiviteit, hoe van je onzekerheid af kunt komen en hoe je een nieuwe
sociale balans kunt vinden.
New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York Herald Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for readers across the country. With award-winning writing and photography covering everything from politics and food to theater and fashion, the magazine's consistent mission has been to reflect back to its audience the energy
and excitement of the city itself, while celebrating New York as both a place and an idea.
Een orthodox-joodse Amerikaanse jongen en zijn vrijzinnig-joods opgevoede vriend krijgen, ondanks bezwaren van de respectievelijke vaders, allengs respect voor de levenswijze en opvattingen van de ander.
Illinois Technograph
The Boy's Book of Outdoor Discovery
The Undersea Journal
Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt
Dive Into Sharks
Nog altijd even opwindend en tot nadenken stemmend als toen het in 1954 verscheen, schept 'Heer van de vliegen' een gewelddadig, treff end beeld van de menselijke natuur, en wat er met deze gebeurt als de beschaving ten onder gaat. Een groep schooljongens stort neer op een onbewoond eiland. Zonder ouders of ander
volwassen toezicht moeten ze met elkaar samenwerken om te overleven, waar ze jammerlijk in falen. Hun strijd om het bestaan krijgt geleidelijk steeds meer barbaarse trekken. Heer van de vliegen werd bij verschijning met lof overladen, maar commercieel succes bleef in eerste instantie uit. Geleidelijk aan werd het
echter een cult-favoriet onder studenten en critici, en werd het vaak vergeleken met Salingers De vanger in het graan wat betreft invloed op de moderne literatuur.
Diana en Matthew komen in het victoriaanse Londen terecht, een wereld vol spionnen én oude vrienden van Matthew. Zal Diana iemand vinden die haar kan leren met haar krachten om te gaan? Kan Matthew zich hier op het mysterie rondom het magische manuscript concentreren? En zal hun liefde alle gevaren die deze
nieuwe wereld heeft het hoofd kunnen bieden?
Na een vliegtuigongeluk moet een 13-jarige jongen zich in de wildernis van Noord-Canada in leven zien te houden. - 13 jaar e.o.
The Magazine for the Smart Young Woman
The Software Encyclopedia
Exhale
Up Close and Personal
De schaduw van de nacht
Learn how to how to use C# for Internet programming with the hands-on techniques and clear explanations. This book discusses some C# features that allow rapid development of solutions such as garbage collection, simplified type declarations, and scalability support. The book explains key concepts in a simple and practical manner. Web Forms and Web Controls usher in an elegant way to make dynamic Web pages.
The book covers these topics with how-to code examples and projects. One of the newest developments in Internet programming is the use of XML and the SOAP communication protocol. .NET Web Services harness these two technologies, and is covered in later sections of the book.
Our Daily Bread for Kids: Bible Quizzes and Games is packed full of crosswords, word searches, picture puzzles, and quizzes all related to the Bible.
Logboek van een van de meest spectaculaire odyssees uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. In mei 1943 stort een Amerikaanse bommenwerper in de Stille Oceaan en zinkt. Boven het oceaanoppervlak verschijnt het hoofd van een jonge luitenant, de piloot van de bommenwerper, die verwoede pogingen doet om op een stuk drijvend hout te klimmen. Zo begint een van de meest indrukwekkende odyssees van de
Tweede Wereldoorlog. Hoofdpersoon is Louis Zamperini, die als hardloper uitblinkt tijdens de Olympische Spelen in Berlijn en in de Tweede Wereldoorlog uitgroeit tot een toonbeeld van wilskracht en doorzettingsvermogen.
Films and Other Materials for Projection
Hoogsensitieve personen
Lonely Planet Vancouver & Victoria
New Woman
Diver

Using practical examples from librarians in the field, this book lays out current issues in online learning and teaches librarians how to adapt a variety of library services—including instruction, reference, and collection development—to online education. Recent studies highlighting the challenges faced by online learners show that skills
librarians are uniquely qualified to teach, such as information and digital literacy and source evaluation, can improve academic performance in online courses and enhance the online learning experience. Just as embedded librarianship was developed to answer the needs of online courses when they emerged in the early 2000s, online
learning librarian Christina Mune now teaches "online librarianship" as a set of realistic strategies for serving a variety of online education models. Each chapter of Libraries Supporting Online Learning addresses a different strategy for supporting online students and/or faculty, with all strategies derived from real-world practices. Librarians
will find information on best practices for creating digital literacy tutorials and dynamic content, providing patrons with open access and open educational resources, helping patrons to avoid copyright issues, promoting peer-to-peer learning and resource sharing, posting to social media, and developing scalable reference services. The
tools and practical examples in this book will be useful for all educators interested in increasing the efficacy of online learning. Offers practical strategies to librarians responsible for supporting hybrid and online courses and degree programs as well as MOOCs May be easily adopted as a library science textbook for those teaching
instructional design, instructional technology, distance librarianship, or academic library issues courses Includes case studies on assessment information and grant writing for administrators and library advocates Informs all educators interested in increasing the efficacy of online leaning in higher education Is suitable for inclusion in
academic collections supporting library and information science
Feel the force of our up-close-and-personal interview with MARK HAMILL! Believe it or not, we look back at The Greatest American Hero, with a WILLIAM KATT interview! ANDY MANGELS blasts off with Jason of Star Command! SCOTT SAAVEDRA stops by the Museum of Popular Culture! New columnist WILL MURRAY remembers “The
First Time I Met Tarzan.” Plus: Major Matt Mason, Moon Landing Mania, Barney Google and Snuffy Smith at 100 with cartoonist JOHN ROSE, TV Dinners, Celebrity Crushes, and more fun, fab features! Edited by Back Issue magazine’s MICHAEL EURY.
Includes authors, titles, subjects.
Books in Print
Discover Diving
De vijf en het gestrande goudschip
SLJ.
treurspel
Vier kinderen en een hond proberen een lang gezochte goudschat op te sporen. Vanaf ca. 9 jaar.
A collection of puzzles and problems tests the reader's skills in arithmetic, algebra, geometry, and trigonometry
Move from running-on-empty to spent-and-content. Exhale is for the woman who is suffocating under the pressures of being all things to all people. The pressure of filling every unfilled spot at church, home, and work. The pressure of trying to do it all right, make decisions that benefit
everyone else, and keep everyone happy. Rather than adding more to your to-do list, in this book Amy Carroll and Cheri Gregory show you how to · lose who you're not · love who you are · live your one life well This isn't a time management book filled with how-to lists and calendar tools.
Rather, it walks you through a process that releases you from the things that have created unbearable pressure. Then you'll be free to start investing your life in ways that fulfill the desires of your heart, benefit your people, and bring glory to God. Includes Now Breathe activities that
correspond to each chapter's content and interactive assessments to help you move toward gentle change.
Dive Training
Leerschool
Innovator's DNA, Updated, with a New Preface
The New Divers Magazine
School Library Journal
Journalism of Ideas is a comprehensive field guide for brainstorming, discovering, reporting, digitizing, and pitching news, opinion, and feature stories within journalism 2.0. With on-the-job advice from professional journalists, activities to sharpen your multimedia reporting skills, and dozens of story ideas ripe for adaptation, Dan Reimold helps you
develop the journalistic know-how that will set you apart at your campus media outlet and beyond. The exercises, observations, anecdotes, and tips in this book cover every stage of the story planning and development process, including how news judgment, multimedia engagement, records and archival searches, and various observational
techniques can take your reporting to the next level. Separate advice focuses on the storytelling methods involved in data journalism, photojournalism, crime reporting, investigative journalism, and commentary writing. In addition to these tricks of the trade, Journalism of Ideas features an extensive set of newsworthy, timely, and unorthodox story
ideas to jumpstart your creativity. The conversation continues on the author’s blog, College Media Matters. Reimold also shows students how to successfully launch a career in journalism: the ins and outs of pitching stories, getting your work published, and navigating the post-graduation job search. Related sections of the book highlight the art of
freelancing 2.0, starting an independent site, blogging, constructing quality online portfolios, securing internships, and building a social media following.
When a tiny jellyfish is transformed into a giant slimy blob, the Super Hero Squad have their hands full trying to keep it from engulfing all of Super Hero City!
Come on an eye-opening journey to explore the incredible natural world, in ebook format Let your child explore our planet and its wildlife - they'll meet the largest and smallest animals on earth, experience the most extreme weather, visit the deepest oceans, and witness the extraordinary power of volcanoes and other spectacular displays of
nature. Amazing action photographs capture the drama and huge variety of life on our Earth, from the familiar and rare to the extreme and bizarre.
Uitverkoren
Journalism of Ideas
Alert Diver
Neergestort
Boating
A new classic, recommended by leaders and media around the world In this bestselling book, authors Jeff Dyer (Innovation Capital and The Innovator's Method), Hal Gregersen (Questions Are the Answer), and Clayton M. Christensen (The Innovator's Dilemma, The Innovator's Solution, and How Will You Measure Your Life?) build on what we
know about disruptive innovation to show how individuals can develop the skills necessary to move progressively from idea to impact. By identifying the winning behaviors of the world's best innovators--from leaders at Amazon and Apple to those at Google, Tesla, and Salesforce--Dyer, Gregersen, and Christensen outline five discovery skills that
distinguish innovative entrepreneurs and executives from ordinary managers: associating, questioning, observing, networking, and experimenting. Through real-world stories, the authors show you how to evaluate and develop your own innovator's "DNA code," including advice for how you can use the five skills to generate ideas, collaborate
with colleagues to implement them, and sharpen your organization's competitive edge by building innovation skills into its culture. This innovation advantage will translate into a premium in your company's stock price--an innovation premium--which is possible only by building the code for innovation right into your organization's people,
processes, and guiding philosophies. This book shows you how. Now updated with a new preface and fresh examples, The Innovator's DNA is more than ever the essential resource for individuals, managers, and teams who want to strengthen their innovative prowess.
'Leerschool van Tara Westover is een gelaagde zoektocht naar een persoonlijk bewustzijn.' * * * * - Freek de Jonge in de Volkskrant 'Dit is een ongelooflijk boek [...] Ik kan niet begrijpen dat ze bij De Wereld Draait Door, dat boekenpanel, niet meteen heeft geroepen 'dit is fantastisch, dit moet je lezen, dit is ongelooflijk'. - Maarten 't Hart
'Schitterend. Er gaat niets boven het ontdekken van een jonge schrijver met zoveel kracht en talent.' - Stephen Fry 'Het is het indrukwekkende en schrijnende verhaal van een vrouw die zich met veel moeite weet te ontworstelen aan een gezin waarvan de ouders afzondering zoeken van de wereld, en de pijn die de breuk veroorzaakt.' - Trouw Al
op jonge leeftijd moeten Tara en haar zes broers en zussen risicovol werk verrichten in het bedrijf van hun vader. Ze leren een heftruck te besturen en verzamelen schroot op het erf om in het onderhoud van de familie te voorzien. Het gezin leeft zo afgesloten van de gemeenschap dat er niemand is om Tara te onderwijzen, haar naar een dokter
te brengen na een ernstig ongeluk, of om in te grijpen wanneer haar broer gewelddadig wordt. Tara slaagt er echter in zichzelf wiskunde en grammatica bij te brengen en ze wordt aangenomen aan Brigham Young University. Daar begint haar weg tot zelfontplooiing, waarbij ze niet alleen worstelt met haar gebrek aan kennis door haar
geïsoleerde opvoeding, maar ook tot de pijnlijke conclusie moet komen dat een breuk met haar familie onvermijdelijk is.
Based on Discovery Channel's annual Shark Week describes the physical characteristics and behaviors of a variety of sharks. Includes a quiz.
Brainstorming, Developing, and Selling Stories in the Digital Age
Directory
Een Akkefietje
De Zamperini legende
Fun with Mathematics

Lonely Planet's Vancouver & Victoria is your most up-to-date advice on what to see and skip, and what hidden discoveries await you. Shop for shoes in Gastown, hit the slopes of Grouse Mountain and sample an ale in a hidden microbrewery- all with your trusted travel companion.
De 57-jarige George Hall kijkt uit naar een welverdiend pensioen - maar dan ontdekt hij iets verontrustends. Een cirkelvormige rode vlek op zijn heup doet hem geloven dat hij huidkanker heeft. Dan besluit zijn onstuimige dochter te trouwen met haar volgens George totaal ongeschikte vriendje; zijn vrouw stort zich in een nogal late en voor George pijnlijke
liefdesaffaire met zijn ex-collega; en het plezierige en opgeruimde leven van zijn zoon brokkelt geleidelijk af wanneer hij zich er maar niet toe kan zetten zijn minnaar uit te nodigen voor de trouwerij van zijn zuster. Temidden van dit alles probeert George op een waardige manier gek te worden, zonder dat iemand last van hem heeft.Een akkefietje is een roman
over de wijze waarop geestelijk en lichamelijk beschadigde mensen van elkaar vervreemden - én hoe ze elkaar weer weten te vinden. Na 'Het wonderlijke voorval met de hond in de nacht' bewijst Mark Haddon ook met dit boek dat hij een meester is op het gebied van een op een geestige, confronterende en aangrijpende wijze vertellen van een verhaal.
Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators
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Heer van de vliegen
Mademoiselle
RetroFan #5
Hamlet

Page 2/2

Copyright : magedirect.com

