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zijn we in staat ons ware zelf te omarmen. Daar komen we er ook achter dat we al 'heel' en 'volmaakt' zijn. Velen
zullen tijdens het lezen van dit boek vaststellen dat de grootste blokkades om in het Nu te komen onze relaties zijn,
dat wil zeggen de manier waarop we in onze relaties staan. Relaties kunnen echter ook een toegang zijn om tot
verlichting te komen, mits we ze wijs benutten zodat ze bijdragen aan onze bewustwording en we daardoor in staat zijn
meer liefde te geven. Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere stap in het Nu kunnen zetten, kunnen we de
werkelijkheid ervaren van zaken als 'overgave', 'vergeving' en 'het onnoembare'. Zo kunnen we onszelf openstellen voor
de transformerende ervaring van De kracht van het Nu, hét spirituele boek van de afgelopen decennia.
The Leadership Challenge Workshop, Participant Workbook James M. Kouzes 2010-06-21 Leadership is Everyone's Business
Are you ready to seize the opportunities that lead to extraordinary results? Are you ready to inspire others to dream,
to encourage their active participation, and to stand beside them when the going gets tough? Are you ready to lead?
More than ever our families, our organizations, our communities, our nations, our world is in need of leaders who are
willing to take on difficult challenges. The Leadership Challenge® Workshop will prepare you to do just that—to take
the initiative, to seize opportunities, to make a difference. Backed by over 25 years of original research, The
Leadership Challenge® Workshop is a unique andintense discovery process created by bestselling authors, Jim Kouzes and
Barry Posner. The workshop demystifies the concept of leadership and approaches it as learnable set of behaviors. In
other words, forget about job titles, forget about position or rank or work experience. Leadership is about what you
do. This revised Participant Workbook has been updated for today's in-demand leader. Grounded in Kouzes and Posner's
evidence-based leadership model, the colorful, interactive pages help you to uncover the deeper meanings of: As you
make your way through this workbook, you will soon discover The Leadership Challenge® Workshop experience goes beyond
the typical training session. It might even change your life.
Leading with Ministry Intelligence Barry E. Winders 2004-04
A Coach's Guide to Developing Exemplary Leaders James M. Kouzes 2017-07-10 An evidence-based approach to real-world
leadership development A Coach's Guide to Developing Exemplary Leaders presents leadership not as an inherent talent,
but as a set of skills to be learned. Backed by over 30 years of original research and data from over four million
individuals, this book offers a framework for leadership development in the modern business environment, and a set of
best practices for training the leaders of tomorrow. The basic curriculum centers around The Five Practices of
Exemplary Leadership®: Model the Way, Inspire a Shared Vision, Challenge the Process, Enable Others to Act, and
Encourage the Heart. As fundamental elements of great leadership at any level, in any industry, these tenets establish
a learnable, measureable, teachable set of behaviors that form the basis of evidence-based leadership development. This
book shows you how to use the Five Practices and related tools to coach promising talent into leadership roles. Success
stories show how these practices have been implemented in real-world situations, and worksheets and checklists help you
easily integrate the Five Practices into your existing coaching regimen. Highly practical and straightforward, this
action-focused guide helps you shape the future of leadership. Teach people skills that have been proven effective
again and again, as you show them how to: Be the example that sets the tone at the top Inspire high performance,
creativity, and innovation Challenge people to push their comfort zone, and enable them to succeed Provide support,
encouragement, and guidance around obstacles As Baby Boomers retire in record numbers, the need for real, effective
leadership is growing greater than ever; at the same time, there has never been a more disparate set of opinions about
what "leadership" actually means. A Coach's Guide to Developing Exemplary Leaders provides an evidence-based model to
help you develop leaders with real, quantifiable, tangible skills.
De Virgin-Way Richard Branson 2015-05-19 Dit is geen conventioneel boek over leiderschap. Er zijn volgens Branson
namelijk geen regels, maar wel geheimen die hij heeft geleerd in zijn tijd bij onder andere Virgin Records. In De
Virgin-Way deelt Richard Branson deze geheimen over authentiek leiderschap en succes. Aan de hand van persoonlijke
anekdotes en ervaringen van mensen die hem hebben geïnspireerd – van politici, zakenmannen, ontdekkingsreizigers,
wetenschappers en filantropen – laat hij zien hoe belangrijk plezier, passie, familie en de uitstervende kunst van het
luisteren zijn voor wat zijn werknemers over de hele wereld ‘The Virgin Way’ noemen. Of je nu aan het begin van je
carrière staat of het hoofd van een Fortune 500-bedrijf bent – De Virgin-Way helpt je om je eigen directeur te zijn en
een ware leider te worden, niet zomaar een baas.
Nice girls don't get the corner office Lois P. Frankel 2018-08-21 Het ultieme carrièreboek voor vrouwen in een
prachtige nieuwe uitvoering Werk jij altijd non-stop door zonder pauze? Maak je je zorgen of je anderen niet beledigt
met je feedback? Vraag je collega’s altijd om raad voordat je een beslissing neemt? Of wil je gewoon dat iedereen je
aardig vindt? Als je een van de bovenstaande vragen met ja hebt beantwoord, is volgens Lois P. Frankel de kans groot
dat er regelmatig een promotie aan je neus voorbijgaat en dat het je meestal niet lukt om je dromen & ideeën waar te
maken. Lois P. Frankel is coach en bedrijfstrainer. Vijfentwintig jaar lang runde ze een praktijk voor psychotherapie
waar ze voornamelijk werkende vrouwen behandelde. Nice girls don’t get the corner office is het resultaat van al die
praktijkervaring. Het gaat over de meest gemaakte fouten van vrouwen op hun werk, het doet suggesties om grip te
krijgen op je carrière en het beschrijft manieren waarop je jezelf in de weg zit bij het benutten van al je talenten.
De praktische adviezen zijn onderverdeeld in zes thema's: hoe je het spel speelt; hoe je je gedraagt; hoe je denkt; hoe
je jezelf op de markt brengt; hoe je klinkt; hoe je eruitziet en hoe je reageert. De pers over Nice girls don’t get the
corner office: ‘De lessen uit Nice girls don’t get the corner office zijn onverminderd relevant.’ Eva Jinek ‘Lieve
meisjes komen niet ver. Stop dus met ploeteren, met aardig en behulpzaam zijn. En houd eens op je zo vaak te
verontschuldigen. En nooit huilen op je werk. Maar daar is met dit handboek straks ook geen enkele reden meer voor.’
Trouw ‘Elke vrouw die vooruit wil komen in het bedrijfsleven zou dit boek moeten lezen. Het is een fascinerende
crashcursus in uitstraling, invloed en communicatie van een succesvolle en verhelderende coach. Geweldig!’ Anne Fisher,
Fortune en CNN
The Handbook for Teaching Leadership Scott Snook 2011-09-21 The last twenty-five years have witnessed an explosion in
the field of leadership education. This volume brings together leading international scholars across disciplines to
chronicle the current state of leadership education and establish a solid foundation on which to grow the field. It
encourages leadership educators to explore and communicate more clearly the theoretical underpinnings and conceptual
assumptions on which their approaches are based. It provides a forum for the discussion of current issues and
challenges in the field and examines the above objectives within the broader perspective of rapid changes in
technology, organizational structure, and diversity.
Blind Spots Claudia Shelton 2007-06-15 Praise for Blind Spots "Shelton's open and candid style inspires trust among
readers. Management teams and those making career choices can push their effectiveness up a notch with her skilled
approach to facing blind spots and moving beyond them." —Rick McNutt, Executive Vice President, National City Bank
"Blind Spots gives individuals a comprehensive, but very manageable, set of tools and strategies to see themselves
differently. The stories of people whose lives have been changed by Shelton's principles and techniques enhance the
strategies she presents. This is a compelling book with the power to improve lives dramatically." —Eleta A. Jones, PhD,
LPC, Assistant Director, Center for Professional Development, University of Hartford "Shelton's approach to identifying
blind spots goes to the heart of effective leadership. Such interest arose from this work that requests poured in for
not only follow-on training regarding Blind Spots, but also for developmental coaching. Six months later, people are
still talking about Blind Spots." —Jack Bergquist, Vice President, Kaman Aerospace "When I recognized my blind spots
that made me underestimate my entrepreneurial strengths, I was able to move forward to launch a successful company.
This book is a must for building resilience to face the challenges of a start-up." —Marilyn Nemarich, entrepreneur and
owner, Marilyn's Pies "This book can teach you how to see inside yourself. As I was reading it, I kept thinking of the
song On a Clear Day You Can See Forever. Learning about your blind spots leads to clear sight, which can create
possibilities for innovation and growth." —Jane Hunt, Assistant Vice President for Executive Development, The Hartford
Financial Services Group, Inc.
De jongen op het houten kistje Leon Leyson 2014-04-22 Leon Leyson is pas tien jaar oud als de nazi’s Polen binnenvallen
en hij en zijn familie naar het getto van Krakau worden gedeporteerd. Leon komt in concentratiekamp Plaszow terecht,
waar hij de dodelijke grilligheid van kampcommandant Amon Goeth moet zien te overleven. Tot hij door Oskar Schindler
wordt opgemerkt en in diens fabriek aan het werk kan, ook al is hij zo klein dat hij op een kist moet staan om de
machines te kunnen bedienen. Met een ongelooflijke hoeveelheid moed en doorzettingsvermogen weten Leon en een deel van
zijn familie te overleven, maar uiteindelijk zal het lef van één man het leven van de Leysons redden: Oskar Schindler,
en zijn inmiddels wereldberoemde lijst.De jongen op het houten kistje is het ontroerende en krachtige verhaal van een
onschuldige jongen die een van de wreedste periodes in de geschiedenis van Europa moest zien te overleven.
Military Leadership Lessons of the Charleston Campaign, 1861Ð1865 Kevin Dougherty 2014-02-26 This is an exploration of
the Charleston Campaign in the Civil War through the lens of leadership. Part One, "Understanding Charleston," contains
a discussion of leadership, a campaign overview, and a brief introduction to the key participants. Part Two,
"Leadership Vignettes," includes 21 scenarios that span the actions of the most senior leaders down to those of
individual soldiers. Each scenario provides the context, explains the action in the terms of leadership lessons
learned, and concludes with a list of "take-aways" to crystallize the lessons for the reader. The book ends with
summary information and a set of conclusions about leadership during the Charleston Campaign. Although it featured some
of the era's most advanced military technology, the Charleston Campaign was decided by more than just shot and shell,
and this book offers a perspective of the campaign as a leadership laboratory.
The Secret Language of Leadership Stephen Denning 2011-01-07 The book introduces the concept of narrative
intelligence—an ability to understand and act and react agilely in the quicksilver world of interacting narratives. It
shows why this is key to the central task of leadership, what its dimensions are, and how you can measure it. The
book’s lucid explanations, vivid examples and practical tips are essential reading for CEOs, managers, change agents,
marketers, salespersons, brand managers, politicians, teachers, parents—anyone who is setting out to the change the
world.
De dame Steven James 2012-04-02 Met enige tegenzin stelt FBI-agent Patrick Bowers een onderzoek in naar een dubbele
moord in een afgelegen stadje in het noordwesten van Wisconsin: helemaal niet de complexe zaak waar hij zich doorgaans
in vastbijt. Maar dan stuit hij op een cybercomplot. Er lopen lijnen van spionagezaken uit de tijd van de Koude Oorlog
naar de huidige spanningen in het Midden-Oosten. Terwijl Bowers de kluwen ontwart, wordt hij geconfronteerd met oude,
amper geheelde wonden uit zijn eigen verleden.
Over leven en schrijven Stephen King 2013-10-31 Stephen King, Over leven en schrijven `Een meesterverteller.' VPRO Gids
`Hoe doet King dat toch?' vroeg Joost Zwagerman zich al af in de Volkskrant. Hoe slaagt King er toch telkens weer in
zijn lezers aan zich te binden en ze te verrassen? Hierover gaat Over leven en schrijven. Stephen King verhaalt over
zijn jeugd, zijn puberjaren en zijn studietijd. Over de jaren na zijn doorbraak als schrijver, met Carrie, waarin
succes en stress hem achtervolgen en de drank een uitvlucht biedt. Over het ongeluk dat hem in 1999 bijna het leven
kost. En hoe hij er weer bovenop komt door zijn onweerstaanbare drang tot schrijven. Over wat hem inspireert en hoe hij
te werk gaat. En natuurlijk laat King zijn licht schijnen over het belangrijkste wapen van elke schrijver: de pen die
de auteur altijd in de aanslag moet hebben. Over leven en schrijven is een bron van inspiratie, voor zowel lezers als
(aspirant-)schrijvers. Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen op zijn naam staan, waaronder vijftig
thriller- en fantasy-titels, alle wereldwijde bestsellers, waaronder Under the Dome (Gevangen), 22-11-1963, De Donkere
Toren-reeks, Joyland,De Shining en Dr. Sleep.
Kaizen in business Robert Maurer 2013-11-06 De principes uit de bestseller De kunst van Kaizen toegespitst op de
werkvloer. Elk doel kan gehaald worden als je er met kleine stappen consistent naar toe werkt. Bijvoorbeeld: verlaag
kosten door kleine beloningen uit te loven; haal het beste uit mensen door kleine veranderingen te vragen; verbeter
sfeer en productiviteit door vijf minuten per dag te investeren. Kortom: realiseer grote ideeën in kleine maar
effectieve stappen.
Leadership Presence Kathy Lubar 2004
Leadership Style: Business And Leadership In China Pedro Nueno 2020-07-17 In the past 40 years, the remarkable growth
of China has caught the world's attention. In this groundbreaking book, two presidents of CEIBS, the top business
school in China, dissect the leadership styles of top industry figures in contemporary China.This book uses real
stories, real experiences, and real research from Chinese companies to show how businesses are actually run in China.
Global readers will gain an invaluable understanding of Chinese leadership and how to work with Chinese businesses.
The Leadership Challenge Vision Book James M. Kouzes 2010-06-21 An Innovative Tool for Enhancing Vision Skills
Throughout 25 years of leadership research, bestselling Leadership Challenge authors Jim Kouzes and Barry Posner have
consistently found that Inspire a Shared Vision is the practice that differentiates leaders from other credible people.
They've also found that, for most leaders, it is the toughest practice. Vision is one of those words that evokes
ridicule and awe, cynicism and mystery, confusion and inspiration. It's one of the most misunderstood words in the
leadership lexicon. In The Leadership Challenge, vision is defined as: An IDEAL and UNIQUE IMAGE of the FUTURE for the
COMMON GOOD This hands-on workbook is designed to help you get more comfortable and stronger at Inspiring a Shared
Vision. It will guide you through the process of developing a clearer picture of that ideal future, and then it will
help you to communicate it more effectively to those who can help you implement it. In addition, the workbook contains

Robert Fruin S. Muller (Fz.) 1894
Teaching Leadership Gama Perruci 2018-07-27 We can teach leadership. The authors share their personal experiences of
how they have bridged theory and practice in curricular and co-curricular settings to set the pace and tone for
leadership development and life-long learning. Starting from theories of leadership, they share how it can be taught
with rigor, intentionality, structure, and organization. Assessment is key from conception to implementation. Scholars,
educators, and practitioners from different fields and professions are invited to adjust, adopt, and adapt concepts,
ideas, methods and processes discussed in this book to their own institutional contexts and reality.
De vier inzichten Miguel Ruiz 2016-02-17 De vier inzichten van Don Miguel Ruiz is wereldwijd een van de meest geliefde
spirituele boeken. En niet voor niets! De kracht zit hem in de eenvoud: Wees onberispelijk in je woorden, Vat niets
persoonlijk op, Ga niet uit van veronderstellingen, Doe altijd je best. Zo luidt het Tolteekse recept om een gelukkig
en vrij mens te worden. Deze verrassend eenvoudige, maar doeltreffende leefregels, gebaseerd op de oude Tolteekse
wijsheid geeft Don Miguel Ruiz, de auteur van dit boek en zelf van Tolteekse afkomst. Als we deze vier inzichten
consequent en radicaal toepassen in ons dagelijks leven, gaan we alles door een heel andere bril bekijken. We zien in
dat wijzelf de enigen zijn die ons eigen geluk en welzijn kunnen creëren. Nu leggen we de verantwoordelijkheid daarvoor
vaak nog graag bij anderen. Liefde is daarbij een overkoepelende energie, een allesdoordringende kracht die het leven
kan veranderen van een hel in een hemel. De manier waarop Ruiz ons dit laat zien ligt zo voor de hand dat je je
afvraagt hoe het mogelijk is dat we met zoiets eenvoudigs niet allang een begin hebben gemaakt...
On Board 2004
360° Global Kingdom Leadership Book Ii Ulf Spears DSL 2021-10-06 The information about the book is not available as of
this time.
Bij mij ben je veilig Sharon Cameron 2020-06-16 ‘Bij mij ben je veilig’ van Sharon Cameron is een historische roman
over een jong meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog dertien joden op zolder verborgen hield. ‘Bij mij ben je
veilig’ van Sharon Cameron is het waargebeurde verhaal van de jonge Stefania Podgórska, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog dertien joden op zolder verborgen hield, onder de ogen van de nazi’s. Het is 1943, en Stefania werkt bij
de joodse familie Diamant in hun winkeltje. Als de nazi’s de stad binnenvallen verandert alles. De joodse familie moet
in het getto gaan wonen, en Stefania blijft achter in het huis van de familie Diamant. Er kloppen joden bij haar aan om
onder te duiken, en Stefania doet er alles aan om hen verborgen te houden en van voedsel te voorzien. En dan, op een
kwade dag, wordt er op de deur geklopt. De nazi’s confisqueren het huis en er komen Duitse verpleegsters in het
onderste deel van het huis wonen... Een krachtig, hoopvol en ontroerend verhaal over een jonge vrouw die
bovenmenselijke moed toont.
Hildebrandt Handbook of Law Firm Management 2005
Leadership Presence Belle Linda Halpern 2003 A guide on how to develop leadership skills builds on the lessons
presented by the authors during their Ariel Group seminars, covering such topics as handling tough situations with
confidence, building collaboration-enhancing relationships, and developing motivational communication skills. 25,000
first printing.
Presence Amy Cuddy 2016-02-25 'Verplicht leesvoer voor iedereen die het allerbeste uit zichzelf wil halen.' — Kim
Hubbard, auteur van People Heb je dat wel eens – dat je na een zenuwslopende uitdaging meteen verlangt naar een
herkansing? Misschien na een sollicitatiegesprek, een optreden of een lastige presentatie? Juist op momenten die
authenticiteit en kracht van je vragen, kun je je onecht en krachteloos voelen. En kun je daarna jezelf allerlei
verwijten maken en er nog jarenlang met spijt op terugkijken. Amy Cuddy heeft miljoenen kijkers in vervoering gebracht
met haar TED-talk over ‘power poses’. Nu geeft ze ons de intrigerende wetenschappelijke feiten. Ze leert ons eenvoudige
technieken die ons helpen om los te komen van angst op spannende momenten en het beste uit onszelf te halen. Presence
kenmerkt zich door een stevige wetenschappelijke onderbouwing die op een toegankelijke manier wordt gebracht door een
gepassioneerde auteur. Het boek staat vol persoonlijke verhalen van mensen die ooit in de greep waren van angst maar
dankzij de adviezen van Cuddy tijdens spannende momenten (weer) een beroep kunnen doen op hun persoonlijke kracht. Amy
Cuddy liep op 19-jarige leeftijd ernstig hoofdletsel op. Medici betwijfelden of ze ooit haar mentale capaciteit terug
zou krijgen en haar opleiding af zou kunnen maken. Inmiddels is zij sociaal psycholoog, professor en onderzoeker op
Harvard Business School. Zij imponeerde in 2012 kijkers over de hele wereld met haar ted-talk over ‘power poses’, die
nog steeds in de top-drie van meest bekeken ted-talks aller tijden staat. 'Cuddy legt een hartverwarmende
bescheidenheid aan de dag. Haar eigen "presence" – haar hartsverlangen om de onzekeren en twijfelaars onder ons te
helpen in dit tijdperk van angst – is voelbaar op iedere bladzijde. Presence is concreet én inspirerend, eenvoudig én
ambitieus. Maar boven alles: heel krachtig.' — New York Times 'Amy Cuddy maakt de wereld moediger met haar boek. Moed
is op een goede manier besmettelijk en presentie zet aan tot presentie. Ze wisselt wetenschap, praktijkvoorbeelden en
individuele verhalen af om duidelijk te maken hoe we in uitdagende situaties ons moedigste, meest authentieke zelf
kunnen aanspreken en anderen kunnen uitnodigen om hetzelfde te doen. Dit boek is een game-changer!' — Brene Brown
Geschiedenis van de wereld in 100 voorwerpen Neil MacGregor 2011-12-02 'Zeer intelligent, verrukkelijk geschreven en
uitermate fascinerend.' - The Spectator Een geschiedenis van de wereld in 100 voorwerpen biedt een heel originele
benadering van de geschiedenis van de mensheid. Het gebruikt de voorwerpen die oude beschavingen hebben achtergelaten
als venster, waardoor we de werelden kunnen onderzoeken van de mensen die daar en toen leefden. Maar niet alleen oude
beschavingen komen aan bod. Neil MacGregor geeft ons een blik in het leven van de makers en gebruikers van al deze 100
voorwerpen: vanaf de oertijd tot aan het heden. MacGregor's doel is om ons zoveel mogelijk te vertellen over het belang
van de voorwerpen; over een stenen pilaar die de gepreekte tolerantie van een Indiase keizer tegen zijn volk laat zien,
over de Spaanse munten die het begin van de globale valuta betekenden, over een zilveren beker die de Romeinse dubbele
houding ten opzichte van homoseksualiteit demonstreert, of over een Victoriaans servies dat de impact van een rijk
onthult. Elk hoofdstuk dompelt de lezer onder in een vervlogen beschaving en elk hoofdstuk is prachtig geïllustreerd
met het betreffende voorwerp. De geschiedenis is hier een caleidoscoop, vol met prachtige beelden en verrassende
verhalen die onze wereld op een tot nu toe onbekende manier presenteren. Spectrum maakt deel uit van Uitgeverij
Unieboek | Het Spectrum bv Houten - Antwerpen www.unieboekspectrum.nl nur 680
De zwarte schande Dick van Galen Last 2012-10-19 Het is een weinig bekend gegeven dat Frankrijk in de Eerste
Wereldoorlog tienduizenden Afrikaanse mannen naar Europa heeft verscheept die moesten dienen in de geallieerde legers
en later werden ingezet bij de bezetting van het Rijnland. Dit leidde toentertijd tot een fel en racistisch getint
debat. Hoe kon Frankrijk ‘zwarte beesten’ loslaten op Duitsland? Door Afrikaanse soldaten in te zetten werd ‘het blanke
ras verraden’ en werden ‘Duitse vrouwen aan brute verkrachters overgeleverd’. De zwarte schande laat zien hoe deze
hetze werd opgezet en gestuurd door de Duitse autoriteiten. En hoe verging het de Afrikanen zelf? Dick van Galen Last
beschrijft hun omgang met blanke officieren, Franse en Duitse burgers, en met elkaar, in de modder aan de Somme en in
de kroegen van het Rijnland.
Leaders Make the Future Robert Johansen 2012-05-07 NEW EDITION, REVISED AND UPDATEDWhat are the new leadership skills
needed to succeed in the decade ahead? In this second edition Bob Johansen, bestselling author and longtime CEO of the
Institute for the Future, teams with the prestigious Center for Creative Leadership (CCL), not only describing and
updating the 10 new essential leadership skills but also offering tools and techniques for developing and applying
them.
Leadership Presence Kathy Lubar 2004-10-14 BRING THE TECHNIQUES OF THE STAGE TO THE BOARDROOM. For more than a decade,
Belle Linda Halpern and Kathy Lubar have applied the lessons and expertise they have learned as performing artists to
the work of their company, The Ariel Group. Halpern and Lubar have helped tens of thousands of executives at major
companies around the country and the globe, including General Electric, Mobil Oil, Capital One, and Deloitte. In
Leadership Presence, they make their time-tested strategies available to everyone, from high-profile CEOs to young
professionals seeking promotion. Their practical, proven approach will enable you to develop the skills necessary to
inspire confidence, command respect, build credibility, and motivate others. Halpern and Lubar teach you: • How to
handle tough situations with heightened confidence and flexibility • How to build your relationships to enhance
collaboration and business development • How to express yourself dramatically and motivate others • How to integrate
your personal values into communication to inspire others and become a more effective leader Learning the skills of the
true performance experts, readers will understand why Leadership Presence is the key to dynamic and authentic
leadership.
Op weg naar huis Eleanor Brown 2011-10-09 Waarom kan Rose de man van haar dromen maar niet krijgen? Waarom heeft Bean
haar flitsende leventje in New York de rug toegekeerd en waarom is Cordy na jaren gereisd te hebben ineens weer thuis
neergestreken?Ongelukkig in werk, leven en liefde keren de zussen Andreas tegelijkertijd terug naar hun ouderlijk huis,
op het eerste gezicht om voor hun zieke moeder te zorgen. Maar elke zus heeft een verborgen agenda, en ze zijn vooral
ook thuisgekomen om hun wonden te likken.Wat hebben de huiselijke en verlegen oudste zus, de wilde middelste en de
bohemien jongste zus nou eigenlijk gemeen? Maar al vliegen ze elkaar meestal flink in de haren, ergens diep vanbinnen
houden ze van elkaar. Het kleine, slaperige stadje Barnwell en de onverwachte band die tussen de drie zussen ontstaat
zorgen uiteindelijk voor veel meer goeds dan waar ze ooit op hadden durven hopen.
Rose onder vuur Elizabeth Wein 2014-04-16 Rose Justice is een jonge pilote van de Air Transport Auxiliary in WOII. Na
een geheime vlucht komt Rose terecht in Ravensbrück, het beruchte vrouwenconcentratiekamp. Onder afgrijselijke
omstandigheden put Rose hoop uit de loyaliteit, moed en vriendschap van haar medegevangenen. Is dat voldoende om het
lot te ondergaan dat onherroepelijk voor haar ligt? In dit onvergetelijke verhaal schrijft Elizabeth Wein over
vriendschap, loyaliteit, schuld en onschuld, moedige vrouwen en puur kwaad.
The Executive and the Elephant Richard L. Daft 2010-08-02 Lessons for leaders on resolving the ongoing struggle between
instinct and the creative mind Kings, heads of government, and corporate executives lead thousands of people and manage
endless resources, but may not have mastery over themselves. Often leaders know that right action is important, but
have little (if any) understanding of what prevents them from acting in accordance with their intentions. In this
important book, leadership expert Richard Daft portrays this dilemma as a struggle between instinct (elephant) and
intention (the executive) using the most current research on the intentional vs. the habitual mind to explain how this
phenomenon occurs. Based on current research and real-life examples Offers leaders a method for directing themselves
more productively Written by an expert in leadership, organizational performance, and change management Through reallife examples and recent studies in psychology, management and Eastern spirituality Daft provides guidance to all of us
who struggle finding our own balance and cultivating the behavior of others.
De schoonheid van weerbarstig proza Lydia Davis 2019-12-13 Met ‘De schoonheid van weerbarstig proza’ reikt Lydia Davis
ons de sleutel aan tot het lezen van haar werk – wat het leesplezier alleen maar zal vergroten. De korte verhalen van
Davis tellen vaak minder dan tien regels, soms zelfs slechts één, en beschrijven alledaagse observaties en belevenissen
in ongekunstelde, laconieke taal. Op het eerste gezicht dan. Bij een tweede lezing begint de goede verstaander nieuwe
lagen te vermoeden. En wanneer Davis zelf haar werk analyseert, zoals in deze bundel vol verhelderende essays, dan
openbaren zich de doordachte vorm en inhoudelijke diepgang. Vanaf de allereerste gedachte of zinsnede tot de maanden en
zelfs jaren waarin ze aan een zkv slijpt en snoeit: Davis biedt inzicht in haar schrijf- en redactieproces. Ze vertelt
over lievelingsschrijvers en visuele kunstenaars die haar werk hebben beïnvloed, en strooit ruimhartig met schrijftips.
The Nurse Executive's Coaching Manual Kimberly A. McNally 2010 The Nurse Executive's Coaching Manual provides a
complete overview of coaching: its value, models, how to hold a coaching conversation, assessments, and selfdevelopment strategies for the coach. Content is useful for coaching health care leaders from a variety of backgrounds,
not just nursing. Reader exercises encourage practical application of material. Appendices include coaching model,
assessment of core competencies, and a sample agreement form.
Leadership from the Inside Out Kevin Cashman 2008 "Framed in seven simple yet profound "mastery areas," this book
serves as an integrated coaching experience that helps leaders understand how to harness their authentic, valuecreating influence and elevate their impact as individuals, in teams, and in organizations. Cashman demonstrates that
his trademark "whole-person" approach - we lead by virtue of who we are - is essential to sustained success in today's
talent-starved marketplace and provides a measurable return on investment. For everyone from CEOs to emerging leaders,
this second edition advances the art and science of leadership and is even more relevant today than when it was first
published."Monster Careers: Interviewing Jeffrey Taylor 2005-08-30 Offers advice on how to sharpen the skills necessary to succeed
at any type of job interview, with step-by-step guidelines for building self-confidence, coping with high-stress
situations, and selling one's marketable skills.
De kracht van het NU Eckhart Tolle 2010-05-02 Eckhart Tolles De kracht van het Nu, hét spirituele boek van het
afgelopen decennium, nodigt je uit je over te geven aan het Nu. Bevrijd jezelf van je constante denken! Tolle's
praktische en mystieke boodschap reikt ons transcendente waarheden aan die ons vrij maken. Om de weg te gaan die wordt
beschreven in de bestseller De kracht van het Nu dien je de identificatie met je analytische geest en het daardoor
gecreëerde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van psychische pijn
verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en
leadership-presence-kathy-lubar
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sections that will enable you to make your team a more forward-thinking group and your organization a more visionary
place. And because visions are co-created and shared, there is a section on how to build visionary skills in others.
Following the step-by-step process outlined in the book you will be able to: Draft an effective vision statement Craft
a persuasive vision presentation Test the presentation Create different versions of the presentation to suit the
audience/situation Seek feedback from your audience and evaluate your vision effectiveness Each section contains
activities to help you focus on the skills needed to become more adept at looking ahead and creating the workplace and
the world you would like to see.
The Mindful School Leader Valerie Brown 2014-12-11 Big results come from small steps. Written with school leaders in
mind, this inspirational yet practical handbook teaches you how to add mindfulness into your day, bit by bit, whether
you are sitting in your office or walking down the hall. With mindfulness, you will get better at managing meetings,
responding creatively to complex situations, and achieving resilience—you will become a more effective leader and a
more positive force for your staff and students. Features include: Real-life profiles of mindful school leaders
Practice exercises to try right away Guidance so you know if you are “doing it right” Hard-to-find resources, including
mindfulness apps
The Power of Presence Kristi Hedges 2011-11-18 You don't have to be born with it . . . When some people speak, everyone
listens. When they need commitment to projects, others jump on board. These are the lucky few with "presence"-that
subtle magnetic field that signals authority and authenticity. Wouldn't it be great if doors opened as effortlessly for
you? They can! Everyone, regardless of position or personality, can strengthen their presence. The key is to cultivate
the communication aptitude, mental attitude, and unique leadership style needed to connect with and motive others. The
Power of Presence demystifies this elusive sought-after quality. Filled with strategies, exercises, and personal
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stories from years spent coaching leaders, this new paperback release of a popular career accelerator explains how to:
Build relationships based on trust * Rid yourself of limiting behaviors * Embody values you want to convey * Explore
how others see you and correct misperceptions * Present effectively in public and in meetings * Communicate in ways
that inspire. Presence. You know it when you see it, but how do you get more of it? The Power of Presence shows you
exactly how.
De profeten Robert Jones jr. 2021-06-30 Zinderend debuut over de verboden liefde tussen twee jongens en de
allesverwoestende invloed van de slavernij 'Uit De profeten spreekt een poëtisch, hartstochtelijk humanisme.' De Groene
Amsterdammer Isaiah was van Samuel en Samuel was van Isaiah. Dat was altijd zo geweest, en zou ook altijd zo blijven.
In elkaars aanwezigheid waren hun lichamen niet langer een lege huls en vonden ze een reden voor hun bestaan. Maar
wanneer de plantage zich tegen hen keert, wordt hun liefde ineens gezien als een gevaar voor de harmonie onder hun
lotgenoten. In deze hartverscheurende roman roept Robert Jones jr. de stem op van zowel de onderdrukten als de
onderdrukkers, en legt zo de ziel van de slavernij bloot. De profeten is een verhaal over de pijn van de slavernij,
maar ook over de hoop en de schoonheid van de liefde. De pers over De profeten: 'Met De profeten heeft Robert Jones jr.
een roman geschreven die een waardige plaats verdient tussen de verhalen van Baldwin, Morrison, Colson Whitehead, Alice
Walker, Ralph Ellison en vele andere schrijvers die de Amerikaanse literatuur veelstemmiger hebben gemaakt en de
Amerikaanse geschiedenis veelzijdiger.' De Groene Amsterdammer 'Een poëtisch […] slavernijepos, dat tegelijk een
loflied op de tijdloze kracht van de liefde is; óók de liefde tussen twee zwarte mannen.' Het Parool 'Jones bewijst dat
hij een buitengewone schrijver is, die poëzie haalt uit elk beeld en elke weerkaatsing van het licht.' The New York
Times 'De profeten […] roept het beste van Toni Morrison op, maar is tegelijkertijd een uniek en virtuoos werk.' The
Guardian 'Een schitterend portret van black queerness en een somber verslag van slavernij in het vooroorlogse Zuiden,
opgeschreven in Jones’ lyrische maar indringende proza.' TIME
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