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Zoet en onstuimig
Financial Management
Hoe je zelfdiscipline kunt opbouwen
Accounting For Management
Hoe Zelfdiscipline Ontwikkelen, Verleidingen Weerstaan en Je Doelstellingen op Lange Termijn te Bereiken Als je positieve
veranderingen in je leven wilt maken en je doelstellingen op lange termijn wilt bereiken, kan ik geen betere manier bedenken
dan te leren hoe je meer zelfdiscipline ontwikkelt. De wetenschap heeft heel wat interessante aspecten van zelfdiscipline en
wilskracht uitgedokterd, maar het merendeel van deze kennis ligt diep verborgen in lange en saaie wetenschappelijke papers.
Als je van deze studies wil profiteren zonder ze te moeten lezen, is dit boek iets voor jou. Ik heb het namelijk al gedaan voor
jou, en heb de nuttigste en meest haalbare wetenschappelijke ontdekkingen onderzocht die jou helpen je zelfdiscipline te
verbeteren. Hier zijn enkele dingen die je gaat leren in dit boek: - Wat een bankovervaller met citroensap on zijn gezicht je kan
leren over zelfcontrole. Het verhaal zal je doen gieren van het lachen, maar de implicaties ervan gaan je twee keer laten
nadenken over jouw capaciteit om je verlangens onder controle te houden. - Hoe 50€ chocoladerepen je kunnen motiveren
wanneer je geconfronteerd wordt met een overweldigende drang om op te geven. - Waarom President Obama uitsluitend grijze
en blauwe maatpakken draagt en wat dat net te maken heeft met zelfcontrole (het is ook de mogelijke verklaring waarom de
armen arm blijven). - Wat dopamine net is en waarom het cruciaal is de rol ervan te begrijpen als je je slechte gewoontes wilt
verbreken en goede gewoontes wilt vormen. - 5 praktische manieren om je zelfdiscipline te trainen. Ontdek enkele van de
belangrijkste technieken om je zelfcontrole op te drijven en beter te worden in het weerstaan aan instant voldoening. - Waarom
het status quo vooroordeel je doelstellingen zal bedreigen en wat je moet doen om het effect dat het heeft op je resoluties te
verminderen. - Waarom extreme diëten mensen helpen hun doelstellingen op lange termijn te bereiken, en hoe je deze
bevindingen kunt toepassen op je eigen leven. - Waarom en wanneer jezelf uitspattingen toestaan je in feite kan helpen je
zelfdiscipline op te bouwen. Ja, je mag jezelf (af en toe) volproppen en je zal nog steeds gewicht verliezen. In plaats van het
gedetailleerde "waarom" met je te delen (met verwarrende en saaie beschrijvingen van studies), ga ik het "waarom" delen advies dat je leven zal veranderen als je beslist om het te volgen. Ook jij kan de kunst van zelfdiscipline onder de knie krijgen
en leren hoe je aan verleidingen kunt weerstaan. Jouw doelstellingen op lange termijn zijn het waard. Koop dit boek nu.

Evaluation Of Lease Financing
Studieboek op hbo-niveau.

Financial Markets And Institutions
Jij en ik
E-business en e-commerce
Beautiful Boy
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Financial Management in the Co-operative Handloom Industry
Van Jojo Moyes (‘Voor jou’/ ‘Me Before You’) verscheen de bundel ‘Jij en ik & andere verhalen’. Nell is 26 en ze is nog nooit in
Parijs geweest. Eigenlijk is ze nog nooit een romantisch weekendje weggeweest. Reizen is niet echt haar ding. Dat gaat
veranderen, heeft ze besloten: ze gaat met haar vriend Pete naar de lichtstad. Maar dan laat Pete haar zitten op de dag van
vertrek – en Nell besluit iedereen (en vooral zichzelf) te bewijzen dat ze een zelfstandige en avontuurlijke jonge vrouw is door
alsnog op die trein te stappen. Eenmaal alleen in Parijs, ontdekt Nell een kant van zichzelf waarvan ze niet had durven
vermoeden dat zij die had In de novelles ‘Jij en ik’, ‘Een week in Parijs’ en nog 9 nieuwe, niet eerder verschenen verhalen ziet
de lezer Jojo Moyes op haar best. Van Jojo Moyes zijn wereldwijd al meer dan 29 miljoen boeken verkocht. ‘Me Before You’,
de verfilming van haar bestseller ‘Voor jou’, was een grote hit. Dat boek werd gevolgd door ‘Een leven na jou’ (After You)

Marketing: een kennismaking
Over a decade of Ceasefire and Peace Talks between India and Nagalim; Peace Negotiations in Practice - The Indo-Naga
experience

Pranjana
Het tijdperk van cryptovaluta
Met alle wildgroei aan inspirerende zelfhulpboeken is het Jen Sincero gelukt om een verfrissend, goudeerlijk boek te schrijven
waarin ze je met hilarische en inspirerende verhalen levensveranderende inzichten geeft. In hoofdstukken als ‘Je brein is je
bitch’, ‘Angst is voor losers’ en ‘Het was de schuld van mijn onderbewustzijn’ neemt Sincero je mee op een transformerende
tour. Ze laat je zien hoe je je financiën, relaties en carrière een boost geeft en eigenlijk alle geweldige dingen kunt krijgen waar
je naar verlangt. Ben je bang om gezien te worden met een zelfhulpboek? Geen zorgen. Sincero was aanvankelijk ook een
scepticus en heeft daarom dit boek geschreven met alleen de beste adviezen zonder een new age-sausje. Na het lezen van dit
boek ben je een badass, ken je jezelf en snap je waarom je dingen doet, weet je te houden van de dingen die je niet kunt
veranderen en de dingen te veranderen waar je niet van houdt, en hoe je het leven gaat krijgen waar je vroeger altijd jaloers op
was.

Indian Financial System,2E
Selectie uit lezingen, artikelen en brieven van de auteur, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de verspreiding van advaitavedanta in het Westen.

Publisher's Monthly
Vikalpa
Entrepreneurial Development
Corporate Governance in Banking and Investor Protection
Analysis Performance Of Leasing Companies In India In The Context Of Regulatory Requirements. Impact Of Lease Financing
And How Factors Have Adversely Affected The Lease Market. Evaluates Select Lease Companies, Cost Of Leasing, Use Of
Leasing To Finance Capital Assets Etc. Useful For Researchers, Financial Analysis, Policy Makers.

How to be a woman
This chapter describes a study conducted at the Swinburne University of Technology in Australia, in their School of Business.
The study was to explore the applicability of a judgment-analytic decision support system to the assessment of the likelihood of
an applicant being selected for admission to the School's Graduate Certificate in Business Administration (GCBA) program. The
likelihood of a program administrator selecting a particular applicant is directly linked to the assessment of the likelihood of that
applicant's success in the GCBA program. The purpose of this study, in effect, was to analyze the administrative judgment
process in assessment of an applicant's likelihood of success in the program. THE PROCESS OF HUMAN JUDGMENT
Human judgment is a process through which an individual uses social infonnation to make decisions. The social infonnation is
obtained from an individual's environment and is interpreted through the individual's cognitive image of the environment. The.
cognitive image provides a representation of the environment based on past experiences and training, and essentially
predisposes the person to respond to social infonnation in predictable ways. An individual's policies or beliefs about the
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environment represent these patterns. Human judgments are based then upon one's interpretation of available infonnation. They
are probability statements about one's environment and how one reacts to it. This condition leads to the human judgment
process being inherently limited. It is fundamentally a covert process. It is seldom possible for an individual to accurately
describe his or her judgment process accurately.

Magisterium boek 3 - De Bronzen Sleutel
Various Aspects Of Overtrading In Corporate Business Have Been Analysed In This Book.

Anatomy Of Overtrading
This Book Provides A Complete And In-Depth Coverage Of The Doeacc Syllabus. It Would Prove Valuable To Both Students
And Teachers. Written In An Easy-To-Understand Manner This Books Aims At Providing A Sound Theoretical As Well As
Practical Basis For Unde

Wat ik nooit eerder heb gezegd
Vrouwen hebben het nog nooit zo goed gehad. Ze mogen stemmen, hebben de pil en sinds 1727 worden ze niet meer als
heksen verbrand. Maar een paar vragen blijven knagen. Waarom worden we geacht brazilians te hebben? Moet je botox
gebruiken? Haten mannen ons stiekem? En hoe moet je je vagina eigenlijk noemen? In How to be a woman verlost Moran ons
uit onze onzekerheid en gaat ze ons voor in het labyrint van puberteit, werk, stripclubs, liefde, abortus, winkelen en
moederschap, waarin elke vrouw op de een of andere manier haar weg zal moeten vinden.

A Casebook In Financial Management | Fourth Edition
In Sapiens boog Yuval Noah Harari zich over het verleden, in Homo Deus over de toekomst; nu laat hij zijn licht schijnen over
het heden. Wat zijn de uitdagingen van onze tijd? Hoe beschermen we onszelf tegen een nucleaire oorlog, ecologische rampen
en technologische bedreigingen? Wat is de oorzaak van de opkomst van populisten als Donald Trump? Hoe weren we ons
tegen fake news? Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe wereldoorlog? Wat moeten we denken van het opkomend
nationalisme? Vragen de mondiale problemen die op ons afkomen om andere politieke systemen? Is het een goed idee dat we
onze data overdragen aan enkele grote commerciële spelers, of wordt het tijd om het eigendom van data te reguleren? En wat
wordt de grote nieuwe wereldmacht, Amerika, Europa of China? In dit boek beantwoordt Yuval Noah Harari de 21 meest
urgente vragen van onze tijd.

The Nigerian Academic Forum
This book is useful for B.Com., M.Com., and MBA students of all Indian Universities. Presentation of various aspects of
entrepreneurship is the most salient features of this book. Clarity of all topics has been given throughout. Description of the most
difficult topics, in a simple and easy to follow style, has been the authors main attempt. At the end of the each chapter
Assessment Questions are included in this book. Glossary, Bibliography, Author Index, Subject Index and Abbreviations are
incoporated at the end of the book.

Güncel Finansal Yönetim Yaklaşımları-2
De zwakste schakel
Decision Making: Recent Developments and Worldwide Applications
“Güncel Finansal Yönetim Yaklaşımları” adlı 2 Ciltli çalışmada finans alanında yapılan çalışmalar derlenerek toplanmıştır.
Yapılan çalışmalar özellikle günümüz koşullarında sektörde yaşanan sorunlara yöneliktir. Her bir bölüm, alanında uzman
akademisyenler tarafından oluşturulmuştur.

It Tools And Applications
Financial Management, 2E
The Second Edition of the book encompasses two new chapters—Strategic Cost Management and Business Ethics—A
Strategic Financial Management Instrument. The book, being an augmented version of the previous edition, equips the young
managers with the fundamentals and basics of strategic management and financial management in a cogent manner. The text
now provides a better orientation to the students on the topics like corporate restructuring, divestitures, acquisitions, and
mergers in the global context with the help of examples and caselets. The book has been revised keeping in view the
requirements of postgraduate students of management and the students pursuing professional courses such as CA, MFC and
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CS. In addition, professionals working in the corporate sector may also find the book beneficial to integrate the financial
management functions into business strategy and financial operations. Distinctive features • Model question papers have been
appended at the end of the book. • Better justification of topics by merging the contents wherever required. • Theory supported
with caselets inspired from global as well as Indian context.

Between David and Goliath
De roddels zijn niet van de lucht wanneer het testament van David Ware uitlekt Lady Joanna Ware had niet verwacht dat haar
man, David, zelfs na zijn dood in staat zou zijn haar te kwetsen. Toch is dat zo, want in zijn testament laat hij weten dat hij een
kind heeft verwekt bij een andere vrouw, en dat hij het heeft achtergelaten in een klooster op het ijzige Spitsbergen. Van Joanna
wordt verwacht dat zij het meisje gaat halen en als haar eigen kind opvoedt, sámen met zijn beste vriend, Lord Grant. Met grote
tegenzin gaat Alex Grant scheep met Joanna. Hij is ervan overtuigd dat het een barre tocht wordt met een vrouw zó
oppervlakkig, grillig en frivool als Joanna. Ze heeft waarschijnlijk geen idee wat voor ontberingen haar te wachten staan, en dat
haar modieuze kleren volstrekt niet geschikt zijn voor een reis naar Arctis. Tot zijn verbazing blijkt ze echter haar mannetje te
staan, wat hem niet onberoerd laat. Sterker nog, het maakt hem gek om weken met haar op zee te zitten. Eén ding neemt hij
zich voor: de lange en gevaarlijke reis zal niet eindigen zónder dat hij Joanna verleid heeft

Jij bent een badass
‘Een powerhouse van een debuut. Ng’s verhaal grijpt je vanaf de eerste pagina bij de keel, met de hoop om het mysterie van
Lydia’s dood te ontrafelen. Mensen, dit boek heeft alles in huis. Alles.’ – The Huffinton Post Juni, 1977. In het universiteitsstadje
Middlewood ontdekt de familie Lee dat hun dochter verdwenen is. Een paar dagen later wordt het lichaam van de zestienjarige
Lydia uit het meer gevist. Verteerd door schuldgevoelens slaat haar vader een roekeloze weg in die hem zijn huwelijk kan
kosten. Haar moeder Marilyn is gebroken, maar vastbesloten om een dader te vinden – tegen elke prijs. Lydia’s broer is er
zeker van dat hun getroebleerde buurjongen Jack iets te maken heeft met het drama. Maar het is de jongste in de familie,
Hannah, die meer ziet dan iemand zich realiseert en die wel eens de enige zou kunnen zijn die weet wat er echt gebeurd is.
Wat ik nooit eerder heb gezegd is zowel een pageturner als een ontroerend portret van een gezin. Een aangrijpend verhaal
over familie, geschiedenis en de betekenis van het woord thuis.

De kleine managen voor Dummies / druk 1
STRATEGIC FINANCIAL MANAGEMENT, SECOND EDITION
Bitcoin en andere op computertechniek gebaseerde valuta kunnen een revolutie in onze maatschappij veroorzaken. Zijn ze de
oplossing voor de vertrouwensbreuk tussen burger en bank? Kunnen ze een motor worden voor de welvaart van
derdewereldlanden? Zijn ze de nieuwste criminele handelsroute? Of iets heel anders? Wall Street Journal-journalisten Paul
Vigna en Michael J. Casey leggen het fenomeen cryptovaluta bloot: hoe is het ontstaan, hoe werkt het en welke rol gaat het
spelen in onze samenleving? Veel is nog onzeker, maar in elk geval staan we op de drempel van een nieuw economisch
tijdperk; een tijdperk waarin het traditionele financiële en sociale stelsel opnieuw wordt uitgevonden.

Caṭṭagrāma Biśvabidyālaẏa Sṭāḍija
Call, Tamara en Aaron zouden veilig moeten zijn op het Magisterium, maar de plotselinge dood van een klasgenoot bewijst het
tegendeel. De drie vrienden moeten de moordenaar opsporen, waarbij ze ook hun eigen leven op het spel zetten. Ze komen
erachter dat magie in slechte handen de macht heeft om enorme schade aan te richten, tenzij het op tijd gestopt wordt

Strategisch merkenmanagement
The fourth edition of the casebook in financial Management contains an organized group of cases depicting diverge real-life
financial situations faced by the managers. This book is intended for students pursuing post-graduate studies in management,
finance and control, commerce, and Accountancy. It provides hands-on experience to the students pursuing courses in
chartered Accountancy, cost management Accountancy, company Secretary, financial analysts, and courses offered by other
professional bodies. The book has also been designed keeping in view the requirements of the financial executives, who wish to
update their knowledge about new thinking in financial Management and to improve their ability to make the right financial
decisions. Key Features: ✔ the revised edition of the book includes 64 cases, covering a wide spectrum of topics. ✔ in this
edition, the authors have updated many cases, dropped some and added several new and relevant cases. ✔ the new cases
developed are topics pertaining to the emerging areas of financial analysis, performance management and valuation, private
equity finance, etc.

21 lessen voor de 21ste eeuw
Management Concepts for Civil Engineers
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Eliyahu Goldratt is wereldberoemd geworden door de bestseller Het doel, waarin hij zijn Theory of Constraints
(beperkingentheorie) uitlegt in romanvorm. In De zwakste schakel verlegt hij deze theorie naar het projectmanagement. Deze
inspirerende businessroman laat zien hoe je projecten in veel minder tijd kunt afronden, binnen het budget en zonder
concessies te doen aan kwaliteit of functionaliteit. Krachtige technieken zorgen ervoor dat projectmanagers ook bij problemen
gefocust blijven zodat de gewenste resultaten worden behaald. De zwakste schakel is een belangrijk boek voor iedereen die
dagelijks de uitdaging aangaat om innovatieve, nieuwe producten of diensten te leveren. `Iedereen die geen exemplaar van dit
boek weet te bemachtigen,mist een fantastische kans om zich zowel zakelijk als persoonlijk te ontwikkelen. Assembly Eliyahu
Goldratt is bij miljoenen lezers een begrip als wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Over de hele wereld passen
economen, bedrijfskundigen en managers zijn gedachtegoed toe in hun eigen organisaties.

Indian Books in Print
Othello, de Moor van Venetien
Wanneer de jonge Nic zichzelf verliest in een drugsverslaving, gaat zijn vader, journalist David Sheff, wanhopig op zoek naar
een manier om zijn zoon te redden. Hij probeert de situatie te bevatten door meer inzicht te krijgen in de ziekte. Maar terwijl zijn
kind steeds dieper wegzakt in de verwoestende cirkel van drugs, afkicken en hervallen, komt het gezin hard onder druk te
staan. Nic blijft wegvluchten voor de familie die hem weigert los te laten, tot hij uiteindelijk op de grenzen van hun liefde botst

Vedanta
This book explores the status quo of corporate governance in banking and investor protection from both theoretical and
practical perspectives. Bringing together original conclusions with a regional and international focus, it provides a timely and
comprehensive overview of the effectiveness of corporate governance in the financial sector and an assessment of investor
protection. It also includes a number of examples and case studies to illustrate the findings. The book compares corporate
governance in the banking and financial industries before and after the financial crisis, and helps to evaluate the effect of the
recommendations and regulations that have been developed in the interim.
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