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Smartcuts
In Big Magic moedigt Elizabeth Gilbert ons aan om onze verborgen talenten te ontdekken. Balancerend tussen spiritualiteit en vrolijk pragmatisme laat ze zien hoe we onze ideeën kunnen
omarmen, nieuwe uitdagingen het hoofd kunnen bieden en onze dagen kunnen vullen met meer passie en mindfulness. Op weg naar het leven waar je altijd van hebt gedroomd.

Mastering the Financial Dimension of Your Practice
Mannen kunnen maar één ding tegelijk, vrouwen hebben geen ruimtelijk inzicht De verschillen tussen man en vrouw zijn biologisch en mentaal bepaald. Dit boek toont glashelder aan waarom
mannen de stadsplattegrond niet hoeven om te draaien om te kijken of de volgende afslag links of rechts is, en vrouwen wel. Aan de hand van vrolijke voorvallen en wetenschappelijk
(hersen)onderzoek, evolutionaire biologie, psychologische analyses en sociale veranderingen bouwen de auteurs hun bewijslast op. Humoristisch, vaak zeer verhelderend en een enkele keer
schokkend laten ze hun licht schijnen op het algehele raadsel van het verschil tussen man & vrouw. Barbara en Allan Pease hebben een trainingsinstituut, gespecialiseerd in communicatie..
Hiermee timmeren ze wereldwijd aan de weg. Allan Pease schreef eerder Body Language (in 32 talen verschenen, in Nederland onder de titel Lijfspraak). Barbara Pease schreef Memory
Language.

The Encyclopedia of Psychological Trauma
The Encyclopedia of Psychological Trauma is the only authoritative reference on the scientific evidence, clinical practice guidelines, and social issues addressed within the field of trauma and
posttraumatic stress disorder. Edited by the leading experts in the field, you will turn to this definitive reference work again and again for complete coverage of psychological trauma, PTSD,
evidence-based and standard treatments, as well as controversial topics including EMDR, virtual reality therapy, and much more.

Schrijven vanuit je hart
The book is to assist medical students and trainee doctors who are preparing to take clinical examinations that include a long case. There has been a recent review of medical school curricula
and all medical schools have recognised the “Long Case as an integral part of the learning and examination process of the medical program. The book explains the scientific and clinical basis of
long case assessment and how long case mastery provides the doctor with the confidence and aptitude to practice medicine from clinical assessment to definitive treatment. The book deals with
the different subspecialty sections of internal medicine.

Over fotografie
Written by the top medical student rotators, this book provides medical students with the often elusive information and skills required to ace their clinical rotations. Chapters cover all major
medical sub-specialties such as internal medicine, general surgery, cardiology, dermatology, orthopedics, neurosurgery, and ophthalmology. Additionally, the book offers many novel features
including a review of core rotation skills for oral presentations and a walk-through of a day in the life of the medical student on a particular rotation. It focuses on the common cases that students
actually encounter in the hospital. This format thereby administers a complete, concise overview of what is needed for each rotation. A unique resource, The Ultimate Medical School Rotation
Guide is not only instructional and comprehensive, but also assuring and supportive as it encourages students to appreciate this rewarding time in their medical careers.

Authentic Health
Page 1/6

Where To Download Mastering Long Exposure The Definitive Guide For Photographers Mastering
Je lichaamstaal verraadt je gevoelens Waarom staan mannen in de 'kapotte-rits'-houding? Waarom moet je nooit je armen over elkaar slaan? Waarom laat een vrouw als ze flirt haar kin op haar
handen rusten? Waarom stappen we liever niet in een volle lift? Hoe komt het dat voeten de waarheid vertellen? Je lichaamstaal verraadt je gevoelens. Je bent je er niet van bewust, maar je
lichaam laat precies zien wat er in je omgaat. Barbara en Allan Pease hebben een trainingsinstituut, gespecialiseerd in communicatie. Samen schreven ze Waarom mannen niet luisteren en
vrouwen niet kunnen kaartlezen, wat een internationale bestseller werd.

Big magic
Wanneer is iets kunst? Over dit fundamentele en complexe vraagstuk buigt de befaamde auteur en criticus Arthur C. Danto zich in Wat kunst is. Door aan te tonen dat er wel degelijk universele
kenmerken bestaan, betwist hij de populaire aanname dat kunst een ondefinieerbaar concept is. Danto stelt dat, hoewel de benaderingen uiteenlopen, een kunstwerk altijd gedefinieerd wordt
door twee noodzakelijke voorwaarden: betekenis en belichaming, en hij noemt ook een nieuwe voorwaarde, namelijk het droomachtige karakter van kunst. In zijn vakkundig gevoerde
beredenering betrekt Danto op een toegankelijke manier zowel filosofie als kunst van alle genres en tijden, beginnend bij Platos definitie van kunst in De ideale staat, gevolgd door de
ontwikkeling van kunst als een aaneenschakeling van ontdekkingen, zoals perspectief, clair-obscur en fysionomie. Danto bespreekt op fascinerende wijze Andy Warhols beroemde
verpakkingsdozen, die zichtbaar niet lijken te verschillen van de alledaagse voorwerpen die ze voorstellen. In dit verreikende onderzoek naar kunstzinnige uitingen gaat Danto in op bijdragen van
filosofen als Descartes, Kant en Hegel, maar ook artiesten als Michelangelo, Poussin, Duchamp en Warhol. Arthur Coleman Danto (1924-2013) was een Amerikaanse kunstcriticus en filosoof. Hij is
vooral bekend geworden als de invloedrijkste kunstcriticus van The Nation en door zijn werk in de wijsgerige esthetica en geschiedenis van de filosofie. `Valt er nog te zeggen waar het bij kunst
om gaat? Waar veel kenners en kunstenaars het antwoord schuldig blijven, waagt de eminente filosoof en criticus Arthur C. Danto een inspirerende poging. Maarten Doorman, de Volkskrant ****

Waarom mannen en vrouwen met hun lichaam zeggen wat ze eigenlijk niet willen vertellen
Meer dan een miljoen Nederlanders heeft de wens om een boek te schrijven. Maar hoe begin je hiermee? In 'Schrijven vanuit je hart' krijg je tips en oefeningen om je droom waar te maken. Zelf
een boek schrijven is de droom van meer dan een miljoen Nederlanders. Met de tips en oefeningen van Nathalie Goldberg was zelf een boek schrijven nog nooit zo makkelijk. 'Schrijven vanuit je
hart' is een gepassioneerde oproep om je diepste gedachten onder woorden te brengen. Het boek is opgebouwd uit 64 hoofdstukken van drie pagina's, waarin een advies wordt uitgewerkt. Het
zijn zonder uitzondering inspirerende teksten die tot de verbeelding spreken en de lezer stimuleren om te schrijven vanuit zijn hart.

Einstein
Authentic Health is a comprehensive guide to reclaiming health for the millions of Americans plagued by painful chronic conditions including obesity, depression, diabetes, and insomnia. In this
straightforward, easy-to-use roadmap, Dr. Gus Vickery lays out a comprehensive program for addressing painful chronic conditions, including obesity, diabetes, depression, persistent headaches,
and difficulty sleeping. From nutrition and physical activity to lesser-known, but powerfully effective, techniques for managing stress, sleeping well, and cultivating a sense of purpose, Dr. Vickery
offers a powerful manifesto for claiming the good health thats within you.,

Antifragiel / druk 1
Twee succesvolle ondernemers die het softwarebedrijf signals opzetten en tot een succes maakten laten ons zien dat niet altijd meer beter is, maar dat je juist met minder meer kan bereiken.
Rework is inspirerend en innoverend. Twee prettig tegendraadse succesvolle ondernemers benaderen complexe zaken heerlijk eenvoudig. Fried & Heinemeier Hansson zetten je aan het denken
en helpen je op weg. Verplichte kost voor iedereen die ondernemer of ondernemend is.' Erwin Blom (Handboek Communities)Meer is niet altijd beter, juist met minder kan je meer bereiken.Fried
en Hansson hanteren een eenvoudige bedrijfsfilosofie: hou het simpel, wees transparant en eerlijk. Met die filosofie in gedachten schreven ze dit boek: Rework is een no-nonsenseboek voor deze
tijd. Fried en Hansson bewijzen dat een bedrijf heel succesvol kan worden zonder mission statement, zonder eindeloze vergaderingen, en met medewerkers die gewoon aan het einde van de dag
naar huis gaan, in plaats van twaalf tot veertien uur op kantoor te zitten. In deze tijd is een goed idee meer waard is dan een duur consultancyrapport, informatie moet je delen, en naar je klant
moet je luisteren.Rework is het boek voor iedere (startende!) ondernemer.

The Ultimate Medical School Rotation Guide
Climate Technology Strategies 1
Intra-articular fractures occur on the surface of a bone that meets a joint with another bone. They are more serious than fractures that do not involve a joint space because they are associated
with much greater incidence of long-term complications (MediVisuals Inc). Part of the Mastering Orthopedic Techniques series, this comprehensive manual is a complete guide to the surgical
management of intra-articular fractures. Beginning with an introduction providing an overview of articular fractures, the following chapters provide a ‘how to’ style commentary, joint by joint and
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by fracture type. Each chapter provides an understanding of different injuries, practical classifications, challenges in diagnosis and the reasons why one surgical option may be more appropriate
than another for a particular fracture type. Each surgical option is described in detail with drawings, clinical photos, surgical techniques, equipment needed, tricks and techniques for reduction
and fixation, and an overview of postoperative management, complications and results. Key points Comprehensive guide to surgical management of intra-articular fractures Provides ‘how to’ style
commentary by joint and fracture type Includes nearly 1200 full colour drawings and clinical photos Written by an internationally recognised editor and author team from Europe, the US and Asia

Understanding Shutter Speed
For a population accustomed to empathizing with clients, financial planning is not intuitive. This volume, written by two therapists with extensive business experience, offers sound advice for
mental health professionals in private practice.

The Financial Spread Betting Handbook, 3rd edition
The book provides an integrated analysis of the implications for the energy system from adapting to meet climate change targets and analyses the role of improving energy technologies for the
world and the EU markets. The first part of the book sets the stage for the analysis by presenting the European and World economic and energy outlook. The second part examines the policy
options available for controlling greenhouse gases in the period to 2010. Over such a relatively short period, the role of technology lies mostly in making possible the more efficient use of energy.
Finally, the third part of the volume examines the longer term role of technology in the context of a case study for the power generation sector.

Het onsterfelijke leven van Henrietta Lacks
Fotoboek over het presidentschap van de Amerikaanse president Obama.

De intelligente belegger
Statusangst
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.

Schaaklessen
Einstein: man, mens en genie ‘Een bijzonder toegankelijke en informatieve biografie.’ The New York Times In Einstein beschrijft Walter Isaacson het leven, denken en wetenschappelijk werk van
een man die onze kijk op het universum fundamenteel veranderde. Hij geeft een helder overzicht van Einsteins wetenschappelijk werk, maar besteedt ook ruim aandacht aan Einsteins vaak
gecompliceerde relaties met vrouwen, aan zijn vele wetenschappelijke contacten, zijn gedwongen verhuizing naar Amerika, zijn pacifisme en zionisme. Walter Isaacson is CEO van het Aspen
Institute. Hij was hoofdredacteur van Time Magazine en schreef de bejubelde biografie van Steve Jobs. Zijn recente boek is Uitvinders, over de mensen die aan de wieg stonden van onze digitale
wereld.

Lichaamstaal van de liefde
De liefde moet `als een orkaan uit de hemel komen , vindt Emma Rouault, die op het meisjespensionaat gezwijmeld heeft bij het lezen van de uiterst dweperige geschriften die daar de ronde
deden. Maar haar behoefte aan een vurige liefde wordt niet vervuld in haar huwelijk met een goedmoedige plattelandsdokter Charles Bovary. Ook de gepassioneerde buitenechtelijke relaties
waarin zij zich vol overgave stort schenken haar niet het geluk waarvan ze droomt. Flaubert tekent met een scherp oog voor de fijnere gevoelens het leven van een vrouw die te gronde gaat aan
haar illusies.

Mastering the Medical Long Case
Bundel met vijf vertaalde, oorspronkelijk in runetekens geschreven, sprookjes; voorzien van inleiding en illustraties. Vanaf ca. 12 jaar.
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Endodontic Treatment, Retreatment, and Surgery
Rework
This book provides clear, concise guidance on a range of essential treatment strategies for the provision of reliable endodontic care. Practical clinical procedures are described step by step and
key concepts emphasized with the aid of a wealth of high-quality illustrations and photographs. Examples of best practice are documented by means of clinical case examples, and the provision
of concise tips and recommendations ensures that the reader will quickly be able to find solutions to any one of the myriad of endodontic challenges with which he or she may be confronted. In
addition, the most relevant key literature is reviewed in order to support and reinforce the discussed clinical concepts. The described endodontic treatment strategies are all grounded in a sound
scientific evidence base. The book should enable practitioners to manage any endodontic case from first principles and will be of value for both dental practitioners and endodontic
trainees/specialists.

Wat kunst is
MAKING BABIES THE MUST-HAVE BOOK FOR REPRODUCTIVE ISSUES -Making Babies is a thorough and comprehensive compilation of up-to-date scientific research, blended with a wealth of
informative, empirical practical knowledge, and is packed full of relevant self-help information that has something to suit everyone. This book has been combined to offer you a 'warts and all'
overview of both the medical approach to reproductive dysfunctions and the effective benefits that holistic, natural medicines and conventional, orthodox medicine can have on influencing your
reproductive health, general wellbeing and gender selection. -Making Babies is an easy-to-read guide that covers in-depth descriptions of all the major medical and complementart therapies from
acupuncture, diet, clinical nutrition, herbal medicine, homeopathy, medically assisted technology, surgical procedures, IVF, prescription medications and much more. This book is essential
reading that will assist in preparing and educating you on the various causal factors, medical conditions and all the very latest in treatment protocols from both medicine and complementary
natural medicine. -Some of the topics covered include: Endometriosis, miscarriage prevention, PCOS, PMS, fibroids, menstrual dysfunction, hormone imbalances, male reproductive disorders,
detoxification, general wellbeing, stress management, relationship dynamics, pregnancy support, and fertility boosting techniques. Learn of new and traditional methods that available today that
can improve both you and your partner's pre-and post-conception health care, optimise fertility success and influence the future generational health of your offspring. Making Babies is an
invaluable guide that can assist you to resolve your reproductive problems and help you manage your way through the complexities of the infertility maze.

Tribe of mentors
FULLY REVISED AND UPDATED THIRD EDITION Financial spread betting is a huge industry. But who wins and who loses at this game? What do the winners do that differs from the losers? That
is what this book is about. Malcolm Pryor uses the model of climbing a mountain to explain a disciplined, winning approach to spread betting. First a base camp must be established. This includes
getting set up with the right corporate data, charting and accounts software, deciding what to bet on and what your time frame should be, learning the nuances of operating an account, controlling
risk, and learning from other people's mistakes. Many spread bettors don't even get this far. Next, we start climbing the mountain; this means having strategies that are right for us. The whole of
this section is devoted to illustrating strategies which can be used for spread betting, for example trend following, counter-trend strategies and delta-neutral strategies such as pairs trading.
Finally, we make our assault on the summit of the mountain. This is where the winners set themselves apart from the losers. Issues covered here include trade planning, record keeping,
performance reviews, more on risk management, psychology and continual development. In this substantially revised and enhanced third edition, you will benefit from: - Updated details about
computer hardware, trading software and price data products to reflect technological changes and new products coming to market. - Updated information about product spreads to reflect the
changed spread betting and market environment. - Refreshed and improved information about spread betting firms’ product offerings, order types, and approach to pricing and hedging. Numerous other revisions and improvements throughout, to bring everything up to date and enhance clarity. Spread betting is great fun; almost anyone can enjoy the odd bet now and again. But
if you want to make money from spread betting then it must be taken seriously and a disciplined, tactical approach is required. This book is the essential guide to get to the top of the mountain.

Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen
Studie door de Duitse filosoof (1770-1831) over de grondslagen van het recht, de moraliteit en de staat.

Making Babies
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
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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

Het tijdperk van cryptovaluta
Ideal for GCSE and City & Guilds 9231, Media Studies and Art & Design courses. It provides a basic grounding in the history and application of photography. The book emphasises artistic picture
construction, in addition to covering traditional elements. Guidance on preparing portfolios is also included. Genuine examination photographs are shown and the book also contains a large
colour section.

Mastering Orthopedic Techniques: Intra-Articular Fractures
Filosofische studie over de betekenis van toeval, onzekerheid, risico en menselijk falen.

Mastering Medicine
Whether you're taking photographs in the dead of night or looking to create an ethereal effect with water or clouds during the day, long exposures are among the most challenging areas of
photography. Very often there are physical obstacles to overcome, whether it's being unable to see to frame your shot or focus, an inability to predict movement during the exposure, or simply the
need to hold your camera steady while the shutter is open. There are also numerous technical issues to resolve, such as striking a balance between ISO and noise, dealing with high dynamic
range, and maintaining the best possible image quality when the laws of physics are working against you. Yet, just as the demands placed upon the photographer are exceptional, so too are the
images that can be created when you push your camera to its limits. Packed with stunning photography throughout, the author's expert advice, tips, and tricks are augmented by Masterclasses
from some of the world's leading long exposure champions, each sharing the secrets of their success. So whether you want to master star trail photography, shoot cityscapes at dusk, paint with
light, or use blur creatively, this is the only book you'll need.

De Vertelsels van Baker de Bard / druk 1
Madame Bovary
Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent haar als HeLa. In de jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar weggenomen. Met behulp van deze cellen,
die letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest uiteenlopende geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het leven van Henrietta bleef
echter vrijwel onbekend en ook haar familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook
kennis maken met Henrietta, haar verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van de cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de familie Lacks onlosmakelijk verbonden is
met de duistere geschiedenis van het experimenteren met Afrikaans-Amerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische strijd over de vraag of we de baas zijn over de
materie waarvan we zijn gemaakt.

Scott Kelby over digitale fotografie
Aan de hand van tien praktische en verrassende inzichten zet Steal like an artist je op weg naar meer creativiteit. Met als belangrijkste tip: beter slim gejat dan slecht bedacht. Want Picasso wist
het al: 'Kunst is diefstal.' Ideeën die zomaar uit het niets komen, zijn meestal niet de beste - als ze al bestaan. Laat je dus volop inspireren door het werk van anderen, steel goede ideeën en zet ze
naar je hand. Volg je interesses, waar ze je ook naartoe leiden. Vroeg of laat wordt die hobby misschien wel je levenswerk. Vergeet het cliché dat je moet schrijven over wat je al weet. Schrijf in de
plaats daarvan het boek dat je wilt lezen, maak de film die je wilt zien. En bovenal: wees steeds vriendelijk, blijf uit de schulden en durf af en toe saai te zijn. Want alleen dan zul je voor jezelf
ruimte creëren om grenzen te verleggen. Beter slim gejat dan slecht bedacht Je kunt al beginnen vóórdat je weet wie je bent Schrijf het boek dat je zelf wilt lezen Gebruik je handen
Nevenprojecten en hobby's zijn belangrijk Maak goed werk en deel het met anderen Grenzen bestaan niet meer Wees vriendelijk (we leven in een kleine wereld) Wees saai (alleen zo raakt je werk
af) Creativiteit is schrappen

Geschiedenis van de westerse filosofie
Volgens Warren Buffet verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven. De klassieker ‘De intelligente belegger’ uit 1949 wordt zelfs na ruim 70 jaar nog steeds geprezen als de
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bijbel die iedere belegger gelezen moet hebben. De filosofie van Benjamin Graham heeft zich door de jaren heen keer op keer bewezen – hij behoedt beleggers voor kostbare fouten en leert ze
een succesvolle langetermijnstrategie te ontwikkelen. Omdat Graham niet vertelt wélke aandelen je zou moeten kopen, maar juist een effectieve manier van denken en handelen aanleert, is het
boek nog steeds verbazingwekkend actueel. ‘De intelligente belegger’ is in de loop der jaren in talloze talen vertaald en sinds verschijnen zijn er wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren
verkocht. Niet voor niets door Warren Buffet uitgeroepen tot verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven. Met een uitgebreide inleiding van superbelegger John C. Bogle,
oprichter van The Vanguard Group.

Scott Kelby's digitale fotografie boek
Liefde en lichaamstaal Hoe maak je een verpletterende indruk op de man of vrouw van je dromen? Hoe sla je iemand aan de haak? Welke signalen geven aan dat iemand interesse in je heeft?
Wat zijn de regels van het daten? Hoe belangrijk is oogcontact? Wat is het verschil in lichaamstaal tussen mannen en vrouwen? Waarom schrijven de vrouwen regels en lezen de mannen ze niet?
Van een eerste indruk tot een langdurige relatie. In dit boek leer je alles wat je nodig hebt om op te vallen bij de andere sekse. Dit helpt je tijdens een feestje, bij internet-dating, op straat of na tien
jaar huwelijk. Het succesvolle auteursduo Allan en Barbara Pease laat je zien hoe belangrijk lichaamstaal in de liefde is.

Obama
Susan Sontags inmiddels klassiek geworden Over fotografie is een baanbrekend onderzoek naar de rol van beelden in onze media-cultuur. Het handelt over de bedoelde en onbedoelde effecten
van fotografie. Sontag, destijds winnaar van de National Book Critics Circle Award for Criticism, weet het moderne leven zo scherpzinnig te vangen dat kritische vragen niet uit kunnen blijven.

Mastering Photography
Inleidend overzicht tot en met de 19e eeuw.

Mastering Long Exposure
The first book in the Understanding Photography series, Understanding Exposure, was a runaway best-seller, with more than 250,000 copies sold. Now author Bryan Peterson brings his signature
style to another important photography topic: shutter speed. With clear, jargon-free explanations of terms and techniques, plus compelling “before-and-after” photos that pair a mediocre image
(created using the wrong shutter speed) with a great image (created using the right shutter speed), this is the definitive practical guide to mastering an often-confusing subject. Topics include
freezing and implying motion, panning, zooming, exposure, Bogen Super Clamps, and rendering motion effects with Photoshop, all with helpful guidance for both digital and film formats. Great for
beginners and serious amateurs, Understanding Shutter Speed is the definitive handy guide to mastering shutter speed for superb results.

Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie / druk 1
Persoonlijk succes wordt niet alleen bepaald door opleiding en werkervaring, maar vooral door het momentum. Hoe grijp je dat? Ondernemer en journalist Shane Snow onderzoekt in dit boek de
carrières van mensen en bedrijven die ongelooflijke dingen in onwaarschijnlijk korte tijd doen. Hoe gaan sommige start-ups in no time van niks naar miljoenenomzetten? Hoe konden Alexander
de Grote, YouTube-sensatie Michelle Phan en Tonight Show-presentator Jimmy Fallon naar de top klimmen in minder tijd dan het de meesten van ons kost om promotie te maken? Wat hebben
snelgroeiende bedrijven en mensen die out of the blue succesvol zijn gemeen? Hun geheim: ze opereren als computerhackers. Ze bezitten het vermogen om gebaande paden om te denken en
nieuwe regels te introduceren. Smartcuts is een verhalend avontuur dat laat zien hoe nieuwe iconen en innovators het onmogelijke mogelijk maken door slimmer te werken.

Mastering Geriatric Care
Assessing older adults, managing disorders and complications, avoiding drug dangers, and detecting abuse and neglect.

Steal like an artists
Essay over het algemene hedendaagse gevoel tekort te schieten, gemeten naar eigen of andermans normen.
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