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zijn het zetten van een intentie of de visualisatie van
een droom. The Secret openbaart alle facetten van het
geheim, dat het leven transformeerde van iedereen die er
ooit mee in aanraking kwam... Plato, Beethoven,
Shakespeare, Einstein. Leer het geheim kennen, bereik
het onmogelijke... ‘Ik ben opgevoed volgens de
denkwijzen van ‘The Secret’'. En het werkt, dat merk ik
bij alles wat ik doe. - Fajah Lourens, bestsellerauteur
van 'Killerbody dieet'. ‘Het boek heeft een veel
interessantere impact op m’n leven gehad dan geld
verdienen. Ik leef relaxter, geniet meer van het moment,
ik leef m’n leven echt. – Catherine Keyl
Plan de Estudios 2005. Licenciatura en Contaduria
Facultad De Contaduria Y Administracion 2005
Estrategias competitivas organizacionales con
responsabilidad social Bertha Alicia Arce Castro
Computernetwerken Andrew S. Tanenbaum 2003
De stilte spreekt Eckhart Tolle 2010-05-02 Als je het
contact met de innerlijke stilte in je verliest, verlies
je het contact met jezelf. Wanneer je het contact met
jezelf verliest, verlies je jezelf in de wereld. Je
diepste besef van jezelf, van wie je bent, hangt nauw
samen met innerlijke stilte. Dat is het IK-BEN dat
dieper gaat dan naam en vorm.' In korte, indringende
teksten laat Eckart Tolle druppels waarheid en wijsheid
in onze ziel vallen. Als we stil kunnen zijn, kunnen we
deze stem, de stem van de stilte horen en ons door de
stilte laten aanraken. Zo ontstaat in ons een woordeloos
zijn, waarin ruimte is voor een onbevooroordeeld kunnen
ervaren van wat is.
Kerkhof in Londen Lynn Shepherd 2012-06-28 Londen 1850.
Mist en vuile straten, en een begraafplaats met de naam
Tom-All-Alone's waar ratten wonen. De eerbiedwaardige
advocaat Edward Tulkinghorn houdt kantoor in een chique
huis in Lincoln's Inn Fields, waar hij zijn machtige
cliënten beschermt en een dodelijk geheim verbergt. Dat
geheim dreigt te worden onthuld door een schimmige en
onzichtbare tegenstander, die koste wat het kost moet
worden opgespoord en tot zwijgen gebracht. Expolitieagent Charles Maddox, nu privédetective, moet die
klus klaren. Algauw wordt de eerste gruwelijke moord
gepleegd. Lynn Shepherd heeft zich voor Kerkhof in
Londen laten inspireren door Charles Dickens'
meesterwerk Bleak House. Ze is verdergegaan waar Dickens
moest ophouden: in haar spannende historische roman
beschrijft ze een wereld waarin jeugdprostituees en te
vondeling gelegde baby's ten prooi vallen aan de
hebzucht en seksuele afwijkingen van de gegoede
burgerij. En iedereen die daartegenin wil gaan wordt op
genadeloze wijze uit de weg geruimd.
De avonturen van Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle 1893
Management Stephen P. Robbins 2017-01-09 For
undergraduate Principles of Management courses. REAL
managers, REAL experiences With a renewed focus on
skills and careers, the new edition of this bestselling
text can help better prepare individuals to enter the
job market. Management, 14th Editionvividly illustrates
effective management theories by incorporating the
perspectives of real-life managers. Through examples,
cases, and hands-on exercises, you'll see and experience
management in action, helping you understand how the
concepts you're learning about actually work in today s

De kunst van het oorlogvoeren Sun-tzu 2015-04-09 De
kunst van het oorlogvoeren blijft hét meesterwerk van
Sun-Tzu gezien de belangrijke factor die oorlog speelt
in de geschiedenis, maar ook blijvend actueel blijft in
de huidige tijd. Oorzaak hiervan is natuurlijk de
‘oorlogszomer’ van 2014. Het boek bevat Sun-Tzu’s essays
die de oudst bekende verhandelingen over het onderwerp
beschrijven. Deze teksten zijn nooit overtroffen wat
omvang en diepte betreft. De meerwaarde van dit boek is
dat zijn gedachtegoed is voorzien van een helder
geschreven commentaar. Door het meesterlijke
strategische inzicht van meester Tzu geldt de
toepasbaarheid van het boek ook voor het bedrijfsleven
en is dit boek een goede aanbeveling voor managers,
bestuurders en leidinggevenden. Het voorwoord van H.J.A
Hofland, de beste journalist van de 20e eeuw bleef in
stand voor deze uitgave. Het omslag van De kunst van het
oorlogvoeren is aangepast en bij de verschijning is ook
het e-book gereed dat nog niet eerder is uitgegeven.
Contabilidad para Administradores José Claudio Guerrero
Reyes 2014-10-21 Contabilidad para administradores tiene
como finalidad brindar al estudiante o profesionista en
administración los conocimientos necesarios en materia
contable, que les permitirá tomar mejores decisiones
estratégicas en ambientes económicos cambiantes,
coadyuvar con organizaciones para mejorar sus
rendimientos y que satisfagan efectivamente las
necesidades de la sociedad. La obra consta de ocho
capítulos donde podrás encontrar los conceptos, ejemplos
y casos prácticos más significativos en el ámbito
administrativo–contable al identificar en el marco
regulatorio las Normas de Información Financiera y los
Estados Financieros, poniendo énfasis en que, de la
información obtenida de ellos emana la contabilidad; así
como la naturaleza, elementos y funciones que tienen las
distintas cuentas, la teoría de la partida doble, su
registro de las transacciones financieras proporcionará
la posibilidad de reflexionar la importancia del
registro de todas las transacciones que realice el ente
económico en los diversos sistemas de registro, la
necesidad de la Hoja de Trabajo y su aplicación. Al
final se integra un caso práctico para identificar y
aplicar el grado de transferencia del aprendizaje
obtenido
Revista de ciencias sociales 2003
Databases David M. Kroenke 2017
The secret Rhonda Byrne 2017-05-09 'The Secret' van
Rhonda Byrne verscheen in 2006. Miljoenen mensen over de
hele wereld lazen het boek of bekeken de film. In april
2007 verscheen de Nederlandse vertaling van het boek. De
rest is geschiedenis. Inmiddels zijn er bijna 400.000
Nederlandse exemplaren van het boek verkocht. De tiende
jubileumeditie van het boek dat het leven van velen
ingrijpend heeft veranderd, nu met een gouden randje en
een nieuw voor- en nawoord van de Rhonda Byrne. The
Secret helpt je bereiken wat je zelf voor onmogelijk
houdt: geluk, succes, gezondheid, geld, relaties. Wat is
The Secret? Wat is het geheim van The Secret? Wat kan
het betekenen voor jou? 'The Secret' gaat in op de
kracht van de Law of Attraction (Wet van de
Aantrekking). Technieken die hiervoor gebruikt worden
administracion-12-edicion-robbins-coulter
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dynamic business world. Also available with MyLab
Management MyLab Management is an online homework,
tutorial, and assessment program designed to work with
this text to engage students and improve results. Within
its structured environment, students practice what they
learn, test their understanding, and pursue a
personalized study plan that helps them better absorb
course material and understand difficult concepts. Note:
You are purchasing a standalone product; MyLab does not
come packaged with this content. Students, if interested
in purchasing this title with MyLab, ask your instructor
for the correct package ISBN and Course ID. Instructors,
contact your Pearson representative for more
information. If you would like to purchase both the
physical text and MyLab, search for: 0134636511 /
9780134636511 Management Plus MyLab Management with
Pearson eText -- Access Card Package Package consists
of: 0134527607 / 9780134527604 Management 013452781X /
9780134527819 MyLab Management with Pearson eText -Access Card -- for Management "
Administración: de la teoría a la acción
Reinventing organizations Frederic Laloux 2015-10-27 Dé
moderne managementklassieker Moderne organisaties lijken
vast te zitten in een verouderd stelsel. Werknemers
raken gedemotiveerd, ondernemers zoeken naar een ander
soort management, vertrouwde modellen schieten tekort.
Kunnen we op die manier eigenlijk nog wel verder?
Reinventing organizations biedt een antwoord. Het boek
laat zien hoe we aan het begin staan van een nieuw
tijdperk. Daarin dragen belangrijke doorbraken bij aan
een diepere voldoening voor management, medewerkers en
klanten. Hoe breng je je eigen authenticiteit terug in
je werk? Hoe eenvoudig kan een organisatie weer zijn?
Wat kun je bereiken door met een gezamenlijk en breed
gedragen doel te werken? Met een veelvoud aan
praktijkvoorbeelden en inspirerende getuigenissen biedt
Reinventing organizations een venster op de organisatie
van de toekomst. Dit boek is een aanrader voor wie
nieuwe manieren van werken en leven wil begrijpen en
combineren. Een theoretische en praktische handleiding
voor wie de kracht van vrijheid, vertrouwen en
wendbaarheid optimaal wil benutten.
Toekomstshock Alvin Toffler 1970
Trainen van interpersoonlijke vaardigheden Stephen P.
Robbins 2003 Studie- en trainingsboek voor
leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om
medewerkers leiding te geven en te motiveren.
Manual de prácticas de laboratorio de: Biología General
JORGE ARTURO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 2014-03-27 Este libro
brinda información relevante sobre el microscopio, la
organización celular, las moléculas orgánicas, los
procesos metabólicos, el transporte de membranas, la
reproducción celular, la evolución, la biodiversidad y
la ecología, con ejercicios que fomentan la creatividad
y la criticidad.
LA GESTIÓN EN LAS IES COMO FACTOR DECISIVO EN LA
EXCELENCIA UNIVERSITARIA. APORTES DE LA NEUTROSOFÍA
Jorge Ruperto Rodríguez López 2021-08-01 Las IES no
están exentas de esas situaciones, por lo que bien vale
la pena aportar en el mejoramiento de su gestión, debido
a que además se trata de instituciones muy complejas,
con muchos objetivos diversos, no solamente relacionados
con la satisfacción de sus estudiantes, sino para
contribuir al desarrollo de la región en que se
encuentran enclavadas y de la sociedad en general. Desde
hace tiempo los autores del presente texto vienen
trabajando en el mejoramiento de las IES, cuyo éxito se
identifica con la excelencia universitaria; el presente
texto es continuidad de otros aportes realizados con
anterioridad. En esta ocasión están enriquecidos con el
novedoso enfoque de la Neutrosofía, cuyo contenido se
aplica en diferentes campos de la gestión universitaria.
Comportamiento organizacional Alvarado Ruiz, Hilda
Leticia Comportamiento Organizacional es un texto
dinámico, lúdico y reflexivo; sobre todo, muy práctico
administracion-12-edicion-robbins-coulter

para los estudiantes universitarios. En esta segunda
edición se busca que el lector aprenda de manera más
significativa el estudio del comportamiento
organizacional, para lo cual se utilizan algunos casos
prácticos relacionados con lo que la era del COVID 19
está dejando. Con un análisis profundo y una dirección
eficaz del comportamiento de las personas que colaboran
en una empresa es posible beneficiarse de la diversidad
de talentos y personalidades que la componen, pues
constituyen la materia prima con la que los líderes
organizacionales pueden capitalizar el conocimiento
individual, convertirlo en organizacional y generar una
administración exitosa del conocimiento.
Administración Stephen P. Robbins 2005 CONTENIDO:
Introducción a la administración y las organizaciones La administración ayer y hoy - Cultura y entorno de las
organizaciones: las limitaciones - La administración en
un entorno global - Responsabilidad social y ética
administrativa - Toma de decisiones: la esencia del
trabajo del gerente - Fundamentos de la planeación Administración estratégica - Herramientas y técnicas de
planeación - Estructura y diseño organizacional Comunicación y tecnología de la información - Gerencia
de recursos humanos - Manejo del cambio y la innovación
- Fundamentos del comportamiento - Grupos y equipos - La
motivación de los empleados - Liderazgo - Fundamentos
del control - Administración de operaciones y de la
cadena de valores.
De wolf van wall street Jordan Belfort 2013-12-19 ‘Je
wordt veel makkelijker rijk als je je niet aan de regels
houdt,’ zei Jordan Belfort tegen een verslaggever van
The New York Post. En hij wist waarover hij sprak: de
voormalige effectenmakelaar bracht tweeëntwintig maanden
in de gevangenis door, nadat hij was veroordeeld wegens
een grootscheepse verzekeringsfraude die meer dan 200
miljoen dollar opleverde. In De wolf van Wall Street
vertelt Jordan Belfort het verhaal van corrupte bankiers
en maffiabazen, en van beurshandelaren die zichzelf
verrijken zodra de gelegenheid zich voordoet. Zijn
autobiografie, die zich laat lezen als een spannende
roman, verschijnt in veertig landen in vertaling en is
verfilmd door topregisseur Martin Scorsese.
Computer Science – CACIC 2019 Patricia Pesado 2020-05-13
This book constitutes revised selected papers from the
25th Argentine Congress on Computer Science, CACIC 2019,
held in Río Cuarto, Argentina, in October 2019. The 27
full papers presented in this volume were carefully
reviewed and selected from a total of 185 submissions.
They were organized in topical sections named:
intelligent agents and systems; distributed and parallel
processing; computer technology applied to education;
graphic computation, images and visualization; software
engineering; databases and data mining; hardware
architectures, networks, and operating systems;
innovation in software systems; signal processing and
real-time systems; computer security; innovation in
computer science education; and digital governance and
smart cities.
De zeven spirituele wetten van succes Deepak Chopra
2014-10-31 Dit is een boek dat u uw hele leven zult
koesteren, want in deze praktische gids liggen de
geheimen besloten die uw dromen in vervulling kunnen
doen gaan. In De zeven spirituele wetten van succes put
Deepak Chopra uit zijn rijke kennisbron en formuleert
hij zeven krachtige principes die door iedereen
eenvoudig toegepast kunnen worden om in alle gebieden
van het leven succes te boeken. 'De zeven spirituele
wetten van succes is het virtuale-reality-gereedschap
voor de spirituele reiziger van de 21ste eeuw.' - Peter
Guber, president-directeur van Sony Pictures
Entertainment 'Van alle boeken van Deepak Chopra geeft
De zeven spirituele wetten van succes je beste leidraad
om je leven in te richten. Magnifiek!' - Anthony
Robbins, auteur van onder andere Je ongekende vermogens
'De zeven spirituele wetten van succes biedt een schat
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aan richtlijnen voor iedereen die graag een produktief
en bevredigend leven wil leiden.' - Ken Blanchard, medeauteur van onder andere De One Minute Manager
Educación para la salud y prevención de riesgos
psicosociales Juan A. Morón Marchena 2017-10-19 El
objetivo de la Educación para la Salud, no consiste sólo
en conseguir un cambio cuantitativo de conocimientos,
sino también un cambio cualitativo en las actitudes que
lleve a un cambio real de las conductas. Este objetivo
se concreta en la consecución de unos niveles óptimos de
salud física, emocional y social en todos los grupos que
constituyen el conjunto de la comunidad educativa. Con
ello se aspira también a alcanzar la prevención -y la
reducción- de las actuales cifras de incidencia de
enfermedades, discapacidades y mortalidad evitables, que
se producen en nuestro entorno y que son atribuibles a
comportamientos y situaciones de riesgo que se inician o
pueden producirse en las etapas tempranas de la vida de
las personas. La adolescencia y la juventud son etapas
vitales en este sentido. El libro aporta enfoques de
investigación, docencia o intervención directa,
diseñados desde una óptica integral, que recogen la
amplitud y variedad de las conductas de riesgo,
abordando y tratando de modo diferenciado los riesgos
psicosociales, desde el enfoque de la Promoción y
Educación para la Salud. La Educación para la Salud debe
ser un trabajo emprendido en común por el profesorado,
estudiantes, madres, padres y tutores de familia,
técnicos y profesionales de la salud y comunidad. A
estos colectivos va dirigido el libro.
Applied Informatics Hector Florez 2019-10-28 This book
constitutes the thoroughly refereed papers of the Second
International Conference on Applied Informatics, ICAI
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2019, held in Madrid, Spain, in November 2019. The 37
full papers and one short paper were carefully reviewed
and selected from 98 submissions. The papers are
organized in topical sections on bioinformatics; data
analysis; decision systems; health care information
systems; IT Architectures; learning management systems;
robotic autonomy; security services; socio-technical
systems; software design engineering.
Las telecomunicaciones en Venezuela María Cristina
Useche 2008
Captación en encuestas por muestreo INEGI 2013-01-01
Interventoría. Manual práctico Miguel David Rojas
2014-01-01 El libro presenta las formas de control que
realiza la interventoría en diferentes contratos según
su naturaleza. Asimismo, contempla aspectos técnicos que
el interventor debe tener presente en la obra como:
ensayos, aspectos financieros, administrativos, legales
y ambientales; que hacen parte del monitoreo de la
interventoría, con el objetivo de verificar que las
condiciones iniciales del contrato se cumplan como lo
exige la entidad contratante, de acuerdo con las normas
en cada una de las áreas.
Flow Mihaly Csikszentmihalyi 2020-07-14 Dé klassieker
over Flow: wat is Flow en hoe kom je in een Flow? De
psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi deed grensverleggend
onderzoek naar flow: wat maakt een ervaring bevredigend
en wat gebeurt er als we opgaan in het moment. De eerste
verschijning van Flow (1990) was een mijlpaal in het
denken over de kwaliteit van onze ervaring. Sindsdien
zweren topsporters, muzikanten en professionals
wereldwijd bij deze methode. Door dit boek leren ze hun
bewustzijn kennen, ontdekken ze wat waar geluk inhoudt
en verbeteren ze de kwaliteit van hun prestaties en
leven.
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