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One of the financial world's most respected experts on the psychology of risk provides a revolutionary risk
management model Over the past three decades investors have adopted all varieties of complex quantitative
systems for quantifying and managing risk. Yet, sophisticated investors and money managers continue to
suffer record losses in today's increasingly volatile markets. This book bridges the gap between investor
psychology and quantitative risk management with a revolutionary risk management program that virtually
any trader or investor can easily adapt to their goals and personalities. Using numerous fascinating real-life
case studies, Dr. Kiev illustrates the various psychological and emotional traps to which even the savviest
investors can fall victim. He develops a dynamic new risk management model that combines quantitative
models and money management techniques. He also provides rigorous guidelines that will help readers answer
such crucial questions as: How much should I trade? How much risk can I handle? and When should I get out?
I denne oversiktsartikkelen gjennomgår vi aktuell forskning om betydningen av personlighetstrekk og kognitiv
stil som sårbarhetsfaktorer for depresjon.
Det tidlige samspillet. Barns utvikling handler om samspill mellom barnet og miljøet, hvor transaksjoner
mellom barnets genetisk betingede styrke og sårbarhet.
startside for aksjer, børs, finans og økonomi!. Aksjeguiden.no - Et naturlig valg for deg som liker finans!

Begrepet norsk psykomotorisk fysioterapi. I de senere år har flere andre behandlingsformer i Europa og USA
knyttet seg til begrepet psykomotorikk. Anders Hovland er forskningsleder, psykolog ved Solli DPS /
førsteamuniensis ved institutt for klinisk psykologi, UiB. Andreas Westin er Overlege og PhD-stipendiat.
Sosial kompetanse er kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde
sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk oppfatning. Søvnhygieniske råd Ved søvnproblemer kan enkle
livsstilsråd være til god hjelp.
Illustrasjonsfoto Her ser vi på risikofaktorer og varseltegn på selvmord. Hvordan hjelpe en person med
selvmordstanker og hvordan vurdere selvmordsfaren? I dag finnes et utall eksempler på hvordan dyr kan
fremme menneskets fysiske og psykiske helse på en god måte: barns psykologiske utvikling, kamerat for
voksne.

