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Amber Patterson heeft er genoeg van om voor elke cent te
moeten ploeteren. Ze wil veel meer: geld, macht, glamour.
Zoals Daphne Parrish, die getrouwd is met een succesvolle
zakenman, in weelde baadt en veel aanzien geniet. Waarom
heeft zij alles en Amber niets? Ze besluit Daphne van haar
troon te stoten en niet te rusten voor ze haar man en al haar
bezittingen heeft ingepikt. Dat Amber om dit te bereiken zal
moeten liegen en bedriegen, vindt ze geen bezwaar. Ze heeft
namelijk maar één doel: zelf het perfecte leven van mevrouw
Parrish leiden. Maar is Daphnes leven echt zo perfect als
Amber denkt? ‘De beste psychologische thriller die je dit jaar
zult lezen. Onheilspellend en griezelig.’ Lee Child ‘Heerlijk
dubbelzinnig – net zo inventief, meeslepend en verslavend
als Gillian Flynns Gone Girl of Het meisje in de trein van
Paula Hawkins.’ Library Journal ‘Vol bedrog, jaloezie en
macht. En met een spannende twist aan het eind.’ Reese
Witherspoon
Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark Manson van de
De edele kunst van not giving a f*ck over (het ontbreken van)
hoop Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark Manson
van De edele kunst van not giving a f*ck. We leven in een
interessant tijdperk. Ogenschijnlijk lijken we alles goed voor
elkaar te hebben: we zijn welvarender, vrijer en ontwikkelder
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f*cked – de aarde wordt
warmer, regeringen falen, de
economie stort in en iedereen voelt zich voortdurend beledigd
op Twitter. Op dit moment in de geschiedenis, met toegang
tot technologie, onderwijs en communicatie waar onze
voorouders alleen maar van konden dromen, worden we
overspoeld door een gevoel van algemene hopeloosheid.
Waar het in Mark Mansons eerste boek vooral ging over de
onvermijdelijke fouten in ieder individu, gaat het in Alles is
f*cked over de eindeloze rampen in de wereld om ons heen.
Hij kijkt naar onze relaties met geld, entertainment, internet;
en hoe een teveel aan iets goeds ons alleen maar
miserabeler maakt. Hij tart openlijk onze definities van
politiek, religie, geluk, vrijheid en zelfs van hoop. Op de
typische Manson-manier, scherp en met humor, daagt hij ons
uit om eerlijker tegen onszelf te zijn en verbinding te maken
met de wereld op manieren die we zelf waarschijnlijk nog niet
hadden bedacht. Alles is f*cked is het belangrijkste boek van
deze tijd.
‘Mijn favoriet over het organiseren van je leven: Getting
Things Done helpt je om nieuwe mentale vaardigheden te
ontwikkelen die je nodig hebt in een tijd van multitasken en
informatiestress.’ – The Wall Street Journal ‘Getting Things
Done beschrijft een ongelooflijk praktische methode die
drukke mensen weer controle geeft over hun leven. Het kan
je helpen om succesvoller te worden. En belangrijker, het kan
je helpen om een gelukkiger leven te leiden.’ – Marshall
Goldsmith, auteur van Tot hier en nu verder!
You don't need a book to tell you this much: Sometimes
things fall apart, crack open, and miss the mark. You can plan
and strategize and keep your eye on the horizon, watching for
trouble. And nothing you can do will protect you from the fact
that things might, when you least expect it, go terribly, horribly
wrong. If you're anxious about this, it's not like you don't have
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alone. In fact, even if your
whole life feels like it's about
anxiety, your story is a lot more common that you might
imagine. If you could just get your anxiety to go away, you
could get on with the business of living your life, right? Well,
maybe-or maybe not. Does anxiety need to go away in order
for you to live your life fully, vitally, with richness and
purpose? This book approaches the problem of anxiety a little
differently than most. Instead of trying help you overcome or
reduce feelings of anxiety, Things Might Go Terribly, Horribly
Wrong will help you climb inside these feelings, sit in that
place, and see what it would be like to have anxiety and still
make room in your life to breathe and rest and live-really and
truly live-in a way that matters to you. Although it's grounded
in a research-supported form of psychotherapy called
acceptance and commitment therapy, also known as ACT,
Things isn't especially technical or stepwise. Rather, the book
starts a conversation about why we all sometimes feel
anxious and what role that anxiety serves in our lives. It
connects the experience of anxiety to the essential
experience of human suffering. And then, in sometimes
unexpected ways, Things explores some basic ways of being
in the world that can change the role anxiety plays in your life.
This book has been awarded The Association for Behavioral
and Cognitive Therapies Self-Help Seal of Merit — an award
bestowed on outstanding self-help books that are consistent
with cognitive behavioral therapy (CBT) principles and that
incorporate scientifically tested strategies for overcoming
mental health difficulties. Used alone or in conjunction with
therapy, our books offer powerful tools readers can use to
jump-start changes in their lives.
Break the Bulimia Cycle with Mindfulness and Acceptance If
you have bulimia, you know what it's like to be locked in a
battle with your body-and you know that whether you're trying
Page 3/30

File Type PDF Things Might Go Terribly Horribly
Wrong A Guide To Life Liberated From Anxiety By
Wilson
Phd or
Kelly
G Dufrene
Troy
New and
Harbinger
to lose weight
struggling
to end the
bingeing
purging
Publications2010
Paperback
cycle, the same old fears
and self-doubts keep coming back.
The approach to moving beyond bulimia in The Mindfulness
and Acceptance Workbook for Bulimia is different than other
treatments you may have tried. Instead of encouraging you to
avoid or fight against the conflicted feelings you have about
food and your body, this workbook invites you to welcome
and accept your deepest fears, learn to live with them, and
put the things that are really important in your life first. Easier
said than done? Definitely. But with this plan based in
acceptance and commitment therapy, a proven-effective
therapeutic solution to bulimia and other conditions, you'll
develop the powerful psychological skills you need to move
past bulimia and toward a more fulfilling way of life. The
worksheets, exercises, and questionnaires in this book will
help you: • Determine the risks of continuing the bulimia cycle
• Identify the experiences and relationships that matter to you
most • Practice present-moment awareness • Learn to
accept your thoughts, feelings, and experiences as they
come • Recommit to living according to your deepest values
Polly was al achter in de vijftig toen ze bij verrassing een
nagekomen dochter kreeg: Willow. Willow is nu tien, en als de
dood dat haar moeder zal sterven. Dat wil ze koste wat het
kost voorkomen. Polly is nukkig en nogal grof in de mond. Ze
heeft altijd mot met haar buren - en met het ongedierte in
haar tuin. Ze is dol op margarita's en heeft een jachtgeweer in
huis. Willows vader stierf al voordat zij geboren was; haar
veel oudere broer en zus zijn al jaren de deur uit. Willow heeft
alleen haar bizarre moeder, Polly. Maar Willow weet dat Polly
geheimen met zich meedraagt. Waarom verliet ze vijftig jaar
geleden haar geboortestad Bethel, Louisiana, om voorgoed
naar Texas te verhuizen? En wie is Polly's vroegere minnaar
Garland Monroe, die misschien iemand heeft vermoord? Het
boek van Polly is een bitterzoet, betoverend verhaal van een
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haar onmogelijke moeder.
Het is een hartverwarmende en
tegelijk ongelooflijk geestige roman over de onverbrekelijke
band tussen een excentrieke moeder en een misschien nog
wel excentriekere dochter. Kathy Hepinstall groeide op in
Texas, bij de grens met Louisiana. Polly is gedeeltelijk
gebaseerd op Kathy's eigen moeder, die net zo'n scherpe
tong heeft als het verzonnen personage. Tegenwoordig
woont Kathy in Portland, Oregon. 'Verrukkelijk, grappig en
ontroerend.'People 'Hepinstalls coming-of-ageroman is vol
humor, warmte en verdriet. Dit is een warme en verfrissende
vertelling.' Publishers Weekly
Let’s be honest: most people are unhappy with at least some
aspect of their physical appearance. Just think of all the
money we spend each year trying to improve our looks! But if
worrying about your appearance is getting in the way of living,
maybe it’s time to start thinking about body image in a
completely new way. Based in proven-effective acceptance
and commitment therapy (ACT), Living with Your Body and
Other Things You Hate offers a unique approach to
addressing your struggle with body image. In this book, you
will not be told that your self-perceptions are wrong, that your
thoughts are irrational, or that your feelings are misguided.
Instead, you will learn to live with the reality that these often
painful thoughts and beliefs about yourself will arise from time
to time, and that what is really important is accepting these
distressing thoughts without allowing them to dominate your
life. You know what it’s like to constantly be checking the
mirror, to avoid certain social situations where your body may
be exposed, or to gaze longingly at a fashion model in a
magazine and think, “Why can’t I be her?” But what you may
not know is that people who struggle with negative body
image are at an increased risk for depression, anxiety, eating
disorders, and low self-esteem. Body image problems can
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appearance and little else,
you are hurting yourself in more
ways than one. If you are ready to find a purpose in life that is
more important than the pain you feel about your
appearance, this book provides a truthful, powerful resource.
Don’t Give a Fuck gaat over het terugwinnen van de kwaliteit
van je leven. Sarah Knight geeft een eenvoudig te gebruiken
tweestappenmethode om je eigen tijd terug te claimen. Niet
meer als een kip zonder kop rondrennen om vooral anderen
ter wille te zijn. Er zijn genoeg dingen in je leven waar je je
wél druk om moet maken – en daar heb je meer tijd voor als
je de dingen waar je eigenlijk geen bal om geeft, kunt laten
schieten. Ruim na je huis met Marie Kondo nu je hoofd op
met Sarah Knight. En dat zonder excuses: #geensorry.
De Mindfulness code / druk 1
Adviezen over liefde en leven
Leven na Hailey
Gezond leven met mindfulness
Accepting what you can't change and committing to what you
can
Acceptance and Commitment Therapy for Eating Disorders
How to Let Go of Your Struggle with Body Image Using
Acceptance and Commitment Therapy
Een liefdevolle wereld
opgeruimd in je hoofd
Opgeruimd leven met ADHD
Kwaad bloed
Een boek over hoop

Zelfhulpgids op basis van cognitieve
gedragstherapie.
Dit vuistdikke boek is een compleet
gereviseerde herdruk van Handboek
meditatief ontspannen. Mindfulness is
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overstijgen en naar een hoger niveau
van gezondheid en welbevinden wil
groeien. Dit boek laat zien hoe je op
meditatie en yoga gebaseerde oefeningen
kunt gebruiken om met meer aandacht in
het nu te leven. Hierdoor kun je beter
omgaan met de stress van alledag.
Ontspanning, wijsheid en beheersing
worden het uitgangspunt van je leven.
`Gezond leven met mindfulness is een
lezenswaardig en praktisch boek dat
overtuigend laat zien hoe belangrijk
meditatie is in ons dagelijks leven.
Thich Nhat Hanh
Welke bloem past bij jouw emotie?
Victoria Jones is de enige die het
weet! Als kind groeide ze op in 32
verschillende pleeghuizen, liefdeloos
en moederziel alleen. Door de
traumatische gebeurtenissen uit haar
jeugd heeft ze zich volledig afgesloten
voor alles en iedereen. Op
achttienjarige leeftijd vindt ze een
baantje als bloemist en weet door haar
diepe connectie met bloemen zich open
te stellen voor mensen. De Victoriaanse
taal van bloemen is de enige taal die
ze spreekt, totdat een mysterieuze
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Durft ze haar trauma’s onder ogen te
zien voor haar laatste kans op geluk en
liefde? Vanessa Diffenbaugh (1978) is
een Amerikaanse auteur die het befaamde
boek ‘De verborgen taal van bloemen’
heeft geschreven. Haar debuutroman werd
een echte New York Times bestseller die
maar liefst 69 weken in de lijst stond
en in 42 talen vertaald is. In haar
roman vertelt ze over het
getraumatiseerde leven van een meisje
die zich alleen nog maar met bloemen
kan uitdrukken. Dit is een terugkerend
thema in Diffenbaughs carrière, want
naast schrijfster werkt ze ook bij een
organisatie die pleegkinderen
ondersteunt. Diffenbaugh woont met haar
man en vier kinderen in Californië.
Na haar traumatiserende tienerjaren op
de prestigieuze Bradley School bouwt
Ani FaNelli zorgvuldig een nieuwe
identiteit op. Met haar glamoureuze
baan, goedgevulde kleerkast en
succesvolle verloofde lacht het leven
haar toe. Maar Ani heeft een geheim.
Duistere kwelgeesten uit het verleden
bedreigen haar wanhopig gecreëerde
illusie van perfectie. In een razend
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beschrijft 'Het gelukkigste meisje ter
wereld' de ondraaglijke druk waarmee
veel succesvolle vrouwen moeten zien om
te gaan. Achter de scherpe randjes en
moordende ambitie van de heldin gaat
een schokkende waarheid schuil, maar
ook een hart dat groter is dan het op
het eerste gezicht lijkt. Moet Ani de
stilte doorbreken om zich van haar
trauma's te bevrijden? Ook als dat
betekent dat ze daarmee alles waarvoor
ze geknokt heeft op het spel zet? "'Het
gelukkigste meisje ter wereld' is het
soort boek dat je bij de keel grijpt en
niet meer loslaat." - Reese Witherspoon
Get your sh*t together van Sarah Knight
gaat over uitvinden waar je wel f*cks
om wil geven, de kracht van negatief
denken, minder uitgeven en meer
besparen, je angsten managen, tools om
je sh*t op orde te krijgen, een einde
aan de bullshitcyclus maken,
vermijdingsgedrag voorkomen en megaveel
andere goeie sh*t. Een krachtige,
grappig geschreven, nuttige gids om
eindelijk je doelen te bereiken door te
focussen op waar je echt om geeft.
Differently Me! is a book about living
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"disorder" such as Asperger's, ADD or
ADHD, Tourette's, and/or for those who
function with similar mental,
neurological and learning disorders. It
is written by a former psychotherapist
on the spectrum who practiced a form of
therapy called Acceptance and
Commitment Therapy. There is no mention
in this book of a cure or quick fix, as
this book is instead about accepting
yourself and living with your
limitations and your STRENGTHS and
uniqueness! Differently Me! was
designed to be read quickly and be able
to be referenced easily when you need
it. The concepts presented in the book
are lived out each day in the author
and his clients.
Grant me the serenity to accept the
things I can’t change, The courage to
change the things I can, And the wisdom
to know the difference. Maybe you’ve
just started on the road to recovering
from addiction. Or you’ve tried to stop
abusing alcohol or drugs before, but
haven’t been successful. Perhaps you’re
making progress in a support group or
12-step program, but want to add an
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how far you’ve come, how far you still
have left to go, or which path you’ve
chosen, this book can help you end your
struggle with addiction. The Wisdom to
Know the Difference is an addiction
recovery workbook based in acceptance
and commitment therapy, or ACT.
Research shows that ACT is a powerful
treatment for alcoholism, drug
addiction, depression, and other
issues, and it can be used alone or in
combination with any 12-step program.
On this particular path, you’ll learn
to accept what you can’t change about
yourself and your past and commit to
changing the things you can. You’ll
overcome your addiction by focusing on
what you value most, like your talents,
friends, career, relationships, and
family. There’s no need to wait any
longer. This book will help you find
the serenity, courage, and wisdom it
takes to leave substance abuse behind
for good.
An OCD book just for you—full of
powerful tools and engaging
illustrations to help you live the life
you want to live, instead of being
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that seem loud? Do your worries spiral
out of control and then suck you in? Do
intrusive thoughts show up and make you
scared of doing certain things—or not
doing things—a certain way? Do you ever
get a feeling like something bad might
happen? Does this loud stuff make you
feel alone, or worse—crazy? First, you
aren’t alone—even if it sometimes feels
that way. And second, you are not
crazy. But you might be struggling with
obsessive-compulsive disorder (OCD).
And while OCD can be difficult, you
don’t have to let it have power over
you. Instead, you can live a life full
of meaning, great relationships and joy
with the help of this book. In Stuff
That’s Loud, you’ll learn exposure and
response prevention (ERP), and ideas
from acceptance and commitment therapy
(ACT) to help you break free from loud,
spiralling OCD thoughts and behaviors:
You’ll learn to be curious about the
world around you You’ll use willingness
to step forward boldly Flexibility
skills to practice everywhere,
everywhen So that you can live a life
you give a $#@! about Life doesn’t have
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An Acceptance and Commitment Therapy
Workbook for Overcoming Substance Abuse
Anxiety in Middle-Class America
Get your shit together
Tien december
Schitterende kleine dingen
Sociology of Emotional Insecurity in
Late Modernity
Heb je ooit familie gehad
An Acceptance and Commitment Therapy
Approach to Mindfulness in
Psychotherapy
Laat de wereld achter
Things Might Go Terribly, Horribly
Wrong
A Process-Focused Guide to Treating
Anorexia and Bulimia
handboek meditatief ontspannen :
effectief programma voor het bestrijden
van pijn en stress
A Process-Focused Guide to Treating Eating Disorders with
ACT At some point in clinical practice, most therapists will
encounter a client suffering with an eating disorder, but
many are uncertain of how to treat these issues. Because
eating disorders are rooted in secrecy and reinforced by our
culture's dangerous obsession with thinness, sufferers are
likely to experience significant health complications before
they receive the help they need. Acceptance and
Commitment Therapy for Eating Disorders presents a
Page 13/30

File Type PDF Things Might Go Terribly Horribly
Wrong A Guide To Life Liberated From Anxiety By
Wilson
Kelly G
Dufrenealong
Troy
New
Harbinger
thoroughPhd
conceptual
foundation
with
a complete
Publications2010
Paperback
protocol therapists can
use to target the rigidity and
perfectionism at the core of most eating disorders. Using this
protocol, therapists can help clients overcome anorexia,
bulimia, binge eating disorder, and other types of disordered
eating. This professional guide offers a review of acceptance
and commitment therapy (ACT) as a theoretical orientation
and presents case conceptualizations that illuminate the ACT
process. Then, it provides session-by-session guidance for
training and tracking present-moment focus, cognitive
defusion, experiential acceptance, transcendent selfawareness, chosen values, and committed action-the six
behavioral components that underlie ACT and allow clients
to radically change their relationship to food and to their
bodies. Both clinicians who already use ACT in their
practices and those who have no prior familiarity with this
revolutionary approach will find this resource essential to
the effective assessment and treatment of all types of eating
disorders.
'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 zijn het zetten van een intentie of de visualisatie van
een droom. The Secret openbaart alle facetten van het
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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
Each of us has thoughts that are painful at times; sometimes
the pain is sadness, sometimes worry or anger or shame or
grief or some feeling that you don't even have words for. If
you are a young person struggling with your emotions, you
do not want to be told that 'everyone feels like that' or that
'you will grow out of it'. You want to feel that your emotions
are valid and that the person offering help truly understands
how painful life can feel at times. With a strong emphasis on
validation and compassion, Stuff That Sucks encourages you
to accept your emotions rather than struggling against them.
It also shows how to reconnect with what is really important
to you, giving you the tools to help clarify your personal
values and take steps towards living a life where those values
can guide you in your day-to-day behaviour.
Indringende, eigentijdse YA-roman over fandom, online
vriendschap, depressie en de grote invloed van internet. Ik
zal hem moeten vertellen wie ik ben. Maar wat moet ik doen
als ik daarmee alles verpest? Op school ziet niemand Eliza
staan. Op internet is ze echter wereldberoemd als Lady
Astronomia, de anonieme bedenker van de ongekend
populaire online strip MonsterZee. Daar voelt ze zich veilig in
haar online wereld. Wallace is nieuw op school. Hij schrijft
fanfictie over MonsterZee en heeft geen idee dat Eliza de
maker is van de strip die zo veel voor hem betekent. Eliza
laat Wallace voorzichtig dichterbij komen. Wat zou er
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roman Laat de wereld achter van
Rumaan Alam wordt een familievakantie ruw verstoord als
de eigenaren van de vakantiewoning ineens in paniek op de
stoep staan. In Laat de wereld achter van Rumaan Alam gaan
Amanda en Clay op vakantie naar een afgelegen woning op
Long Island. Ze willen tot rust komen van hun drukke New
Yorkse leven, qualitytime met hun tienerkinderen
doorbrengen en proeven van het goede leven in dit luxe
vakantiehuis. Maar hun idylle wordt op een late avond wreed
verstoord. Ruth en G.H., het oudere stel van wie Amanda en
Clay het huis hadden gehuurd, keren in paniek terug uit
Manhattan. Er was een black-out. En nu is dit landelijke
gebied opeens ook verstoken van televisie, internet en
mobiel bereik. De twee gezinnen zijn op elkaar aangewezen.
In de relatief kleine ruimte van het huis ontdekt ieder zijn
ware aard in onzekere tijden. Laat de wereld achter is op de
huid van de tijd geschreven en snijdt veel maatschappelijke
thema s aan, zoals ras, klasse en hoe we ons gedragen in
tijden van crisis. Laat de wereld achter van Rumaan Alam zal
niemand onberoerd laten. Alam gaat helemaal op in zijn
personages. Het resultaat is een onderhoudende roman vol
onderhuidse spanning. Deze roman gaat helemaal over onze
tijd. ‒ Kirkus Reviews Spectaculair en omineus. ‒
Publishers Weekly Laat de wereld achter is een zeldzame
roman: een prachtig geschreven, emotioneel beladen
pageturner. Alam schrijft intelligent en elegant over
complexe thema s als voorrecht en het lot. ‒ Jenny Offill
Een spannende roman over ras en klasse. ‒ USA Today
Een betoverende roman. ‒ The New Yorker In deze
tijden heb ik geen focus ‒ mijn aandacht gaat van
onwaarschijnlijke nieuwsberichten naar het oneindig scrollen
door berichten, binnen de muren van mijn woning waar ik
me al sinds maart bevind. Ik werd bevangen door de
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Paris Review Een pageturner, een
perfecte mix van filmische en literaire kwaliteiten. ‒ The
Wall Street Journal Laat de wereld achter is intrigerend en
claustrofobisch, en nodigt uit om ons ongemak te
onderzoeken en te reflecteren op onze eigen overhaaste
oordelen. Het levert een schitterend en duister beeld op van
familie, ras, klasse, en wat het belangrijkste is wanneer het
onmogelijke werkelijkheid wordt. ‒ Esquire
Op de pittoreske basisschool Pirriwee Public eindigt het
jaarlijkse ouderfeest in een chaos. Met gillende sirenes.
Schreeuwende mensen. Een verbijsterde schooldirecteur. En
een van de ouders: dood. Is er sprake van moord, een
tragisch ongeluk of van een vreselijk ontspoorde ruzie? Wat
de ouders van Pirriwee Public zullen leren is dat soms de
kleinste leugens het aller gevaarlijkst zijn... Grote kleine
leugens biedt een briljante kijk op ex-mannen en nieuwe
vrouwen, moeders en dochters, op schoolpleinschandalen en
de leugens die we onszelf vertellen om te overleven. Met
haar nieuwe roman bewijst Liane Moriarty wederom dat ze
een ster is in het schrijven van vlijmscherpe, grappige, soms
pijnlijke maar altijd intrigerende pageturners. Grote kleine
leugens beklijft zelfs nog meer dan Het geheim van mijn
man. ‒ THE NEW YORK TIMES
Leer om niet langer je eigen vijand te zijn en iedere minuut
voluit te leven! Veel mensen kennen het gevoel tekort te
schieten maar al te goed. Er is niet veel voor nodig horen hoe
goed iemand anders is, zelf bekritiseerd worden, een
woordenwisseling, een fout op het werk om te denken dat we
niet goed genoeg zijn. Dit kan leiden tot zelfveroordeling,
relatieproblemen, perfectionisme, eenzaamheid en overwerk.
Zelfaanvaarding is een proces dat een leven lang duurt. In
Het leven liefhebben door acceptatie beschrijft Tara Brach op
een open en eerlijke manier hoe zij haar weg heeft gevonden.
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leerlingen, geleide meditaties,
gedichten en citaten weet zij
tot de kern van het probleem door te dringen. Want pas als
je begrijpt hoe het gevoel van onwaardigheid is ontstaan,
kun je verbinding maken met je echte ik en jezelf leren
vertrouwen en omarmen. Tara Brach is psychotherapeut en
toonaangevend lerares op het gebied van mindfulness,
emotionele genezing en spiritueel ontwaken. Zij is oprichter
van de Insight Meditation Community en geeft zeer
drukbezochte workshops in binnen- en buitenland.
www.tarabrach.com
While most applications of mindfulness to clinical
psychotherapy come from the Buddhist tradition of formal
meditation practice, the approach presented in this volume
comes from a very different place: from author Kelly
Wilson's self-confessed inability to listen and pay attention to
his clients. Wilson, one of the central figures in the exciting
field of acceptance and commitment therapy (ACT),
discovered early in his career as a therapist that his attention
lapsed in therapy sessions, leaving his clients telling their
troubles to someone who, for all intents and purposes, wasn't
even in the room. Wilson resolved to correct this problem
and made a personal commitment to remain present for his
clients, to "show up" to whatever they brought to their
sessions, no matter how painful, awkward, or even boring. In
the process of figuring out how to accomplish this, he also
observed a variety of ways in which clients themselves
passed in and out of contact with the present moment, with
significant consequences upon the degree to which they
could effect behavior change during their sessions. This book
sets forth, for the first time, Wilson's analysis of mindfulness
processes as a central theme in the workings of ACT and
develops an experiential technology that therapists can use
both to improve their effectiveness in the therapy room and
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a DVD with more thanPaperback
five hours of QuickTime video that
shows client-therapist interactions, which illustrate the
techniques presented in the book -- some that feature Kelly
Wilson himself working with clients. Practicing therapists
will find this volume and video to be a close second to
actually attending one of Wilson's highly sought-after
experiential workshops.
Alles is f*cked
stop met je zorgen maken over wat je zou moeten doen,
maak af wat je nog moet doen en start met wat je wilt doen.
Een Cormoran Strike thriller
The secret
Stuff That's Loud
Differently Me!
Stuff That Sucks
Uit je hoofd, in het leven
vier sleutels naar geluk
Grote kleine leugens
The Wisdom to Know the Difference
Don't give a fuck

Op weg naar een bloeiende
coachingspraktijk. Mensen die zijn
opgeleid tot coach, therapeut,
consultant, adviseur of trainer willen
veelal graag voor zichzelf beginnen,
maar hoe pakken ze dat aan als ze geen
'geboren ondernemer' zijn? Dit boek
helpt ze ondernemersvaardigheden te
ontwikkelen. Simone Nijboer beschrijft
de verschillende stappen die nodig zijn
om een praktijk wortel te laten
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ze inspiratie waarmee ondernemers, hun
bedrijf en hun klanten tot bloei kunnen
komen.
‘Galbraith is op zijn best in dit web
van mysteries en bewijst zich opnieuw
als unieke schrijver.’ **** NRC
Handelsblad 'Ik houd van Strike. Op
Robin ben ik al helemaal verliefd.' NRC
Handelsblad ‘Een solide detective
waarin vooral haar satirische talent
schittert. Rowling blijft een
meesterverteller.’ de Volkskrant Robert
Galbraith is het pseudoniem van J.K.
Rowling Privédetective Cormoran Strike
is op bezoek bij zijn familie in
Cornwall wanneer hij benaderd wordt
door een vrouw die meer wil weten over
de vermissing van haar moeder, Margot
Bamborough. In 1974 is zij onder
mysterieuze omstandigheden verdwenen...
Strike heeft zich nog nooit op een cold
case gestort, laat staan eentje van
meer dan veertig jaar oud. Ondanks de
kleine kans van slagen is hij
geïntrigeerd door de vermissing en
voegt hem toe aan de lange lijst van
zaken waar hij en zijn zakenpartner,
Robin Ellacott, op dit moment aan
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dan hard werken, kan ze het extra werk
er eigenlijk niet bij gebruiken – ze
heeft al genoeg op haar bord door de
scheiding, ongevraagde mannelijke
aandacht en haar verwarrende gevoelens
voor Strike. Op het moment dat ze in
het onderzoek duiken naar de vermissing
van Margot, stuiten ze op een duivelse
zaak met tarotkaarten, een
psychopathische seriemoordenaar en
onbetrouwbare getuigen. Al snel komen
ze erachter dat zelfs cold cases van
tientallen jaren oud dodelijk kunnen
zijn. In de pers ‘Uitstekend
geschreven, blijft meer dan 700
pagina’s lang boeien.’ Nederlands
Dagblad ‘Een nieuw meesterwerk, het
volgende pareltje in de reeks. Strike
en Ellacott zijn personages die complex
en mysterieus in elkaar zitten. Een
echte pageturner.’ Thrillzone.nl ‘“Mr.
Galbraith” slaat aan het toveren met
een hechte plot – scherp opgetekende
Britse grandeur in verval. Uitermate
bevredigend.’ Het Parool
‘Rowlings/Galbraiths plezier in
schrijven spat van de pagina’s in deze
traditioneel opgezette thriller in de
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‘Een strakke plot,
de uitbundige,
bloemrijke stijl van een echte
verhalenverteller, bonte maar
waarachtige personages, een pakkend
verhaal.’ NRC Handelsblad
Een spannend verhaal dat je vasthoudt
tot en met de laatste bladzijde en lang
daarna. In de stad Ark heerst een
streng regime. Inwoners krijgen alleen
eten en drinken op vertoon van bonnen
en er mag alleen gesproken worden in
Lijst: een taal die bestaat uit 500
voorgeschreven woorden. Als leerlingWoordsmid is Letta mede-beheerder van
de Lijst. Als ze te horen krijgt dat
haar meester is overleden tijdens een
expeditie, moet zij zijn plaats
innemen. Maar is hij wel dood? Letta
besluit de waarheid te achterhalen en
ontdekt een gruwelijk geheim...
!-- /* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal,
div.MsoNormal {mso-style-parent:"";
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Bowen is de auteur van het populaire
Een betere wereld, het boek dat door
middel van een paars armbandje mensen
helpt een gelukkiger leven te leiden.
In Een liefdevolle wereld past Will
zijn `niet-klagen -methode toe om
partners een betere, liefdevoller
relatie te geven. Hij geeft praktische
tips hoe je kunt vermijden dat je
negatief reageert en hoe je een
positieve levenshouding kunt aanleren
én behouden. In dit boek komen vele
mensen aan het woord die vertellen hoe
ze de negativiteitsbril af durfden
zetten en ontdekten dat een positieve
kijk niet alleen henzelf inspireerde,
maar ook hun omgeving ertoe aanzette de
uitdaging aan te gaan.
Showing how Americans have massively
turned to a self-help empowerment model
to manage chronic feelings of
insecurity, Anxiety in Middle-Class
America explains why no group has ever
been as anxious about anxiety and
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and personal problem. Anxiety is the
focus of increasing preoccupation and
intervention in middle-class America
and the late modern world. It is
reportedly the most common mental
illness in the United States, affecting
almost a quarter of its adult
population every year. Views diverge on
what this means. This work is for
readers who are intrigued by the
exponential rise in reported rates of
anxiety across the lifespan and by all
the talk about anxiety, dissatisfied
with non-sociological and symptom-based
accounts of mental health, and openminded enough to consider the self-help
phenomenon as more than an oppressive
craze driven by capitalist industry,
neoliberal ideology, complicit
publishers, formulaic writers, and
irreflexive consumers. In providing a
sociologically informed account of some
of the most widespread emotional
troubles of late modern life and the
unique historical pressures that
promote them, this work will be of
interest to researchers in a broad
range of fields, from sociology,
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studies, to cultural
history,
communications, and social philosophy.
It will also interest mental health
professionals and cultural critics.
Zelden is een boek met zo veel lof en
bewondering ontvangen als Noodzakelijk
verlies van Judith Viorst. In dit
baanbrekende boek behandelt zij een van
de moeilijkste en gevoeligste
onderwerpen in het leven van ieder
mens: verlies. Het verlies van onze
jeugd, idealen en illusies,
afhankelijkheid en irreële
verwachtingen en vooral: het verlies
van de mensen die we liefhebben. Ze
helpt ons onze verliezen te begrijpen
en constructief te verwerken. Door het
opgeven van illusies, verwachtingen en
liefdes.
Praktische oefeningen voor mindfulness.
Zelfhulpgids voor volwassenen met een
aandachtsstoornis.
Zoek me tussen de sterren
Getting things done
The Mindfulness and Acceptance Workbook
for Bulimia
A Guide to Life Liberated from Anxiety
Het leven liefhebben door acceptatie
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Using Acceptance
and Commitment Therapy
A Teen's Guide to Unspiraling When OCD
Gets Noisy
De verborgen taal van bloemen
Het perfecte leven van mevrouw Parrish
Noodzakelijk verlies
Living with Your Body and Other Things
You Hate
De woordsmid
Een onbeholpen antiquair die zichzelf voor de gek houdt;
twee moeders die allebei het beste willen voor hun
kinderen; een jongeman die het zwaar te verduren krijgt
als hij wordt onderworpen aan een reeks farmaceutische
experimenten die hem opgeilen, doen liefhebben en doen
doden dat zijn slechts enkele van de onvergetelijke
personages die Tien december bevolken. George Saunders
schrijft over klassenverschillen, seks, liefde, verlies,
vertwijfeling en oorlog. Tien december is de meest
integere, meest toegankelijke en meest ontroerende bundel
die George Saunders tot dusver heeft gepubliceerd.
George Saunders is een van de belangrijkste en
oorspronkelijkste schrijvers uit het Engelse taalgebied en
een onbetwiste meester van het korte verhaal. Eerder
verschenen van hem de verhalenbundels CivilWarLand in
Bad Decline, Pastoralia en In Persuasion Nation. Saunders
publiceert onder andere in The New Yorker en
McSweeneys en werd in 2013 door Time Magazine
opgenomen in de lijst van de 100 meest invloedrijke
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George Saunders te krijgen. Dave Eggers `Tien december
is een warm en grappig boek. [...] Sommige verhalen
dansen bijna van plezier. De Groene Amsterdammer `Tien
december toont George Saunders op zijn grappigst, meest
revolutionair en indringendst. Authentiek, altijd
vindingrijk, en tegelijk diep menselijk. Jennifer Egan
Waarvan wij droomden vertelt het verhaal van een groep
jonge vrouwen die bijna een eeuw geleden als picture
brides per schip van Japan naar San Francisco werd
gebracht. De slopende boottocht verbindt de vrouwen in
zowel ervaring als verwachting. De onzekerheid over hun
leven in Amerika geeft hun een collectieve stem, een
gezamenlijke identiteit. Vanaf hun aankomst in Californië
zullen ze alleen zijn in een totaal vreemde wereld. Daar
ontmoeten ze hun mannen, die vreemdelingen voor hen
zijn, baren ze kinderen die Amerikaans zullen zijn, en
moeten ze zich redden in een taal die ze niet spreken. En
juist als ze zich na jaren thuis beginnen te voelen in
Amerika volgt de aanval van Japan op Pearl Harbour.
Whether it manifests itself as worry, fear, rumination,
obsession, compulsion, or shyness, anxiety is everywhere,
and it causes no end of trouble for just about all of us. But
at its core, anxiety serves an important purpose: to
neutralize uncomfortable ambiguities. This book begins
with a whirlwind tour of anxiety: what causes it, what we
think about it, and what it might look like. Then the book
looks at some of the approaches to treating anxiety and
poses an intriguing question: What if you don't need to get
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Go Terribly, Horribly Wrong approaches this breakaway
hypothesis through the mechanisms of acceptance and
commitment therapy (ACT) and presents a series of
thinking points and short games readers can do to easily
and effectively begin to incorporate ACT techniques into
their lives. This book is not a full-scale self-help approach
for someone with serious anxiety problems, but an easy
way for readers who have wrestled with worry, fear, and
shyness to put those feelings into perspective and focus
instead on what they want to do in life. This book will
help readers foster the flexibility they need to keep from
succumbing to the avoidant forces of anxiety and open
themselves to the often uncomfortable complexities and
possibilities of life.
If you have bulimia, you know what it's like to be locked
in a battle with your body-and you know that whether
you're trying to lose weight or struggling to end the
bingeing and purging cycle, the same old fears and selfdoubts keep coming back. The approach to moving
beyond bulimia in The Mindfulness and Acceptance
Workbook for Bulimia is different than other treatments
you may have tried. Instead of encouraging you to avoid
or fight against the conflicted feelings you have about
food and your body, this workbook invites you to
welcome and accept your deepest fears, learn to live with
them, and put the things that are really important in your
life first. Easier said than done? Definitely. But with this
plan based in acceptance and commitment therapy, a
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conditions, you'll develop the powerful psychological
skills you need to move past bulimia and toward a more
fulfilling way of life. The worksheets, exercises, and
questionnaires in this book will help you: Determine the
risks of continuing the bulimia cycle Identify the
experiences and relationships that matter to you most
Practice present-moment awareness Learn to accept your
thoughts, feelings, and experiences as they come
Recommit to living according to your deepest values
Informatie over allerlei zaken uit de geschiedenis van het
oude Egypte. Met zwart-witte tekeningen. Vanaf ca. 12
jaar.
Geestig, intelligent, empatisch en onvoorwaardelijk eerlijk
Het leven kan hard zijn: je wordt bedrogen door je
geliefde, je verliest een vriend of familielid of je zit diep
in de schulden. Maar het kan ook fantastisch zijn: je vindt
de liefde van je leven, hebt de kracht om van baan te
switchen of raapt eindelijk de moed bij elkaar om je eerste
roman te schrijven. Tienduizenden mensen met grote en
kleine problemen vroegen bestsellerauteur Cheryl Strayed
om raad. En ze werden geholpen. Haar adviezen zijn
humoristisch, empathisch, wijs en onvoorwaardelijk
eerlijk.
Op de vooravond van de bruiloft van haar enige dochter
wordt het leven van June Reid verwoest: zij overleeft als
enige een explosie die haar hele familie het leven kost.
Eenzaam en reddeloos begint June aan een tocht dwars
door Amerika, zo ver mogelijk weg van haar woonplaats
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hartverscheurende roman
over de menselijke kracht om
troost te vinden, zelfs na nauwelijks te verwoorden
gebeurtenissen.
Na de dood van zijn vrouw, probeert Doug Parker samen
met zijn stiefzoon Russ een normaal leven te leiden. Maar
bij elk stapje vooruit, komt Hailey weer om de hoek
kijken Leven na Hailey is een hilarische maar ook pijnlijk
eerlijke roman over het verlies van je grote liefde en de
pogingen daarna het leven weer op te pakken.
Ondernemen met bezieling
Het gelukkigste meisje ter wereld
Waarvan wij droomden
Het boek van Polly
de kunst van stressvrije productiviteit
het geheim. Limited edition 10-jarig bestaan
Mindfulness for Two
Die eeuwige Egyptenaren / druk 1
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