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It is widely accepted that the key to rising incomes for workers, for investors, and (indirectly) for welfare recipients is innovation.
New ideas provide opportunities for investment in new products, new processes, and new markets. Exploitation of these
opportunities by intrapreneurs and entrepreneurs gives rise to increases in labor productivity, which in turn lead to higher primary
incomes for workers and investors and, via government redistributive mechanisms, larger transfers to welfare recipients. Since
technology is the driver of innovation and the key to the subsequent economic and distributional benefits of this innovation, there is
a need for researchers and businesspersons to have access to up-to-date information on emerging technologies and the business
opportunities they provide. Technological Breakthroughs and Future Business Opportunities in Education, Health, and Outer
Space discusses the economic, social, and cultural benefits that new technologies can provide in multidisciplinary industries with a
unique emphasis on looking towards the impacts of these technologies across the next two decades. Within this theme, the book
discusses the recent trends, future developments, and business opportunities surrounding new technologies including information
technology and biotechnology. Additionally, the book investigates recent demands and disruptions in the health and education
sectors as well as recent developments and forthcoming opportunities in the outer space sector and how newer technologies can
enable and meet the growing demands of these industries. While covering all these technologies and their applications, this book
is an ideal reference work for entrepreneurs and intrapreneurs, teachers, technologists, analysts, IT specialists, engineers,
policymakers, medical professionals, government officials, space agencies, financial planners, public officials, and researchers
and students working in areas that include but are not limited to technology, education, public health, medicine, business and
management, aeronautics, and public policy.
Cognitive Behavioral Therapy for the Busy Child Psychiatrist and Other Mental Health Professionals is an essential resource for
clinical child psychologists, psychiatrists and psychotherapists, and mental health professionals. Since 2001, psychiatry residency
programs have required resident competency in five specific psychotherapies, including cognitive-behavioral therapy. This unique
text is a guidebook for instructors and outlines fundamental principles, while offering creative applications of technique to ensure
that residency training programs are better equipped to train their staff.
Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een perfect leven te
leiden; ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd en woont in een prachtig huis in een goede buurt in Londen. Maar als haar man op
een avond thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om
te praten, of een verklaring te geven voor haar daad, maakt de moord op haar man tot een mysterie dat tot de verbeelding spreekt
van media en publiek. Haar kunst wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van alle media in een psychiatrische inrichting is
opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te behandelen. Hij is
vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en het motief voor haar daad te achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht
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naar de waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.
Becoming MyselfA Psychiatrist's MemoirHachette UK
In zijn nieuwste boek, de climax van zijn levenswerk, snijdt Irvin D. Yalom de kwesties aan van sterfelijkheid en dood. Op
buitengewoon inspirerende en bemoedigende wijze legt hij uit hoe we iets wat voor ons allemaal even finaal als onvermijdelijk is
kunnen leren begrijpen en accepteren. Yalom laat zien hoe een bewustwordingservaring als een droom, een verlies (ontslag,
scheiding, een gedwongen verhuizing), een traumatische ervaring (een natuurramp, een ongeluk), de dood van een dierbare,
ziekte, of gewoon de naderende ouderdom, een keerpunt kan zijn op weg naar een zinvoller leven. Als mensen er tenminste de
inspiratie aan ontlenen om hun prioriteiten te verleggen, zich minder zorgen te maken over onbelangrijke zaken, op te houden met
dingen doen die ze niet willen doen, oprechter te communiceren met degenen van wie ze houden, de schoonheid van het leven
bewuster te ervaren, en bereid te zijn meer risico's te nemen voor een bevredigender en liefdevoller leven. In dit boek behandelt
Yalom specifieke methoden en technieken om met de meest voorkomende vormen van doodsangst om te gaan. Hij geeft
adviezen over hoe je kunt leren in het hier en nu te leven en te beseffen dat de invloed die wij allemaal op anderen hebben ook na
ons eigen leven blijft voortbestaan. Een even diepzinnig als inspirerend boek over het overwinnen van de universele angst voor de
dood.
Hoogsensitieve personen bevat heldere tips en adviezen voor het omgaan met hoogsensitiviteit, hoe van je onzekerheid af kunt
komen en hoe je een nieuwe sociale balans kunt vinden. Een op de vijf mensen wordt geboren met een verhoogde gevoeligheid,
en vele grote kunstenaars en denkers die de wereld heeft voortgebracht waren hoogsensitief. Hoogsensitieve personen zijn vaak
uiterst consciëntieus en intuïtief. Maar de eigenschap heeft ook lastige kanten: hoogsensitiviteit wordt gelinkt met de neiging om
snel overweldigd te raken door gezelschap, het werk of een drukke omgeving, waardoor ze, als reactie, in hun schulp kruipen.
Ook hebben zij vaak last van onzekerheid en van sociale belemmeringen. Elaine Aron, psychotherapeut en zelf een hoogsensitief
persoon, combineerde wetenschappelijk onderzoek met haar ervaringen als therapeut en schreef een toegankelijk en bruikbaar
boek voor hoogsensitieve personen én voor de mensen in hun omgeving. Dit boek is al voor velen een eyeopener geweest. Het
bevat heldere tips en adviezen voor het omgaan met hoogsensitiviteit, hoe van je onzekerheid af kunt komen en hoe je een
nieuwe sociale balans kunt vinden.
Rollo May (1909-1994), internationally known psychologist and philosopher, came from modest roots in the small town Protestant
Midwest intending to do 'religious work' but eventually became a psychotherapist and author. During the 1950s and 1960s, his
books combined existentialism and other philosophical approaches, psychoanalysis, and a spiritual-philosophy to interpret the
damage bureaucratic and technocratic aspects of modernity and their inability of individuals to understand their authentic selves.
'Psyche and Soul in America' deals not only with May's public contributions but also to his turbulent inner life as revealed in
unprecedentedly intimate sources in order to demonstrate the relationship between the personal and public in a figure who wrote
about intimacy, its loss, and ways to regain an authentic sense of self and others.-Page 2/12
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This unique and controversial book puts professional practice in the spotlight. It provides excellent comparative teaching material
for professionals to help them develop reflective and ethically responsive practice and initiates a long overdue debate. 'One of the
main contributions that this book makes is to provide readers from many different backgrounds professional personal and
organisational with a vocabulary with which to begin to articulate the importance ambivalence and discomforts that can surround
the enactment of values in the turbulent environment surrounding professions of all kinds today. The editors of this book assert
that 'values are everybody's business'. It is my belief that readers will become convinced of the veracity of this assertion once they
have read the fascinating and very varied discussions of the ways in which values and professions have interacted and continue to
interact' John Wyn Owen in the Foreword
For more than thirty years, On Being a Therapist has inspired generations of mental health professionals to explore the most private and
sacred aspects of their work helping others. In this thoroughly revised and updated fifth edition, Jeffrey Kottler explores many of the
challenges that therapists face in their practices today, including pressures from increased technology, economic realities, and advances in
theory and technique. He also explores the stress factors that are brought on from managed care bureaucracy, conflicts at work, and clients'
own anxiety and depression. This new edition includes updated sources, new material on technology, new problems that therapists face, and
two new chapters: "On Being a Therapeutic Storyteller-and Listener" and "On Being a Client: How to Get the Most from Therapy."
Generations of students and practitioners in counseling, clinical psychology, social work, psychotherapy, marriage and family therapy, and
human services have found comfort and confidence in On Being a Therapist, and this Fifth Edition -- intended to be the author's last major
update to the seminal work -- only builds upon this solid foundation as it continues to educate helping professionals everywhere.
Succinct, user-friendly, thoroughly referenced and prepared by leading experts in the field, this book is the only single textbook you will need
to succeed in the Royal College of Psychiatrists' MRCPsych and other related higher examinations. Chapters follow the structure and
syllabus of the examination ensuring that you receive the necessary essential information to pass and indeed succeed Approachable and
succinct text with colour illustrations and key summary points further help to clarify complex concepts and provide you with useful revision
tools The evidence-based approach used throughout is important to help you relate theory and research to clinical practice The book is
carefully structured and sequenced to building upon the basic sciences underpinning psychiatry, through to an in-depth description of
pharmacological and psychological treatments used.
In contrast to the author's previous book, Healing the Unimaginable: Treating Ritual Abuse and Mind Control, which was for therapists, this
book is designed for survivors of these abuses. It takes the survivor systematically through understanding the abuses and how his or her
symptoms may be consequences of these abuses, and gives practical advice regarding how a survivor can achieve stability and manage the
life issues with which he or she may have difficulty. The book also teaches the survivor how to work with his or her complex personality
system and with the traumatic memories, to heal the wounds created by the abuse. A unique feature of this book is that it addresses the
reader as if he or she is dissociative, and directs some information and exercises towards the internal leaders of the personality system,
teaching them how to build a cooperative and healing inner community within which information is shared, each part's needs are met, and
traumatic memories can be worked through successfully.
This timely book explores the wisdom of the Gnostic Jesus, who challenges our preconceptions about the world and ourselves. Based on the
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Gospel of Thomas, the book recounts the missing years in Jesus’ life and his time in Egypt and India, learning from Egyptian secret
societies, then Buddhist schools, then Hindu Vedanta. Each of Jesus' original sayings is the "seed" for a chapter of the book; each examines
one aspect of life — birth, death, love, fear, anger, and more — counterpointed by Osho’s penetrating comments and responses to questions
from his audience.
Are you tired of living with fear, guilt, hate, or inferiority? Resolving these issues can be difficult, but this book enables you to solve your
problems by lifting the veil on your understanding and giving you a clearer picture of yourself, life, and your relationships. Less during the
marriage ceremony, the veil is lifted to allow light to shine on the bride and reveal her hidden beauty. We also have inner veils that hide fear
and guilt that damage our relationships. This book is about how to see and lift our inner veils and allow light to shine on the true nature of our
relationships. With this light, we see beyond the darkness of our fears and guilt and discover the true beauty of love.
Bij de dramatische bevalling van de tweelingbroers Marion en Shiva overlijdt hun moeder, zuster Mary Joseph Praise, in het kraambed.
Niemand in het missiehospitaal wist van Mary s zwangerschap. Zelfs niet de vermoedelijke vader, dokter Stone. Hij vlucht de operatiekamer
uit en verdwijnt spoorloos. Een bevriend artsenstel ontfermt zich met liefde over de twee jongetjes. Marion en Shiva groeien op in het
Ethiopië van de jaren zeventig, dat wordt geteisterd door een revolutie die iedereen in de spiraal van geweld en verraad mee sleurt. Toch is
het niet de politieke situatie maar hun gedeelde passie voor dezelfde vrouw waardoor de broers tegenover elkaar komen te staan. Marion
ontvlucht zijn land. Jaren later slaat het noodlot toe en komt zijn leven in handen te liggen van de twee mannen die hij het minst vertrouwt:
zijn verdwenen vader en zijn broer Shiva. Blijken ze in staat de pijn en het verdriet uit het verleden te overwinnen en oude wonden te helen?
Het antwoord leidt niet alleen tot het dramatische hoogtepunt van De heelmeesters, maar ook tot een onverwachte ontdekking over de
laatste dagen van hun moeder en geliefde, zuster Mary Praise. De heelmeesters is het romandebuut van Abraham Verghese. Het verhaal
beweegt zich tussen twee continenten, en bestrijkt de levens van de tweelingbroers Marion en Shiva, die hun leven lang de reden zoeken dat
hun vader hen in de steek heeft gelaten. De heelmeesters is een indrukwekkend en menselijk verhaal vol verbeeldingskracht dat de lezer
diep raakt. Een onvergetelijk portret van twee broers, een ode aan de geneeskunst en een familiesaga over vaders en zonen, macht en
compassie, vertrouwen en verraad.
Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen in een wereld die gericht is op perfectionisme en het
nemen van risico’s zonder dat succes gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of opvoeding gaat: het is eng en moeilijk om je
kwetsbaar op te stellen, maar het is nog veel moeilijker om het niet te doen en jezelf af te blijven vragen: wat als ik het wel had geprobeerd?
We verwachten van onszelf en van anderen dat we elke dag de schijn ophouden om anderen te laten zien hoe goed we alles voor elkaar
hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna niemand zich prettig bij voelt. We associëren het met onzekerheid en risico’s. Toch zegt
Brené Brown dat juist kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het leven als liefde, vertrouwen en vreugde. Ze moedigt de lezer in
De kracht van kwetsbaarheid aan om perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid en te omarmen en uitdagingen aan te gaan.
Eén op de drie Nederlanders zit wel eens op de bank bij een psycholoog – en sommige van deze patiënten zijn zélf therapeut, zoals Lori
Gottlieb. In Misschien moet je eens met iemand praten? beschrijft ze sessies in haar spreekkamer met uiteenlopende patiënten als een
pasgetrouwd stel dat moet omgaan met een dodelijke ziekte, een man met zelfmoordneigingen en een vrouw die telkens relaties begint met
verkeerde mannen – maar ook de therapie die ze zelf volgt. Want naast psycholoog is Gottlieb allereerst mens, die worstelt met
relatieproblemen en het opvoeden van haar zoon. Met humor, wijsheid en empathie gaat ze in op essentiële levensvragen over verlangens
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en behoeften, leegtes en betekenis, schuldgevoelens en opluchting, eenzaamheid en liefde. ‘Ik werd meteen verliefd op dit boek. Gottlieb
neemt ons mee naar het hart van haar therapeutische sessies met patiënten, én die van haarzelf. Als je ook maar een beetje geïnteresseerd
bent in het therapeutische proces, of in het mens-zijn, móet je dit boek lezen. Het is wijs, warm, slim en grappig.’ – Susan Cain ‘Lori Gottlieb
neemt ons mee in de intiemste confrontaties en laat ons achter met een verrassend frisse blik op onszelf, de ander, en de menselijke aard.
Het boek is grappig, hoopgevend, wijs en fascinerend – en dat alles tegelijkertijd.’ – Arianna Huffingto

This study, by a sociologist, provides the most rigorous and comprehensive review to appear so far of R. D. Laing's work
and theoretical development. Martin Howarth-Williams considers that Laing's insights into such controversial issues as
the divided self and the politics of the family are of an importance that transcends their basis in clinical psychiatry and
that they have a special significance for sociology. Using the Progressive/Regressive Method of Jean-Paul Sartre, the
author illuminates the internal coherence of Laing's aims through the various stages of his work and shows how his ideas
are shaped by consistent philosophic presuppositions and influences underlying his work. To give as complete an
account as possible of Laing's interests and to relate them to the broad stream of his thought, the author explores Laing's
involvement in other non-psychiatric realms – especially politics, religion and eastern mysticism. Material has been
secured from a wide variety of recent sources which include interviews, films, TV appearances and the author's own
personal recollections of informal talks given by Laing. In the final section of the book Martin Howarth-Williams isolates
the concept of 'Intelligibility', which he demonstrates to be the unifying theme central to Laing's theory and shows how
this can be used as the basis for a critique of recent developments in sociological theory as well as a starting point
towards a genuinely dialectical sociology.
Een sleutelwerk in zijn oeuvre.Het is een roman waarin de hoofdlijnen van Roths schrijverschap elkaar ontmoeten en
versterken. Het is vooral een bevlogen roman over de aftakeling van onze cultuur, een boek dat het verdient om de toon
en de inhoud van het literaire gesprek nog lang te bepalen. NRC Handelsblad
Sartre explains the theory of existential psychoanalysis in this treatise on human reality
Heb geen spijt van de dingen die je niet hebt gedaan. Zorg dat je tevreden bent met het leven dat je leidt. Wees goed
voor jezelf en voor anderen. Dat zijn drie levenslessen die Irvin Yalom leerde in zijn lange loopbaan als psychiater en als
schrijver. In zijn memoires kijkt hij terug op zijn eigen bewogen leven. Als jongen in een joods-Russisch gezin dat kort na
de Eerste Wereldoorlog naar Amerika is geëmigreerd, is het lezen van boeken voor de jonge Irvin de enige manier om te
ontsnappen aan het 'geestelijke getto' waarin hij opgroeit. In de literatuur vindt hij een schuilplaats, een alternatieve
werkelijkheid, een bron van inspiratie en wijsheid. Het schrijven van romans zou voor hem het hoogste blijven wat je als
mens kunt bereiken - al koos hij uiteindelijk voor een loopbaan als psychiater. Zijn leven lang bleef Yalom gefascineerd
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door de verhalen die zijn patiënten hem toevertrouwden. Het zijn deze verhalen die hem als wetenschapper inspireerden,
en die de basis zouden vormden voor zijn boeken - die niet alleen voor hemzelf, maar ook voor lezers over de hele
wereld een schuilplaats werden. Dicht bij het einde, terug naar het begin is het persoonlijkste boek dat de
bestsellerauteur, van onder andere Nietzsches tranen (31ste druk), De Schopenhauer-kuur (17de druk) en Het raadsel
Spinoza (17de druk), tot nu toe schreef. Het maakt de cirkel van zijn leven rond.
Een psycholoog beleeft het concentratiekamp & een inleiding tot de logotherapie -- on cover.
A year-long journey by the renowned psychiatrist and his writer wife after her fatal diagnosis, as they reflect on how to
love and live without regret. Internationally acclaimed psychiatrist and author Irvin Yalom devoted his career to
counselling those suffering from anxiety and grief. But never had he faced the need to counsel himself until his wife,
esteemed feminist author Marilyn Yalom, was diagnosed with cancer. In A Matter of Death and Life, Marilyn and Irv share
how they took on profound new struggles: Marilyn to die a good death, Irv to live on without her. In alternating accounts
of their last months together and Irv's first months alone, they offer us a rare window into facing mortality and coping with
the loss of one's beloved. The Yaloms had numerous blessings — a loving family, a Palo Alto home under a magnificent
valley oak, a large circle of friends, avid readers around the world, and a long, fulfilling marriage — but they faced death as
we all do. With the wisdom of those who have thought deeply and the familiar warmth of teenage sweethearts who've
grown up together, they investigate universal questions of intimacy, love, and grief. Informed by two lifetimes of
experience, A Matter of Death and Life is an openhearted offering to anyone seeking support, solace, and a meaningful
life.
An updated revision of Jeffrey Kottler?s classic book reveals the new realities and inner experiences of therapeutic
practice today For more than 25 years On Being a Therapist has inspired generations of mental health professionals to
explore the most private and sacred aspects of their work helping others. In this new edition, he explores many of the
challenges that therapists face related to increased technology, surprising research, the Internet, advances in theory and
technique, as well as stress in the international and global economy, managed care bureaucracy, patients with anxiety
and depression from unemployment, dysfunctional families, poor education, poverty, parenting issues, often court
mandated. Consequently, there?s a wealth of new information that explores many forbidden subjects that are rarely
admitted, much less talked about openly. Goes deeper than ever before into the inner world of therapist?s hopes and
fears Written by Jeffrey Kottler the "conscience of the profession" for his willingness to be so honest, authentic, and
courageous New chapters explore dealing with failures, reluctant patients, how clients change therapists, and more
There is also increased focus on the therapist?s role and responsibility to promote issues of social justice, human rights,
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and systemic changes within the community and world at large.
Op de dag dat de vooraanstaande psychiater Julius Hertzfeld te horen krijgt dat hem waarschijnlijk nog maar één jaar te
leven rest, begint hij met een onderzoek naar de betekenis van zijn leven. Hij zoekt na meer dan twintig jaar contact met
Philip, een aantrekkelijke, arrogante, con tact gestoorde, seksverslaafde man, die drie jaar bij hem in therapie zat zonder
enig resultaat. Philip blijkt tot Julius grote verbazing gepromoveerd te zijn in de filosofie en een opleiding te volgen tot
therapeut. Julius biedt zich aan als supervisor met als voorwaarde dat Philip aan zijn therapiegroep zal deelnemen. Een
van de leden van deze therapiegroep, Pam, blijkt slachtoffer van Philip te zijn geweest en is nooit over deze traumatische
ervaring heen gekomen. Terwijl de groepsleden proberen om te gaan met deze ontvlambare situatie en het einde van
Julius laatste jaar schrikbarend dichtbij komt, stijgt de therapie tot een ongekend hoog niveau met buitengewone
veranderingen bij elk groepslid als gevolg. Yalom verweeft deze geschiedenis met het verhaal over het leven en werk
van de filosoof Arthur Schopenhauer Philips goeroe, alter ego en inspirator met fascinerende lessen over
Schopenhauers invloed op de hedendaagse filosofie tot een indrukwekkende, uiterst leesbare roman.
In gesprek met mijzelf is samengesteld uit Mandelas persoonlijke archief. Dit materiaal is nog nooit eerder gepubliceerd:
het omvat logboeken van tijdens de strijd tegen de apartheid, dagboeken en brieven uit de tijd van zijn gevangenschap,
kladblokjes uit de overgangsperiode na de apartheid, opgenomen privégesprekken en correspondentie uit zijn jaren als
president. Een persoonlijke reis van Mandelas eerste politieke bewustwording tot zijn betoverende rol op het toneel van
de wereldpolitiek. Het boek verhaalt over een heldhaftig leven aan het front van het gevecht voor vrijheid en
gerechtigheid. In gesprek met mijzelf is een persoonlijk verslag, vanaf het eerste ontwaken van Mandelas politieke
geweten tot en met zijn glansrol op het wereldtoneel. Het is een zeldzame kans om tijd door te brengen met Nelson
Mandela; met hem in contact te komen, in zijn eigen stem: direct, helder en intiem. Het definitieve boek van en over
Nelson Mandela. In zijn cel [op Robbeneiland] probeerde ik me Mandela voor te stellen de legende die de geschiedenis
heeft veranderd als de Mandela die zoveel heeft opgeofferd voor die verandering. In gesprek met mijzelf bewijst de
wereld een enorme dienst: het geeft een beeld van Mandela als mens. - President Barack Obama een schatkist vol
wetenswaardigheden en nieuwtjes over de anti-apartheidsstrijder die uitgroeide tot icoon. - de Volkskrant Nelson
Mandela is geboren in Transkei, Zuid-Afrika, op 18 juli 1918. Hij werd lid van het African National Congress (ANC) in
1944 en hij was vanaf 1948 een van de leiders in de opstand tegen het apartheidsbewind. In 1962 werd hij gearresteerd,
waarna 27 jaar gevangenschap volgde. In die tijd groeide zijn status als symbool van de strijd tegen de apartheid.
Mandela kreeg in 1993 de Nobelprijs voor de vrede en werd in 1994 de eerste democratisch gekozen president van ZuidAfrika.
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Iedere ouder wil dat zijn kind gelukkig is, en dat het in een veilige omgeving opgroeit tot een gelukkige volwassene. Maar
hoe doe je dat? In dit wijze, verstandige en verfrissende boek staat alles wat er in de opvoeding van een kind écht toe
doet. Geen praktische tips over slapen, eten, goede manieren of huiswerk, maar helder advies over de essentie van het
ouderschap. Op basis van haar rijke ervaring als therapeut, haar wetenschappelijke inzichten en haar persoonlijke
ervaringen als ouder, behandelt Philippa Perry de grote vragen van de ouder-kindrelatie, van baby tot tienerjaren. Hoe ga
je om met je eigen gevoelens en die van je kind? Hoe zien je gedragingen en patronen eruit? Hoe ga je om met je
ouders, je partner, vrienden? Dit boek biedt een brede, verrassende kijk op een diepgaande en gezonde ouderkindrelatie. Zonder oordelend te zijn, geeft Perry op een even directe als geestige manier inzicht in de invloed van je
eigen opvoeding op je ouderschap. Het is een boek vol liefdevol advies over het maken van fouten en het onder ogen
zien daarvan - waardoor het uiteindelijk goed zal komen. Philippa Perry is al twintig jaar psychotherapeut en schrijver. Ze
is verbonden aan The School of Life. Daarnaast is ze tv- en radiopresentator en werkte ze mee aan vele documentaires.
Ze woont in Londen met haar echtgenoot, de kunstenaar Grayson Perry, met wie ze een volwassen dochter heeft.
Hanif Kureishi beschrijft in Dit moet je weten op briljante wijze de opwinding rond de seksuele vrijheid en de drugscultuur
van de jaren zeventig. De revolutie van toen vormt de levendige achtergrond voor het drama dat zich voltrekt in deze
roman. Het is een komische, wijze en bruisende kijk op de verhouding tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen.
Jamal is een man van middelbare leeftijd, alhoewel hij moeite heeft dat toe te geven. Hij is gescheiden, heeft een zoon
waar hij dol op is en een succesvolle carrière als psychotherapeut. Dagelijks luistert hij naar de geheimen van anderen,
maar hij heeft zelf ook een verborgen verleden. Hij wordt nog altijd achtervolgd door Ajita, zijn eerste echte liefde, en
door een uiterst gewelddadige gebeurtenis die hem nooit meer los heeft
We zijn allemaal mensen van de dag. Er komt een tijd dat je alles bent vergeten, er komt een tijd dat iedereen jou is
vergeten. Tweeduizend jaar geleden hield keizer Marcus Aurelius zichzelf - en zijn lezers - in zijn Overpeinzingen al dit
soort lessen voor. Tegenwoordig zijn de meeste psychoterapeutische behandelingen kortdurend en gericht op
categorieën als depressie, verslaving of angst. Yalom gelooft daar niet in. Uit onderzoek blijkt keer op keer wat hij uit
eigen ervaring weet: de belangrijkste factor in een effectieve therapie is de relatie tussen therapeut en cliënt. Yalom
hecht de grootst mogelijke waarde aan het opbouwen van een eerlijke en helpende relatie met zijn cliënten. Het gaat
hem niet alleen om het ziektebeeld, maar om de hele mens. In dit boek werpt Yalom aan de hand van zijn ervaringen
met een tiental patiënten nieuw licht op wezenlijke levenskwesties die iedereen raken, zoals ouder worden, de angst voor
de dood, het maken van keuzes, fundamentele eenzaamheid en het zoeken naar een betekenisvol leven. Iedereen die
geïnteresseerd is in de menselijke psyche en in persoonlijke groei zal zich kunnen identificeren met de tijdloze,
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existentiële vragen die in dit boek aan de orde komen.
In this book, with the involvement not only of clinical psychiatrists but also of neurobiologists, specific issues of psychotic
disorders (mainly schizophrenia and mood disorders) are reviewed. The focus of attention ranges from therapeutics to
the new frontiers of epigenetics. A special focus is on the individual reactions to psychosis (ranging from psychological
ones to treatments and neurobiological basis). Because of the rapid development of neurosciences, which are showing
common underling factors to different phenotypical expressions of mental illness, we are facing an enormous growth of
biological data, which is not always easy to interpret. The risk is to forget that we are relating to other individuals, with
their stories, and, most of all, with their environmental resources and interactions. The contributions to this book will
range from individual experience (a personal history of illness) through some aspects of individual management of illness
(insight), from correct use of available psychosocial resources to the environment-gene relationships (epigenetics).
De therapeut van BA Paris is een nieuwe psychologische thriller vol onderhuidse spanning en onbetrouwbare
personages. Van de auteur van Achter gesloten deuren, Gebroken en Breng me terug. De therapeut is de nieuwe thriller
van BA Paris, bestsellerauteur van Achter gesloten deuren, Gebroken en Breng me terug. Eindelijk komt de
langgekoesterde wens van Alice en Leo uit: ze nemen hun intrek in een pasgerenoveerde woning in The Circle, een
exclusieve gated community. Alice heeft niet eerder in een grote stad gewoond en moet dan ook even wennen. Toch wil
ze er het beste van maken. Ze leert haar buren steeds beter kennen, en tijdens een buurtborrel komt ze te weten dat
haar woning een schokkend geheim herbergt. Hierna raakt ze geobsedeerd door Nina, de therapeut die hun huis twee
jaar voor Alice en Leo bewoonde en er werd vermoord, en ze wil er koste wat het kost achter komen wat er is gebeurd.
Maar niemand wil haar meer vertellen over de precieze gebeurtenissen van destijds. Haar buren lijken iets voor haar
verborgen te houden, en binnen The Circle blijkt alles lang niet zo perfect als het lijkt... De therapeut bevat alle
ingrediënten van een typische BA Paris: onderhuidse spanning, onbetrouwbare personages, en meerdere twists aan het
eind!
This book will help the reader to understand the suicidal mind from a phenomenological point of view, shedding light on
the feelings of suicidal individuals and also those of clinicians. In accordance with the importance that the
phenomenological approach attaches to subjectivity and sense of self as the starting points for knowledge, emphasis is
placed on the need for the clinician to focus on the subjective experiences of the at-risk individual, to set aside prior
assumptions, judgments, or interpretations, and to identify ways of bridging gaps in communication associated with
negative emotions. The vital importance of empathy is stressed, drawing attention to the insights offered by neuroimaging
studies and the role of mirror neurons in social cognition. It is widely acknowledged that when a clinician meets a person
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who wants to die by suicide, the clinician does not fully understand what is going on inside the mind of that individual.
This book recognizes that any approach to suicide prevention must promote understanding of suicidal thoughts and
feelings. The awareness that it fosters and the innovative perspectives that it presents will appeal to a wide readership.
Ginny Elkin, een jonge, getalenteerde schrijfster die wordt geplaagd door angsten, is al door verschillende psychiaters
bestempeld als schizoïde als zij in behandeling komt bij Irvin Yalom. Die spreekt met haar af dat zij beiden, als onderdeel
van de therapie, na elke sessie een verslag schrijven, met de bedoeling dat na verloop van een aantal maanden aan
elkaar te laten lezen. In therapie is het resultaat van deze afspraak een fascinerend boek waarin patiënt en psychiater
afwisselend hun ervaringen en gevoelens beschrijven over het verloop van de therapie en hun therapeutische
verhouding. Op een unieke manier wordt de lezer deelgenoot van de beschouwingen van zowel psychiater als patiënt.
De perspectieven van Yalom en Elkin vullen elkaar op intrigerende wijze aan al zijn psychiater en patiënt het af en toe
nog zo hartgrondig met elkaar oneens.
Irvin D.Yalom is een van de beroemdste psychiaters ter wereld. Onder psychotherapeuten, psychologen en psychiaters verwierf
hij brede bekendheid met zijn standaardwerk Theory and Practice of Group Psychotherapy (1975). Vijf jaar later verscheen zijn
tweede standaardwerk, Existential Psychotherapy. Daarnaast publiceerde hij onder andere Therapie als geschenk en Tegen de
zon in kijken. Hij schreef ook de succesvolle romans Nietzsches tranen (18de druk), De therapeut (11de druk) en De
Schopenhauer-kuur (5de druk). Yalom woont en werkt in Californië.
Expanding the series, Shaykh Adil Al-Haqqani presents his lectures and offers guidelines to developing heightened spiritual
awareness and overcoming negative influences that impede happiness.
Lynne's memoir takes us from the chaos and cruelty of her dysfunctional childhood home, to subsequent haphazard psychiatric
diagnosis and treatment, to the mental health client self-help movement and beyond, as she finds her, voice, connection and
relationship to humanity. Twenty of her original drawings and paintings illustrate the facets of her journey.
This volume of original work comprises a modest challenge, sometimes direct, sometimes implicit, to the mainstream AngloAmerican conception of the discipline of medical ethics. It does so not by trying to fill the gaps with exotic minority interest topics,
but by re-examining some of the fundamental assumptions of the familiar philosophical arguments, and some of the basic
situations that generate the issues. The most important such situation is the encounter between the doctor and the suffering
patient, which forms one of the themes of the book. The authors show that concepts such as the body, suffering and consent - and
the role such concepts play within patients' lives - are much more complicated than the Anglo-American mainstream appreciates.
Some of these concepts have been discussed with subtlety by Continental philosophers (like Heidegger, Ricoeur), and a
secondary purpose of the volume is to apply their ideas to medical ethics. Designed for upper-level undergraduates and graduate
students with some philosophical background in ethics, Reconceiving Medical Ethics opens up new avenues for discussion in this
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ever-developing field.
'When Yalom publishes something - anything - I buy it, and he never disappoints. He's an amazing storyteller, a gorgeous writer, a
great, generous, compassionate thinker, and - quite rightly - one of the world's most influential mental healthcare practitioners'
Nicola Barker, Guardian Best Books of 2017 'Wonderful, compelling and as insightful about its subject and about the times he lived
in as you could hope for. A fabulous read' Abraham Verghese, author of Cutting for Stone Irvin D. Yalom has made a career of
investigating the lives of others. In Becoming Myself, his long-awaited memoir, he turns his therapeutic eye on himself, delving into
the relationships that shaped him and the groundbreaking work that made him famous. The first-generation child of immigrant
Russian Jews, Yalom grew up in a lower-class neighbourhood in Washington DC. Determined to escape its confines, he set his
sights on becoming a doctor. An incredible ascent followed: we witness his start at Stanford Medical School amid the cultural
upheavals of the 1960s, his turn to writing fiction as a means of furthering his exploration of the human psyche and his rise to
international prominence. Yalom recounts his revolutionary work in group psychotherapy and how he became the foremost
practitioner of existential psychotherapy, a method that draws on the wisdom of great thinkers over the ages. He reveals the
inspiration for his many seminal books, including Love's Executioner and When Nietzche Wept, which meld psychology and
philosophy to arrive at arresting new insights into the human condition. Interweaving the stories of his most memorable patients
with personal tales of love and regret, Becoming Myself brings readers close to Yalom's therapeutic technique, his writing process
and his family life.
Medical memoirs and anecdotes of a practicing psychiatrist tracing his involvement in the field encompassing first encounters with
patients, development of techniques, and reflections on the profession in general
De tirannieke Nurse Ratched regeert haar afdeling in de psychiatrische inrichting van Oregon State met beklemmende discipline.
De patiënten houden zich gedeisd door geestdodende medicatie en de dreiging van elektroshocktherapie. Haar strikte regime
wordt verstoord door de komst van McMurphy, een levenslustige crimineel die doet alsof hij gek geworden is om kans te maken
op een makkelijk leventje in een inrichting. Wanneer McMurhpy ziet hoe de patiënten hun dagen hier doorbrengen en hoe hun
levens verpieteren, besluit hij in opstand te komen. Hij begint opmerkingen te maken over het figuur van de Big Nurse, en
introduceert kaartspellen bij zijn medepatiënten. Hij organiseert een ongeoorloofd uitje en weet zelfs twee prostituees de afdeling
binnen te smokkelen. Hij betaalt daar niet alleen zelf de prijs voor, maar ziet ook hoe zijn vrienden meer en meer beginnen te
lijden nu ze in aanraking komen met de buitenwereld. In de soms onderhuidse, soms uitgesproken of zelfs fysieke strijd tussen
McMurphy en Ratched vervagen de grenzen tussen goed en kwaad, mentaal gezond of gek, leven en dood. One Flew Over the
Cuckoos Nest is een van de grootste, meest indrukwekkende romans van de twintigste eeuw. Een ode aan het leven en de
vrijheid.
Eileen believes she is following God’s will by sacrificing everything to save a mentally disturbed client. She comes to see this as a
delusion. Stripped of all pretenses, she enters into an honest relationship with God and discovers her deepest self. Trusting in this
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intuitive self, Eileen sets out on a new path – a path that leads her to places and people who help her heal and understand the
forces that had driven her to lose her way – and her self.
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