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Getting The Love You Want A Guide For Couples
The first-ever book on Imago Relationship Therapy from its creators geared toward therapists. Developed by Harville Hendrix and Helen
LaKelly Hunt in the 1980s, Imago Relationship Therapy helps couples—and everyone in significant relationships—shift from conflict to
connection by transforming the quality of their interactions. Now, for the first time, the essential principles and practices of Imago, as
illustrated in the New York Times bestseller Getting the Love You Want, are presented for the benefit of both novice and seasoned clinicians.
Using the Imago processes, couples create a Conscious Partnership in which they feel safe, fully alive, and joyful, learning to be mutually
empathic for each other’s childhood challenges and present to each other without judgement. Hendrix and Hunt help couples learn and
practice Imago Dialogue, moving from blame and reactivity to mutual acceptance, affirmation, and empathy, thus deepening their connection.
Joining theory and practice with elegance, and filled with examples, exercises, and dialogues, this is a book no couples therapist can afford to
be without.
'Gesprekken met vrienden' van Sally Rooney is een moderne roman over de lusten en lasten van de jeugd. Rooney schrijft in een heldere stijl
en met onderkoelde humor. 'Gesprekken met vrienden' is Rooneys debuutroman, die door 'The Guardian' als een van de belangrijkste
debuten van 2017 is uitgeroepen. Een meesterwerk. 'Een schrijver om in de gaten te houden.' - The Sunday Times 'Een verbluffend debuut.'
- The Bookseller Frances is 21 jaar oud, koel en observerend. Ze studeert en doet samen met haar beste vriendin Bobbi aan poetryslams in
Dublin, waar ze gespot worden door journalist Melissa. Frances raakt tegen wil en dank onder de indruk van haar en haar echtgenoot Nick,
die nooit echt is doorgebroken als acteur. Wat aan het begin een onschuldige flirt lijkt, groeit al snel uit tot een vreemd soort intimiteit.
Frances probeert haar leven geordend te houden, maar haar relaties ontsnappen steeds meer aan haar greep. Dan probeert ze iets
radicaals: van moment tot moment leven. Rooney wordt gezien als de nieuwe Bret Easton Ellis, J.D. Salinger en Sylvia Plath.
‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar veelgeprezen debuutroman ‘Gesprekken met vrienden’. In ‘Normale
mensen’ vertelt Sally Rooney de liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje in landelijk Ierland,
waar hun verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder van Connell het huis van Marianne
schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, blijkt op die universiteit dat zich door de jaren heen een
diepe band heeft gevormd. ‘Normale mensen’ van Sally Rooney is een verhaal over de diepgaande invloed die geliefden op elkaars leven
hebben, en het groeiende besef daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een intense roman die je je eigen liefdes laat herbeleven. ‘De stem
van de nieuwe generatie.’ The Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally Rooney (1991) debuteerde in 2017 met ‘Gesprekken met
vrienden’. De BBC heeft de rechten voor een televisieserie van ‘Normale mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script schrijft.
This newly revised and updated companion study guide to the 2019 edition of the New York Times bestseller Getting the Love You Want. In
1988, Harville Hendrix, in partnership with his wife, Helen LaKelly Hunt, published a terrifically successful relationship guide called Getting the
Love You Want. The book introduced thousands to their Imago Relationship Therapy, a unique healing process for couples, prospective
couples, and parents, and developed into an overnight sensation. For their part, Doctors Hendrix and Hunt managed to aid scores of couples
in their plight for more loving, supportive, and deeply satisfying relationships. Now, more than a decade later, this companion book picks up
where its predecessor left off, delving further into relationship therapy to help transform relationships into lasting sources of love and
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companionship. The Getting the Love You Want Workbook is designed for the hundreds of thousands of couples who have attended Imago
workshops since Getting the Love You Want hit bookstands, as well as new and curious ones seeking a practical route back to intimacy and
passionate friendship. The workbook contains a unique twelve-week course (The New Couples’ Study Guide) designed to help work through
the exercises published in Part III of Getting the Love You Want. For those of us struggling to maintain our most precious relationships, the
Getting the Love You Want Workbook helps us grow aware of our individual, unconscious agenda while steering us towards a more
harmonious link with our loved ones that will satisfy our deepest needs.
The New York Times bestselling guide to transforming an intimate relationship into a lasting source of love and companionship, now fully
revised with a new forward and a brand new chapter. Getting the Love You Want has helped millions of people experience more satisfying
relationships and is recommended every day by professional therapists and happy couples around the world. Dr. Harville Hendrix and Dr.
Helen LaKelly Hunt explain how to revive romance and remove negativity from daily interactions, to help you: · Discover why you chose your
mate · Resolve the power struggle that prevents greater intimacy · Learn to listen – really listen – to your partner · Increase fun and laughter
in your relationship · Begin healing early childhood experiences by stretching into new behaviors · Become passionate friends with your
partner · Achieve a common vision of your dream relationship Become the most connected couple you know with this revolutionary guide,
combining behavioral science, depth psychology, social learning theory, Gestalt therapy, and interpersonal neuroscience to help you and
your partner recapture joy, enhance closeness, and experience the reward of a deeply fulfilling relationship.
Dating Advice For Women: Getting the Love You Want by expert Cathy Wilson dazzles you with useful top secret tips on Dating Advice for
Women. Kiss your dating and relationship frustrations good-bye. Wilson describes step-by-step how to "Hook, Line and Sinker" your man
EVERYTIME! Key Dating Advice Solutions Extraordinaire include . . . * PERSUASIVE Confidence * MOTIVATED Action * INFORMATION To
Understand What You Really Want * RESOLVING Interference Issues * CREATING Self Love First * OPENING Your Mind To New And
EXCITING Dating Strategies Most importantly this DYNAMIC Relationship Advice For Women book INITIATES and IMPLEMENTS an
Introductory Plan to classy women up for SUCCESS in the Big Bad world of Dating! ESTABLISHING practical Strategies to Attract the
handsome man of your dreams and skip past trouble is CRITICAL in the big picture. Wilson MOTIVATES, INSPIRES and CO-ORDINATES
the tools necessary for sexy women to get the love you want and keep it. Let's get started!
REVISED AND WITH A NEW FOREWORD ARE YOU GETTING THE LOVE YOU WANT? Originally published in 1988, Getting the Love
You Want has helped millions of couples attain more loving, supportive, and deeply satisfying relationships. The 20th anniversary edition
contains extensive revisions to this groundbreaking book, with a new chapter, new exercises, and a foreword detailing Dr. Hendrix's updated
philosophy for eliminating all negativity from couples' daily interactions, allowing readers of the 2008 edition to benefit from his ongoing
discoveries during his last two decades of work. Harville Hendrix, Ph.D., in partnership with his wife, Helen LaKelly Hunt, PhD., originated
Imago Relationship Therapy, a unique healing process for couples, prospective couples, and parents. Together they have more than thirty
years' experience as educators and therapists and their work has been translated into more than 50 languages, with Imago practiced by two
thousand therapists worldwide. Harville and Helen have six children and live in New York and New Mexico.
Al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd in Nederland en België! Dé internationale sexy bestsellersensatie vol humor. Hannah Wells
heeft een enorme crush op Justin Kohl, de hunk van het footballteam. Maar hoe kan ze ervoor zorgen dat hij haar eindelijk ziet staan? Garrett
Graham is de populaire aanvoerder van het ijshockeyteam. Maar hij kan ijshockey wel vergeten als hij niet snel zijn filosofiegemiddelde
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verbetert met behulp van bijles. Hij laat zijn oog vallen op de sarcastische brunette die als enige van de klas een goed cijfer heeft gehaald
voor het tentamen dat hij over moet doen. Het enige probleem: zij heeft helemaal geen zin om hem te helpen. Garrett is echter niet voor één
gat te vangen en bedenkt een sluw plan: zij geeft hem bijles, en hij doet een tijdje alsof hij haar vriendje is. Als Hannah namelijk een paar
keer als zijn date op feestjes wordt gezien, zal ze daarmee ongetwijfeld de aandacht van Justin trekken. In een vlaag van
verstandsverbijstering gaat Hannah akkoord met de deal. Dat kan niet misgaan... toch? De deal is het eerste deel in de Off Campus-serie
van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Ook schreef ze een serie van vier
boeken getiteld Briar U.

In een prettig en rustig bejaardenhuis vormen vier bewoners een onwaarschijnlijk clubje. Een keer per week, op de
donderdag, ontmoeten ze elkaar om onopgeloste moorden te onderzoeken. Als een vastgoedontwikkelaar uit het
nabijgelegen stadje wordt vermoord komt ‘de moordclub’ in actie; het is hun eerste grote zaak. Tot hun verbazing lijkt
de moord alles te maken te hebben met hun eigen verzorgingshuis. De vier vrienden mogen dan wel behoorlijk op leeftijd
zijn, ze hebben allemaal meer dan genoeg levenservaring. Maar zijn ze nog in staat om een moordenaar te vinden voor
hij weer toeslaat?
A guide to finding and keeping love shows readers how to meet the challenges of a new relationship, avoid making the
same mistakes, deal with emotional issues, and improve their odds
The purpose of this project is to examine, compare, and evaluate two differing approaches to couples' workshops.
Chapter 1 will use one couple's story to illustrate the epidemic of romantic relationship/marriage dissolution. Chapter 2,
the literature review, will introduce two workshop approaches by Harville Hendrix and John Gottman. This chapter
presents literature that supports the workshops and highlights couples' therapy research. Chapter 3 will review each
workshop separately with respect to their goals, structure, and how they express underlying ideas. Also, a comparison
and evaluation will be provided for both. Chapter 4 will follow with a summative evaluation of my learning experiences as
a person, student, and professional. Finally, chapter 5 will discuss the limitations of the workshops and will propose ideas
for future analysis.
Licensed psychologists Francine Beauvoir, PhD, and Bruce Crapuchettes, PhD, know of what they write in the Trilogy,
"GETTING BACK THE LOVE WE HAD - Ending the Power Struggle." Crapuchettes dragged Beauvoir to couples therapy
kicking and screaming nearly thirty years ago. He was convinced their problems were all her fault, but he quickly learned
that it takes two-he was as much responsible for their marital discord as she was, even though he was totally unaware at
the time of how that could be true. This series is presented as a Trilogy. Volume One opens with their journey from
hanging on by a thread to moving to marital connection and happiness. The book quickly moves into how you and your
partner can develop and nurture a fulfilling and successful relationship that lasts a lifetime. Beauvoir and Crapuchettes
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include their answers to 126 questions asked by real couples in their weekly blog for couples, 42 in each of the three
volumes. Their answers are sure to help you address some of your relational issues. The authors also offer readers a
"Joke of the Day"-because, "A belly laugh a day keeps the marital therapist away!" Answers to couples questions are
based on "The six pillars of building a healthy relationship." The authors introduce the "Formal Dialogue" process for
improving communication and hope you will practice it. Volume Two, sub-titled, "Rebuilding Our Dream" starts out with
an exciting chapter by Harville Hendrix and Helen LaKelly Hunt recounting the story of couplehood from the beginning of
time to the present. This history cuts to the heart of being human, namely, that the essence of our being is relational
rather than individual. Within this context, the authors invite you to develop a "Relationship Vision" together - what your
ideal relationship would look like in an ideal world. Volume Three is sub-titled, "A New Focus On Each Other." It begins
by drawing a parallel between the "Formal Dialogue" and "Mindfulness." It ends by showing how to ask for what you need
in a positive manner, an essential skill for creating safety.
Originally published in 1988, GETTING THE LOVE YOU WANT has helped thousands of couples attain more loving,
supportive and deeply satisfying relationships. In this groundbreaking book, Dr Harville Hendrix shares with you what he
has learned about the psychology of love during more than thirty years of working as a therapist and helps you transform
your relationship into a lasting source of love and companionship. For this edition of his classic book, Dr Hendrix and his
wife, Helen LaKelly Hunt, have added a new introduction describing the powerful influence this book has had on so many
people over the years. With its step-by-step programme, GETTING THE LOVE YOU WANT will help you create a loving,
supportive and revitalized partnership.
Het is 1962. Op de rotsen van het ingeslapen vissersplaatsje Porto Vergogna staat Pasquale, een jonge Italiaan en
eigenaar van het enige hotel. In dagdromen verzonken kijkt hij uit over het glinsterende water. Aan de horizon verschijnt
een boot met op het dek een prachtige, in wit geklede dame. Ze is een Amerikaanse actrice en doodziek, zo ontdekt hij
als ze haar intrek neemt in zijn hotel. Hollywood, vijftig jaar later. Een oudere, Italiaanse heer betreedt het kantoor van
filmproducent Michael Deane op zoek naar de vrouw die hij nooit heeft kunnen vergeten. Schitterende ruines vertelt het
meeslepende verhaal van een onmogelijke, maar onverwoestbare liefde. Op onnavolgbare wijze verbindt Jess Walter het
landelijke Cinque Terre van 1962 met het genadeloze Hollywood-bestaan vandaag de dag. Schitterende ruines handelt
over tijd, over het moment dat voorbijgaat zonder dat we er erg in hebben en over het verleden dat we soms als een
ruine achterlaten. Jess Walter toont hoe ons leven zich ontrolt: gecompliceerd en wreed en dichterlijk en betoverend
tegelijk. Jess Walter schreef gedurende de afgelopen vijftien jaar met tussenpozen aan Schitterende ruines. Hij
debuteerde in 2001 met Over Tumbled Graves. Daarna volgden vijf romans, waaronder National Book-award finalist The
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Zero en The Edgar Allen Poe-award winnaar Citizen Vince. Hij woont in Spokane, Washington. `Wat Jess Walter met de
tijd, ruimte, genres, kunstvormen en taalregisters uithaalt in Schitterende ruines is ronduit spectaculair. De Groene
Amsterdammer `Walter heeft een grootse roman geschreven. The Observer
Madeline Miller heeft op bewonderingswaardige wijze de klassieker Ilias opnieuw vormgegeven in een eigentijdse,
spannende roman waarvoor ze de Orange Prize 2012 heeft gekregen.Patroclus is een jonge prins, verbannen naar het
koninkrijk van Phthia om daar op te groeien met godenzoon Achilles. Achilles is sterk, mooi, een gouden kind: alles wat
Patroclus niet is. Maar ondanks hun verschillen raken de jongens innig bevriend, en hun band wordt sterker naarmate ze
ouder worden. Dit tot verdriet en woede van Achilles' moeder Thetis, een wrede zeegodin die een hekel heeft aan
stervelingen.Als duidelijk wordt dat Helena van Sparta is ontvoerd en alle Griekse mannen verplicht zijn om haar eer te
wreken en Troje te belegeren, sluit Achilles zich aan bij het leger, verblind door de belofte van roem. Patroclus,
verscheurd door liefde voor en angst om zijn vriend, gaat met hem mee. Zij weten niet dat het lot hen tot het uiterste zal
testen en hun zal vragen om een verschrikkelijk offer.
This groundbreaking book from the best-selling authors of Getting the Love You Want and coauthors of Giving the Love
that Heals is the first to address the biggest unexplored issue facing couples today: Most of us are better at giving love
than accepting it. We don't realize all the ways that our resistance to appreciation, praise, compliments, and accepting
help from others hurts us and cripples our relationships. Many partners learn how to give love, but many more undermine
their relationships by for-getting something that is equally important -- learning to receive it. According to the authors, the
root of the problem is the self-rejection that began in childhood, when our parents and caretakers unintentionally failed to
nurture or directly rejected traits, characteristics, or im-pulses when we were children. We end up rejecting in ourselves
whatever our caretakers ignored or rejected in the course of our childhoods. When we become adults, this makes it
impossible to let in the love we want and need, even when our partners offer it. As a result, we dismiss compliments,
minimize gestures of affection, and create obstacles to true intimacy. In this book, Harville Hendrix and Helen LaKelly
Hunt, co-creators of Imago Relation-ship Therapy, offer a definitive guide to breaking the shackles of self-rejection and
embracing the love our partners offer. Receiving Love is a very personal book for Drs. Hendrix and Hunt, and much of
their own journey is the inspiration for it. Drawing on their renowned expertise, the wide clinical experience of hundreds of
Imago therapists, and their own personal experience, the authors are able to offer detailed guidance on how to conquer
the problems that come from self-rejection and embrace the gifts that are abundant in every person's life, if only we knew
how to accept them. With its groundbreaking theory, challenging processes, and inspiring examples, this book holds the
key to loving relationships that last.
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A companion workbook to the enormously successful New York Times bestselling relationship book, Getting the Love You Want:
A Guide for Couples. In 1988, Harville Hendrix in partnership with his wife, Helen LaKelly Hunt, published a terrifically successful
relationship guide, Getting the Love You Want. The book introduced thousands to their Imago Relationship Therapy, a unique
healing process for couples, prospective couples, and parents, and developed into an overnight sensation. For their part, Doctors
Hendrix and Hunt managed to aid scores of couples in their plight for more loving, supportive, and deeply satisfying relationships.
Now, more than a decade later, this companion book picks up where its predecessor left off, delving further into relationship
therapy once again, to help transform relationships into lasting sources of love and companionship. The Getting the Love You
Want Workbook is designed for the hundreds of thousands of couples who have attended Imago workshops since Getting the
Love You Want hit bookstands, as well as new and curious ones seeking a practical route back to intimacy and passionate
friendship. The workbook contains a unique twelve-week course (The New Couples' Study Guide) designed to help work through
the exercises published in Part III of Getting the Love You Want. Included are complete step-by-step instructions for transforming
relationships into a lasting source of love and companionship. For those of us struggling to maintain our most precious
relationships, the Getting the Love You Want Workbook helps us grow aware of our individual, unconscious agenda while steering
us towards a more harmonious link with our loved ones that will satisfy our deepest needs.
‘Een hilarische en leerzame zoektocht naar liefde.’ NRC Handelsblad Als je op zoek bent naar liefde, dan is het aanbod geen
probleem: we hebben 24 uur per dag een bar in onze broekzak zitten. We beschikken over meer romantische opties dan ooit
eerder in de menselijke geschiedenis. Waarom zijn zo veel mensen dan toch gefrustreerd? Aziz Ansari, comedian en acteur, heeft
met behulp van socioloog Eric Klinenberg uitgebreid onderzoek gedaan naar de liefde. Ze ontwierpen een enorm
onderzoeksproject, met honderden interviews en focusgroepen van Tokio tot Parijs, en riepen de hulp in van ’s werelds
bekendste sociale wetenschappers. Het resultaat is een even hilarisch als interessant boek over de liefde, voor zowel de bezette
als vrijgezelle lezer. De pers over Moderne romantiek ‘Ansari beschrijft zoveel gênante anekdotes, afgrijselijke sms’jes en
compleet mislukte afspraakjes dat je er wel om móét lachen.’ de Volkskrant ‘Op geestige wijze legt stand-upcomedian Aziz
Ansari uit dat daten in deze tijd verre van eenvoudig is.’ AD Magazine
Van populair weblog naar New York Times-bestseller is dit hét boek voor zelfhulphaters! Stop met altijd maar positief zijn, en leer
in plaats daarvan om te gaan met je tekortkomingen en de tegenslagen in het leven. Zodra je niet meer wegrent voor je angsten,
fouten en onzekerheden maar de pijnlijke waarheid onder ogen durft te zien, vind je de moed en het zelfvertrouwen waar je in
deze tijd zo'n behoefte aan hebt. Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij om geeft, en dus ook waar je niet om geeft.
Dat idee omarmen werkt bevrijdend. Humoristisch en vol goede grappen, maar bovenal ondersteund door wetenschappelijk
onderzoek.
We kunnen ons verleden totaal niet veranderen, de krenkingen die ons in onze kindertijd zijn aangedaan, kunnen we niet
ongedaan maken. Maar we kunnen wel onszelf veranderen, onszelf repareren, onze verloren integriteit heroveren. Dat kunnen we
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doen door te besluiten de in ons lichaam opgeslagen kennis van wat vroeger gebeurd is nader te bekijken en deze dichter bij ons
bewustzijn te brengen. Dat is inderdaad een ongemakkelijke procedure, maar het is de enige die ons de mogelijkheid biedt
eindelijk de onzichtbare en toch zo wrede gevangenis van de kindertijd te verlaten en onszelf te transformeren van onbewust
slachtoffer van het verleden in een verantwoordelijk mens die zijn geschiedenis kent en ermee leeft. Alice Miller studeerde
filosofie, psychologie en sociologie en was jarenlang psychoanalytica. Sinds 1980 houdt ze zich volledig met schrijven bezig. Ze
werd wereldwijd bekend met de klassieker Het drama van het begaafde kind, waarvan in Nederland al meer dan 150.000
exemplaren zijn verkocht. Daarnaast schreef zij onder andere De opstand van het lichaam en Vrij van leugens. Het hoofdthema
van al haar boeken is de loochening van het lijden in de kindertijd en de levenslange gevolgen daarvan.
Love That Works by Saundra Dickinson offers 12 Foundation Stones to strengthen any committed love relationship. With clear,
direct language, she moves through the dark, complex labyrinth of attraction and sheds light on issues like the unconscious,
addictions, and victimization. This book is a wonderful guide to healthy relationships, and we recommend it to all couples. Harville
Hendrix, Ph.D. author of New York Times bestseller Getting the Love You Want, and Helen LaKelly Hunt, Ph.D.. coauthor with
Hendrix on Keeping the Love You Find, Giving the Love That Heals, The Couples Companion, and other books on IMAGO
Relationship Therapy. ________________________________________________________________________ Pro Footballer
Hall of Famer and active supporter of Fellowship of Christian Athletes, Kenny Houston and wife Gusty claim this book a a must
read, filled with practical information for all those wanting to understand the underlying dynamics that develop in relationships and
want to enhance their own. _____________________________________________________________ Saundras sensible
pragmatism achieves that delicate balance with emotional sensitivity that is so important in all our attempts to improve our
relationships with ourselves and those that we love. From managing anger to telling it like it is, she enables us to unravel the
intricacies of building functional partnerships. Gary Hood, Ph.D., Professor of Counselor Education, Sam Houston State University;
Past President, Texas Association of Counselor Education and Supervision; 1997 Texas Counselor Educator of the Year
***Genomineerd voor de Hebban Awards 2017 in de categorie Beste Non-fictie.***De Dalai Lama en Desmond Tutu hebben
beiden veel tegenslagen moeten overwinnen. Ondanks hun ontberingen - of zoals ze zelf zeggen dankzij hun ontberingen behoren ze tot de vrolijkste mensen ter wereld.Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de Dalai Lama reisde Desmond Tutu
naar Dharamsala om samen HET BOEK VAN VREUGDE te maken als cadeau voor iedereen. Tijdens deze bijzondere week
toonden ze met hun eigen uitbundigheid, compassie en humor hoe vreugde kan groeien van een voorbijgaande emotie tot een
blijvende, solide levenshouding.Douglas Abrams was bij de gesprekken aanwezig en verwerkte ze tot dit boek. Een boek waar je
blij van wordt, alleen al vanwege de liefdevolle manier waarop deze oude wijze mannen met elkaar omgaan, de levensvreugde en
speelsheid die ze delen en de respectvolle manier waarop ze hun verschil van inzicht bespreken, want de boeddhistische en de
christelijke traditie hebben naast veel overeenkomsten ook duidelijke verschillen. Het is mooi om te lezen hoe onbelangrijk die
verschillen worden, want hun kernboodschap is dezelfde: vreugdevol leven bereik je door anderen vreugde te brengen.
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Wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht Wanneer literatuurstudente Anastasia Steele de jonge ondernemer
Christian Grey moet interviewen, ziet ze een mooie, intelligente en intimiderende man. De onbevangen, onschuldige Ana
realiseert zich tot haar grote schok dat ze hem wil en dat ze zich ondanks zijn ongrijpbare terughoudendheid wanhopig tot hem
aangetrokken voelt. Niet in staat om Anas pure schoonheid, humor en onafhankelijke geest te weerstaan, geeft Grey toe dat hij
ook naar haar verlangt - maar wel op zijn eigen voorwaarden. Gechoqueerd maar ook gefascineerd door Greys opmerkelijke
erotische voorkeuren, is Ana in eerste instantie terughoudend. Hoewel alle ingrediënten voor een succesvol leven - zijn
internationale bedrijven, zijn enorme kapitaal, zijn liefhebbende familie - aanwezig zijn, is Grey een man die gekweld wordt door
demonen en die wordt opgeslokt door zijn dwingende behoefte aan controle. Terwijl het duo aan een gewaagde, hartstochtelijk
fysieke affaire begint, ontdekt Ana de geheimen van Christian Grey, en verkent ze haar eigen duistere verlangens.
www.uitgeverijprometheus.nl www.fiftyshadesofgrey-film.nl www.eljamesauthor.com Motion Picture Artwork (c) Universal Studios.
All Rights Reserved.
‘Je rent via hartroerende interacties vol liefde, zelfopoffering en feilbaarheid richting climax. Een weergaloze les in perspectief en
empathie.’ – ????1?2 HUMO Celestial en Roy zijn jong, verliefd en pas getrouwd. Zijn carrière in de zakenwereld zit in de lift, zij is
een veelbelovende artiest. Ze zijn net aan het wennen aan de routine van hun leven samen als ze uit elkaar gerukt worden door
omstandigheden die ze zich nooit hadden kunnen inbeelden. Roy wordt gearresteerd en veroordeeld tot twaalf jaar cel voor een
misdaad waarvan Celestial weet dat hij die niet heeft gepleegd. Wrong race, wrong place. Ondanks haar sterke onafhankelijkheid,
voelt Celestial zich ontheemd. Ze zoekt troost bij André, haar jeugdvriend en getuige op haar huwelijk. Ondertussen ontdekt Roy
in zijn isolement een heel nieuwe wereld. Kan liefde standhouden op het scherpst van de snede? Een ongewoon huwelijk is een
eigentijdse, briljante en ontroerende roman over onvoorwaardelijke liefde en de complexiteit van relaties. Over Een ongewoon
huwelijk Genomineerd voor de National Book Award ‘Hartveroverend.’ – The Washington Post ‘Indrukwekkend, overweldigend
en diepgaand.’ – The New Yorker ‘Een van de beste boeken van 2018.’ – Elle ‘Een fascinerend boek’ – Oprah Winfrey 'Een
ontroerend portret van de gevolgen van een onterechte veroordeling voor een jong Afro-Amerikaans stel' – Barack Obama
‘Spannend, confronterend, puur. Alsof het in een helder moment is geschreven.’ – Zin
Word je makkelijk verliefd, maar ben je tegelijkertijd bang voor intimiteit? Word je moe van al die opmerkingen dat je 'te gevoelig' bent? Heb
je moeite om respect op te brengen voor je meer rationele partner? Of heb je al besloten dat liefde voor jou als HSP'er niet is weggelegd?
Met Hoog Sensitieve Personen in de liefde heeft Elaine N. Aron een praktisch zelfhulpboek geschreven voor HSP'ers die op zoek zijn naar
een gelukkige, gezonde en romantische relatie, met of zonder een HSP'er als partner. Aangevuld met verhelderende zelftesten en resultaten
uit de baanbrekende onderzoeken die Aron heeft gedaan op het gebied van intimiteit en persoonlijkheidsontwikkeling is Hoog Sensitieve
Personen in de liefde een betrouwbare gids voor elke HSP die op zoek is naar echte liefde.
'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
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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 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
Getting the Love You Want: A Guide for Couples: Second EditionSt. Martin's Griffin
Adviezen aan vrouwen om hun assertiviteit te vergroten zonder afbreuk te doen aan hun vrouwelijke kanten en daardoor aantrekkelijker te
zijn voor mannen.
Direct op nummer 1 op The New York Times-bestsellerlijst Wednesday Martin heeft moeite met inburgeren wanneer zij met haar man in de
Upper East Side in New York gaat wonen. Haar man groeide er op, maar zij komt uit een kleine stad in Michigan en kan haar draai niet
vinden. Totdat ze besluit haar vakkennis – antropologie, met een specialisatie in instinctgedrag – toe te passen op de dames in haar nieuwe
omgeving. Opeens valt alles op zijn plek. Het snobistische optreden van de moeders op het schoolplein heeft veel weg van het gedrag van
bavianen. Martins eigen obsessie met het scoren van een Hermès Birkin-tas lijkt plotseling volkomen logisch: het is een manier om hogerop
te komen binnen de roedel. Zo begint ze aan een studie naar patronen, rituelen, decorum, mutilatie en paringsgedrag bij deze uitzonderlijke
stam. En onvermijdelijk ontdekt ze wat de waarde is van vriendschap bij deze dames wanneer puntje bij paaltje komt. Haar bevindingen zijn
slim, provocerend en verrukkelijk onverwacht. Elke stad kent zijn eigen Upper East Side en in de memoires van Wednesday Martin zullen
lezers over de hele wereld de vreemde conventies en het wanhopige verlangen er deel van uit te maken, herkennen. Aan de andere kant:
moeders blijven moeders, en ook de dames van de Upper East Side streven naar veiligheid, geluk en succes voor hun kind. En geen enkele
villa of dure SUV kan een kind beschermen tegen emoties als angst en verlies. ‘Vermakelijk, opmerkzaam en verrukkelijk evil. [...] Martin
geeft een kijkje in de beschaafde, maar krankzinnige wereld van de Upper East Side. Hoewel we de rijken vaak genoeg benijden, herinnert
Primaten van Park Avenue ons aan het feit dat ook zij iedere dag moeten vechten voor hun plekje op de sociale ladder.’ The New York
Times Book Review ‘Het idee om sociologisch onderzoek naar chimpansees toe te passen op de mensen in je directe omgeving – zoals
Frans de Waal bijvoorbeeld zijn bonobo’s observeerde – is werkelijk geniaal.’ Chicago Tribune ‘Vermakelijk en scherp. Een tragikomische
rondleiding door deze aparte subcultuur.’ The Economist
Het bos waarin de negentienjarige Feyre woont is in de lange wintermaanden een koude, sombere plek. Haar overlevingskansen en die van
haar familie berusten op haar vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet dat opgejaagd wordt door een wolf kan ze de verleiding niet
weerstaan om te vechten voor de prooi. Maar om te winnen moet ze de wolf doden en daarop staat een prijs. Niet veel later verschijnt er een
beestachtig wezen om vergelding op te eisen. Wanneer ze naar het gevreesde feeënrijk Prythian wordt gesleept, ontdekt Feyre dat haar
ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een van de dodelijkste, onsterfelijke magische wezens ooit gekend. Terwijl ze op zijn landgoed
verblijft, veranderen haar ijzige vijandige gevoelens voor Tamlin in een vurige passie die elke leugen en waarschuwing over de mooie,
gevaarlijke wereld van de Elfiden in rook doet opgaan. Maar een oude, kwaadaardige schaduw groeit over het land, en Feyre moet een
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manier vinden om het te stoppen of Tamlin en zijn wereld zullen voor eeuwig verdoemd zijn.
Een vaste relatie geeft zekerheid, maar hoe houd je het spannend? De meeste mensen zoeken zekerheid in hun relatie. Ze willen een
betrouwbare, monogame partner die ze door en door kennen. Maar een intieme en gelijkwaardige relatie leidt niet noodzakelijk tot een goed
seksleven. En juist het ontbreken van erotiek kan een relatie onder druk zetten. In onze huidige maatschappij zijn de belangrijkste waarden
die we nastreven in een relatie: gelijkwaardigheid, vertrouwen en eerlijkheid. Deze waarden zijn echter dodelijk voor een opwindend
seksleven, dat juist gebaat is bij machtspelletjes, oneerlijke voordelen en verleidelijke manipulaties. Perel neemt ons mee in deze paradox
tussen liefde en lust en toont aan dat intimiteit en erotiek goed samen kunnen gaan in een sterke relatie. Als psychotherapeut heeft ze veel
stellen met deze problematiek behandeld. In dit heldere, soms provocerende boek, dat werelijk oplossingen biedt voor een probleem waar
veel mensen tegenaan lopen, put ze uit de rijke ervaring die ze in haar praktijk heeft opgedaan. Esther Perel woont in New York en heeft een
eigen praktijk als psychotherapeut. Ze is geboren in België en spreekt vloeiend Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Hebreeuws en
Nederlands.
Dit boek stelt een manier om naar relaties te kijken voor die fundamenteel anders is dan eender welk boek dat je eerder hebt gelezen. De
inzichten in dit boek zullen je helpen om alle mensen (met inbegrip van jezelf, je partner, je familieleden, je vrienden en je collega's) beter te
begrijpen en zo al je relaties, niet enkel je liefdesrelaties, te transformeren. De concepten die George Pransky voorstelt in dit boek behoren bij
de krachtigste concepten die ooit zijn geformuleerd. De vele klinische casestudies, weergaves van sessies en interviews zorgen ervoor dat
dit boek heel gemakkelijk te lezen is en illustreren hoe het begrijpen van deze concepten het leven en de relaties van mensen volledig kan
veranderen.

"One of the leading therapeutic voices of the 1990's" (Deborah Mason, New Choices) Harville Hendrix has illuminated the
paths to healthy, loving relationships in his New York Times bestsellers Getting the Love You Want and Keeping the
Love You Find. Now, with his coauthor and wife, Helen Hunt, he at last brings us to a new understanding of the most
profound love of all -- by helping parents nurture their own development as they encourage emotional wholeness in their
children.How we parent our children reveals a great deal about how we were parented. When a particular parent-child
interaction reveals how strongly we resemble our own mother or father, that insight can be extremely disheartening. But it
can also be a catalyst for exploring unresolved issues that originated in our own childhood. Giving The Love That Heals
offers a unique opportunity for personal transformation that will lead us to a conscious, and thus healthier, relationship
with our children.Harville Hendrix and Helen Hunt help us explore:•The Imago -- the fantasy partner that our unconscious
mind constructs from those we loved as a child, a that has guided our search for a life partner •Maximizer and Minimizer
parents -- the defensive styles that internally shape what we say and how interact with our children •A Parenting Process
that all parents can use to end the "cycle of wounding" -- the handing-down of wounding we received as children -- as we
parent our own children, regardless of their age •The most effective way to nurture the stages of our child's growth while
remaining mindful of how each stage affects the child's relationships, both to us and to their world and their future
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•Safety, Support, and Structure -- how to give children what they really need from us •Modeling Adulthood -- recovering
our innate wholeness to provide a model of adulthood for our children that will preserve their innate wholeness.In this
profound, groundbreaking book, Harville Hendrix and Helen Hunt lead us through an extraordinary process of growth as
we help our children to become healthy, responsible, and caring people.
“Michelle sets aside the political correctness of our society’s views and calls a truce between the genders with her
biblically based perspective on the art of being a woman.” Today’s Christian Woman magazine Writing with her
characteristic boldness, grace, and gut–level honesty, Michelle McKinney Hammond challenges women to unearth the
hidden gift of their femininity. Readers will gain a new, biblically based perspective on their femininity and a few laughs
along the way as they experience Michelle’s refreshing take on the real feminine mystique. They will discover the power
of influence the pitfalls of manipulation the strength of vulnerability how to make up for their mate’s weaknesses how to
take advantage of his strengths Instead of being threatened by men and unsure of their own value, readers can truly
embrace the precious value of being women as they inspire the world with their intrinsic strength, intuition, sensitivity, and
yes, sexuality. Rerelease of The Power of Femininity
This book was designed to guide individuals toward the love and respect they desire. Utilizing the 4 love languages along
with rigorous self-reflection, one will discover a new and rich life of love, romance and fulfillment.
Shows how an enlightened relationship can lead to spiritual growth and personal healing and offers a life-changing
program for doing so. Reprint. 100,000 first printing.
A proven couples counseling method applied to sex for the very first time. Communication problems can erode a
relationship in and out of the bedroom. This guide takes a proven communication method, which has been used to
counsel millions of couples, and applies it to sex for the very first time. The Imago Relationship Therapy, which was
pioneered by Harville Hendrix in the national bestseller and self-help classic Getting the Love You Want, shows readers
how to understand and build trust with their partners through a unique form of dialogue. Getting the Sex You Want
teaches readers how to build sexual communication skills quickly and connect with their partner in a new way. Readers
learn exercises that enable them to communicate their sexual needs and desires, get past old issues, and revive passion
in their relationship.
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