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Embracing Uncertainty
Susan Jeffers, Ph.D. 2007-04-01 Author of Feel The Fear And Do It
Anyway From the multi-million bestselling author of Feel the Fear and Do It Anyway comes a
powerful and healing book designed to offer a safety net in a world of never-ending change.
It may be one of the most comforting and life-affirming books you will ever read. With her
invaluable insights and exercises, Susan Jeffers gives you the tools you need to deal with
all the uncertainty in your life with a sense of peace and possibility. You will learn: Forty-two exercises to help make your life an exciting adventure instead of a continuous
worry - How to lighten up and put problems into a life-affirming perspective - The amazing
power of the word "maybe" - And much more. You will discover that there is a wondrous,
joyous, and abundant life that can exist in the presence of uncertainty. The question is,
"What do you need to do to reach this wonderful state?" And the answers abound in Embracing
Uncertainty..
Het lied van Hiawatha
Henry Wadsworth Longfellow 1862
De kracht van zelfliefde
Shanti Schiks 2018-12-14 Iedereen verdient zelfliefde, weet Shanti
Schiks. In 2016 verloor zij bij een tragische gebeurtenis haar zoontje, schoonmoeder en ex.
In plaats van te vluchten voor haar emoties, werd zij zich bewust van de kracht van
zelfliefde. In dit praktische boek neemt Shanti haar lezer mee langs de 11 stappen van de
Selfin Way. Deze methode, vernoemd naar haar zoontje Elfin, inspireert om jezelf in alle
omstandigheden lief te hebben. De heldere oefeningen, sprekende voorbeelden en inspirerende
quotes maken De kracht van zelfliefde tot veel meer dan een stappenplan: het is een handboek
voor wie (weer) op zoek durft te gaan naar zelfliefde.
Gebruik je innerlijke kracht
Louise Hay 2018-07-10 Gebruik je innerlijke kracht’ van Louise
Hay is het vervolg op 'Je kunt je leven helen'. In 'Gebruik je innerlijke kracht' verdiept
Louise Hay haar filosofie van jezelf liefhebben. Louise neemt je op een liefdevolle manier
mee op ontdekkingsreis naar je innerlijke kracht. Miljoenen mensen hebben door 'Gebruik je
innerlijke kracht' manieren geleerd waarop je jezelf kunt liefhebben. Dit door naar je
innerlijke stem te luisteren. Maar ook door je innerlijke kind lief te hebben, je ware
gevoelens te uiten, je creativiteit te uiten en nog veel meer. Een echte must-read voor alle
Louise Hay fans. ‘Zie jezelf omgeven door liefde. Zie jezelf gelukkig, gezond en volmaakt
voor je. De machtigste helende kracht is liefde. Laat haar steeds stromen. Jij bent liefde.
En zo is het.’ – Louise Hay
I'm Okay, You're a Brat!
Susan Jeffers 2001-07-13 Breaks the "conspiracy of silence" and
pulls no punches when detailing just how difficult parenting can be, questioning the myths
and half-truths that make some parents feel inadequate, and offering valuble survival tools.
Reprint. 20,000 first printing.
50 Psychologie klassiekers
Tom Butler-Bowdon 2011-02 Samenvattingen van vijftig als klassiek
te beschouwen boeken over psychologie, met speciale aandacht voor de spirituele kant van de
psychologie of psychiatrie.
Troostrijke tranen
Marianne Williamson 2017-02-23 Wereldwijde bestsellerauteur Marianne
Williamson schreef met 'Troostrijke tranen, van verdriet naar veerkracht' een boek waarin ze
de huidige tijdgeest haarfijn aanvoelt. We zijn meer dan ooit geneigd om pijn en verdriet te
vermijden of misschien wel te snel te verdoven met medicijnen. In plaats van ons verdriet te
omarmen en te accepteren, doen we er alles aan om het weg te stoppen en er liefst nooit meer
aan te denken. Maar hiermee doen we onszelf op de lange termijn alleen maar meer pijn, en
ontnemen we onszelf de kans om te groeien. De farmaceutische industrie vaart er wel bij en
wij blijven achter, verlamd door ontkenning en angst voor het onbekende. Marianne Williamson

laat in 'Troostrijke tranen' zien dat we echt alleen maar verder komen in ons leven als we de
pijn aangaan en er de tijd voor nemen om uit te vinden wat we ervan kunnen leren.
'Troostrijke tranen' is een warm en liefdevol boek, dat je op een krachtige manier
ondersteunt om door je pijn en verdriet heen te gaan, zodat je er als een veerkrachtiger
persoon uit kunt komen en als herboren door kunt met je leven.
Don't Stand in the Corner
River Sweeney 2013-11 Don't Stand in the Corner provides a
guidepost in challenging times. It is a call to action that takes readers on a motivational
journey. This self-help book draws attention to the various stages of conditioning, which
have shaped many, while leaving some standing in the corner of their own lives, disempowered.
The book encourages us to lay aside our pseudo-personalities, and to locate and live our
truth. Unlike other self-help books, this one highlights the harsh realities we may face
whilst staying true to ourselves. Even though we may encounter challenges and obstacles that
could stand in our way, Don't Stand in the Corner asserts that It's Time to Take Centre
Stage. Publisher's website: http: //sbprabooks.com/RiverSweeney Author's website: http: //
www.organising-genius.co.uk
End the Struggle and Dance with Life
Susan Jeffers 1997-04-15 A collection of inspirational
advice helps readers overcome adversity and cope with the challenges and painful aspects of
life, offering tools that show how to attain peace of mind and embrace the world
Wit vuur Mooji 2017-12-22 Mooji is een internationaal befaamde Wijze die op de meest mooie,
liefdevolle en levendige manieren rechtstreeks wijst naar de onvergankelijke Waarheid. Zijn
uitspraken doen deze tijdloze wijsheid in ons hart ontwaken en ze wassen alles weg wat onecht
is, zodat alleen de vreugde en de stilte van puur zijn overblijven. Wit Vuur is een
verzameling van Mooji's wezenlijke spirituele leringen gecomprimeerd tot de grootte van een
pil. Eenmaal doorgeslikt zijn deze aanwijzingen als goddelijke granaten die lijden en
begoochelingen wegvagen en aldus je ware aard onthullen als perfect en tijdloos wezen. Duik
in zijn liefdevolle wijsheid en begeleiding die je in dit waardevolle boek vindt - laat het
datgene verbranden wat niet waar is in jou en laat het je weer tot leven wekken als datgene
wat niet kan sterven.
Feel The Fear And Do It Anyway - Nederlandse editie
Susan Jeffers 2022-05-31 Hoe overwin je
je angsten en doe je toch wat je wilt doen? Susan Jeffers geeft in de klassieker Feel The
Fear And Do It Anyway® tijdloze adviezen om twijfel om te zetten in energie en actie. Feel
The Fear And Do It Anyway® is de fenomenale klassieker die de levens van miljoenen mensen
over de hele wereld veranderde. Dit tijdloze advies is nog altijd relevant: we leven in een
tijdperk dat wordt geregeerd door angst. Angst om te falen, om iets te missen, angst voor
verandering, de toekomst. Met haar eenvoudige, maar diepgaande advies helpt Susan Jeffers
mensen hun angsten te overwinnen, om zo van verlamming en besluiteloosheid naar kracht,
energie, enthousiasme en actie te gaan. Dit is de Nederlandse editie van de bestseller die
wereldwijd meer dan 4 miljoen keer over de toonbank ging.
Waarom mannen seks willen en vrouwen liefde nodig hebben
Allan Pease 2013-10-09 Wat willen
vrouwen echt? Hoe denken mannen over een relatie? Hoe ga je om met vreemdgaan? Hoe zit de
biologie van de liefde in elkaar? En waarom is liefde geven zo belangrijk? Een boek om de
andere sekse te leren begrijpen en je eigen patronen te herkennen. Met veel voorbeelden en
handige tips. Aan de hand van wetenschappelijke studies, enquêtes, case study’s en veel humor
(om het allemaal makkelijker te onthouden) leggen Alan en Barbara Pease uit hoe seks, liefde
en romantiek ooit begonnen zijn. Ze laten zien waar volgens de wetenschap liefde in de
hersenen gelokaliseerd is, en, misschien wel het belangrijkste, wat je met deze informatie
kunt doen.
München 1938 Robert Harris 2017-10-12 September 1938. Hugh Legat maakt carrière bij de
Britse diplomatieke dienst; hij werkt op 10 Downing Street als privésecretaris voor premier
Neville Chamberlain. In een laatste poging om de wereldvrede te redden, vliegen de Britten
naar München om daar tijdens een cruciale conferentie te onderhandelen met Hitler, Mussolini
en de Franse premier Daladier. Tien jaar daarvoor was Hugh tijdens zijn studie in Oxford goed
bevriend met een jonge Duitser. Hugh weet niet dat Paul von Hartmann tegenwoordig voor het
Ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn werkt en dat hij in het diepste geheim lid is
van het verzet tegen Hitler. Hugh en Paul hebben al jaren geen contact gehad, maar in de
volgende vier dagen zullen hun levens elkaar kruisen, met dramatische gevolgen voor de
toekomst van Europa.
Embracing Uncertainty
Susan Jeffers, PH.D 2001-01-01 From the million-copy-plus bestselling
author of "Feel the Fear and Do It Anyway" comes a powerful and healing book designed to
offer a safety net in a world of never-ending change. With her insights and exercises,
Jeffers gives readers the tools to deal with the uncertainty in their lives with a sense of

peace and wondrous possibility.
Psychology, Emotion and Intuition in Work Relationships
Henry Brown 2018-03-05 Psychology,
Emotion and Intuition in Work Relationships: The Head, Heart and Gut Professional highlights
the increasing importance of human relations in professional life. In modern society, all
those who work with or provide services to others are increasingly called upon to be not just
technical experts, but also ‘head, heart and gut professionals’ – who can work and relate to
others with their head, heart, and gut. The book explains and synthesises these elements in
an accessible way, based on a sound theoretical perspective combined with practical guidance.
The authors address how to manage client expectations; how to deal with risk, uncertainty and
imperfection, as well as how to improve communication and interpersonal skills. Attention is
also given to the central role of empathy and rapport in professional relationships, while
recognising the need for proper professional boundaries. Psychology, Emotion and Intuition in
Work Relationships will be a valuable guide for all modern practising and training
professionals in a broad range of fields, including mental health, law, social and
healthcare, teaching and academia, technology, financial and other services – indeed, for
anyone who provides services and has working relationships of any kind.
Embracing Uncertainty
Susan Jane Jeffers 2002 Susan Jeffers explains that life doesn't have
to be one of one worry after the next, a steady stream of what if's, and a constant attempt
to create a secure haven for ourselves. In this book she aims to show that an unknown future
doesn't prevent a rich and abundant life. In fact by enjoying life's unpredictability we
transform ourselves from a position of fear to one filled with excitement and potential. With
humour, insight and exercises, she aims to convince the reader that life is exhilarating
because of, not in spite of uncertainty.
Cognitive Hypnotherapy
Trevor Silvester 2010 Written by Trevor Silvester, the Editor of
Hypnotherapy Journal for 9 years and Director of the Quest institute, this new book defines
an exciting new approach to the field of therapy and counselling. Cognitive Hypnotherapy is a
model that can be used to create a unique treatment plan for each client, using techniques
drawn from any school of thought, integrated into a single model that uses the clients own
mind to solve their own problems.The book describes a theory of mind that explains why we do
the things that limit our lives, and why we can take control and change ourselves. It then
explains how by weaving a comprehensive selection of interventions into a creative model that
assists therapists in making the most appropriate choices, all of which make it essential
reading for anyone working in this field.The key readership is likely to be practising
hypnotherapists, counsellors and psychotherapists, although anybody interested in the field
will find this a fascinating read.
Help - I'm Menopausal
Inge Hajslund 2016-09-29 Help - Im Menopausal is written for women
approaching menopause. Through spiritual and mental exercises, you will be safely guided to
let go of old negative patterns, replacing them with a much more positive and fulfilling
focus and energy. This leads to a life in joy and authenticity. You will find that the
examples from other women and the twenty-two exercises in the book will help you easily and
safely through the process. Get started now and enjoy this amazing journey.
The Greatest Guide to Life Coaching
Simone Ryder 2012-03-01 Green living tips and advice to
show you how... + to take the first steps in finding ways of making your pet, garden,
holiday, home and DIY projects greener + to discover simple methods for cutting the amount of
waste your household creates + to learn si
Embracing Uncertainty
Susan J. Jeffers 2002
A Practical Guide to CBT
Clair Pollard 2011-08-04 Overcome fears, manage negativity and
improve your life. Using the tools of Cognitive Behavioural Therapy (CBT), understand your
behaviour and how to change negative patterns, learn how to think differently about
problematic situations, put your worries into perspective and start to feel better, achieving
and exceeding your goals. Clinical psychologists Clair Pollard and Elaine Iljon Foreman offer
activities to support you, stories to provide perspective and a clear framework to guide you.
This Practical Guide will help you to develop effective coping strategies, so that you can
think more constructively, act more calmly, and feel better about yourself. Part of the
Reading Well Books on Prescription scheme.
Meditation for Angry People
Pearl Howie 2015-06-22 Anger is like fire. Sometimes it can be
useful, sometimes it can be destructive, sometimes it can feel that we just can't get a spark
started although we feel like we're sitting on a powder keg. We're all human and we all have
anger, whether others see us as angry and bitter or smiling and carefree. This book is
written to help you understand your own anger, whether it stems from fear, sadness,
resentment, control, self-blame or holding on to old pain. It's written to help those who

feel burdened with anger that they just can't express, those who feel the pain of almost
overwhelming anger or those who find it difficult to get through the day without one really
good tantrum. "To me, you are a hero... You have learned to take something negative in your
life and make it a positive... a gift to others. It doesn't get any better than that." Susan
Jeffers, Ph.D. author of Feel the Fear and Do It Anyway and Embracing Uncertainty
Het duiveltje van de geest
2001
365 wonderdagen
Marianne Williamson 2016-10-08 Marianne Williamson is een internationale
bestseller auteur en een wereldberoemde spirituele leraar. Haar boeken hebben miljoenen
mensen geholpen om de transformerende kracht van de liefde te ontdekken. De spirituele
teksten in 365 Wonderdagen helpen je om deze kracht in praktijk te brengen, zodat er wonderen
op je pad komen! 'Als je er één per dag leest, is het makkelijker om op liefde gericht te
blijven en je niet te laten leiden door angst, zorgen, schaamte, schuldgevoelens en alle
andere zaken die niets met liefde te maken hebben. De dagelijkse keuze om liefdevolle
gedachten te blijven denken bepaalt welke wonderen zich in ons leven voordoen. Ben je bereid
om deze ge-schenken te ontvangen? Ik bid dat dit boek daar een bijdrage aan mag leveren.'
Marianne Williamson
Stil Susan Cain 2012-03-29 Minstens een derde van de mensen die we kennen is introvert. Dat
zijn diegenen die de voorkeur geven aan luisteren boven praten; die nieuwe dingen uitvinden
en creëren maar liever niet hun eigen ideeën pitchen. Introverte mensen hebben het moeilijk
in een concurrentiemaatschappij waarin extraversie als de norm beschouwd wordt. Stil behelst
een vurig pleidooi vóór introversie, gebaseerd op grondig onderzoek en uit het leven gegrepen
verhalen van echte mensen onder wie de auteur zelf. Susan Cain laat zien hoe introverten in
onze maatschappij stelselmatig onderschat worden en toont haarscherp de voordelen aan van
stil zijn in een wereld vol lawaai.
De terugkeer van Merlijn
Deepak Chopra 1997 Engelse politie-agenten en schoolkinderen raken
verstrikt in een moordzaak als een scheur in het web van de tijd opnieuw de kwaadaardige zoon
van koning Arthur, Mordred, naar de jaren negentig brengt.
Making The Breast Of It - Breast Cancer Stories of Humour and Joy
Robin Storey 2015-04-10
When Robin Storey first heard the words, 'you have breast cancer,' she burst into tears. But
she soon found lots to laugh about. As a comedy fiction author, Robin couldn't help finding
the humorous side as she underwent treatment, from feeling like a failure for failing her
breast examination to planning rent-a-crowd for her funeral. Along the way, she collected
frank and funny stories from other breast cancer survivors. If you or a loved one have been
diagnosed with breast cancer, you'll feel positive and uplifted after reading this honest,
amusing and inspiring memoir. Click the Buy Button now to start reading these stories of
humour and joy from breast cancer survivors.
Emotionele flexibiliteit
Susan David 2017-01-17 Een revolutionaire aanpak die ons in staat
stelt negatieve emoties te begrijpen en te omarmen, ontwikkeld door dé expert op het gebied
van menselijk gedrag en emoties De weg naar succes, of dat nu thuis is of op het werk,
verloopt bijna nooit in een rechte lijn. Vraag het iemand die zijn grote doel heeft bereikt
of een goede relatie heeft, en je krijgt te horen over alle omwegen die hij heeft moeten
maken. Wat is het verschil tussen mensen die zich niet uit het veld laten slaan en mensen die
de weg kwijtraken? Het antwoord is emotional agility: emotionele flexibiliteit. Emotionele
flexibiliteit is een vierstappenplan dat je leert omgaan met onverwachte wendingen in het
leven. Op basis van twintig jaar onderzoek constateert Susan David dat het niet uitmaakt hoe
intelligent, veerkrachtig of creatief je bent; als je je niet bewust bent van hoe je je voelt
in situaties en gesprekken, dan mis je de kans om inzichten te krijgen en kom je vast te
zitten in gedachten, emoties en gewoonten die je ervan weerhouden je volledige potentieel te
bereiken. Emotioneel flexibele mensen ervaren evenveel stress en tegenslag als anderen,
alleen weten zij ermee om te gaan en hun reacties op dezelfde lijn te krijgen als hun
waarden. Met kleine veranderingen bereiken ze een leven vol groei. Op basis van uitvoerig
onderzoek en persoonlijke ervaring laat Susan David zien hoe je emotioneel flexibel wordt en
kunt gedijen in een onzekere wereld. Emotionele flexibiliteit laat je het beste uit je leven
halen, wie je ook bent en wat je ook tegenkomt. De pers over Emotionele flexibiliteit
'Baanbrekend idee van het jaar.' Harvard Business Review ‘Op basis van haar werk als een van
de toonaangevende onderzoekers op het gebied van emoties, schrijft David met gezag, mededogen
en inzicht. Essentieel leesmateriaal.’ Susan Cain, auteur van Stil ‘In Emotionele
flexibiliteit biedt Susan David een baanbrekende manier om onze gevoelens te herkennen..’
Gretchen Rubin, auteur van Het happiness project ‘Susan David combineert overtuigend
onderzoek met praktische wijsheid waarmee ze laat zien hoe je een betekenisvolle verandering
kunt creëren om zo de beste versie van jezelf te zijn.’ Peter Salovey, bestuursvoorzitter

Yale University en bedenker van het concept ‘Emotionele Intelligentie’
Embrace Your Awesomeness
Julie Schooler 2021-02-23 It’s time to remember just how awesome
you really are… - Know how to eat, exercise and sleep well but just don’t do it? - Are you
feeling overwhelmed and out of control every single day? - Want to be more assertive and
confident but don’t want to appear unkind? This book gets to the heart of why we know what to
do to have an amazing life but stop ourselves from being fulfilled and successful. It delves
deep into why we are ridiculously busy, easily distracted and not reaching our true
potential. And it provides answers as to why we don’t go to bed on time, ask for a promotion
and say ‘no’. The latest wisdom from researchers, self-help experts and prosperous, happy
people cuts through the confusion around stepping out of your comfort zone, provides
compelling reasons for how habits can beat procrastination and explains how to stop worrying
what others think. Embrace your awesomeness means clearing away the learned negative thought
patterns and simply being the best person you were born to be. It is becoming untethered from
societal norms that keep you small. It is not about fixing you as you are not broken. It is
about becoming the real you. This is a clear, uplifting guide that will immediately help
anyone who is struggling with day-to-day life in this banana-pants crazy world. Embrace Your
Awesomeness details four main types of hazardous thinking that prevent us from being our best
selves: perfectionism, procrastination, people pleasing and playing small. Then it explains
how to eliminate and minimize these hazards with an ‘awesomeness makeover’. You will learn
how to increase your self-worth, speak up without fear of criticism and find shortcuts to
feel more in control. In addition, you will uncover easy ways to tap into your intuition,
rediscover your creativity and dream big. Follow the short, chunked down chapters in Embrace
Your Awesomeness to: - Stop being homesick for your deeper self - Bust myths around willpower
and motivation - Act confidently even if you have low self-esteem - Love yourself even though
that may sound excruciating - Use simple daily rituals to feel in control in this uncertain
time - Learn how to overcome perfectionism, procrastination and people pleasing - Feel like
you are living the life you were meant to live, one with excitement, meaning and true joy
Ultimately, appreciating your imperfectly awesome self will allow you to grow into who you
were always meant to be, reach your potential and share your gifts with the world. I can’t
think of anything more meaningful to do with your life. Can you? Where could eliminating
exhaustion, resentment and guilt from your life lead? Imagine being at your absolute optimum
no matter what. It’s time to get out of your own way. What’s stopping you from embracing your
awesomeness today? If you take even a pinch of wisdom from this book, it is guaranteed that
you will feel in control, thrive in a banana-pants crazy world and give yourself the best
gift of all—reaching your true potential. Read this book and step into the power and
brilliance that you have deep inside. To live a truly outstanding life, buy this book today.
Little Black Book
Otegha Uwagba 2018-09-06 Little Black Book is een handboek in zakformaat,
boordevol inspirerende ideeën en praktische adviezen om je carrière richting te geven. Van
salarisonderhandelingen en het opzetten van een succesvol zzp-bestaan, tot loopbaanplanning,
een spoedcursus netwerken en spreken in het openbaar. Of je nu een denker bent of een doener,
een kunstenaar of ondernemer, of je nu op het punt staat om de arbeidsmarkt voor het eerst te
betreden of al jaren aan het werk bent: Little Black Book is een onmisbare gids voor elke
creatieve vrouw met ambitie. Met bijdragen van baanbrekende en succesvolle vrouwen als de
veelgeprezen schrijver Chimamanda Ngozi Adichie en Piera Gelardi, medeoprichter van
Refinery29.
Asperger Syndrome and Anxiety
Nick Dubin 2009 Many people have feelings of stress and
anxiety in their everyday lives. For people with Aspergers Syndrome this stress can be
difficult to manage.This book is specifically written for adults with Aspergers Syndrome
offers practical advice on how to better manage the stress in their lives.
De rode leeuw
Maria Szepes 2011-05-01 De rode leeuw beschrijft de zoektocht van de
ongelukkige Hans Burgner, die na de dood van zijn vader een angst ontwikkelt voor het
onafwendbare: de dood. Geobsedeerd door geruchten over een levenselixer gaat hij in de leer
bij een mysterieuze geneesheer en alchemist. Door zijn gekmakende behoefte het elixer te
bezitten vermoordt hij zijn leermeester. Spiritueel onervaren als hij is, brengt het elixer
hem geen verlossing, maar juist vervloeking. Na het gedronken te hebben begint Hans reis door
de tijd waarbij hij elke eeuw opnieuw geboren wordt, maar wel met dezelfde ziel en dus ook
met dezelfde ervaringen en herinneringen. De lezer wordt meegetrokken in de labyrintische
zoektocht naar de verlossing van zijn vloek. Wanneer Hans zich in de achttiende eeuw aansluit
bij de magiërs van graaf St. Germain bepaalt het lot een nieuwe straf voor zijn vroegere
zonde: hij wordt herboren aan het begin van de eenentwintigste eeuw.
Embracing Uncertainty
Susan Jeffers 2017-09-07 'Susan Jeffers' wisdom feels like a precious

gift. Her counsel is profound and meaningful in such challenging times.' MARIANNE WILLIAMSON
'Original, courageous and brilliant!' WARREN FARRELL * * * * * * * * * * Nobody knows what
will happen in the next moment of our lives. Whatever is in store for us, the only thing we
CAN be sure of is that nothing in life is certain. And since we all fear the unknown, life's
uncertainty can be a constant source of worry to us. But, as bestselling author Susan Jeffers
explains, life doesn't have to be one worry after the next, a steady stream of 'what if's',
and a constant attempt to create a secure haven for ourselves. In EMBRACING UNCERTAINTY she
emphasises that an unknown future doesn't prevent a rich and abundant life, and shows how by
enjoying life's unpredictability we transform ourselves from a position of fear to one filled
with excitement and potential. Through invaluable case-studies, exercises and her pragmatic
wisdom, Susan convinces us, above all, that life is exhilarating because of, not in spite of
the uncertainty.
Super Healing
Julie K. Silver 2007-09-04 A physician and expert in the field of physical
medicine and rehabilitation presents a series of effective strategies to help anyone heal
better, faster, and stronger, addressing the three most important components in a personal
super-healing program--a healing diet, therapeutic exercise, and proper rest--and how to use
them to promote one's recovery.
De leeftijd der wonderen / druk 1
Marianne Williamson 2010-01 Pleidooi voor spirituele groei
om het leven als mens van middelbare leeftijd te aanvaarden en ten volle te gaan leven.
Embracing Uncertainty
Susan Jeffers 2003 'Susan Jeffers' wisdom feels like a precious gift.
Her counsel is profound and meaningful in such challenging times.' MARIANNE WILLIAMSON
'Original, courageous and brilliant!' WARREN FARRELL * * * * * * * * * * Nobody knows what
will happen in the next moment of our lives. Whatever is in store for us, the only thing we
CAN be sure of is that nothing in life is certain. And since we all fear the unknown, life's
uncertainty can be a constant source of worry to us. But, as bestselling author Susan Jeffers
explains, life doesn't have to be one worry after the next, a steady stream of 'what if's',
and a constant attempt to create a secure haven for ourselves. In EMBRACING UNCERTAINTY she
emphasises that an unknown future doesn't prevent a rich and abundant life, and shows how by
enjoying life's unpredictability we transform ourselves from a position of fear to one filled
with excitement and potential. Through invaluable case-studies, exercises and her pragmatic
wisdom, Susan convinces us, above all, that life is exhilarating because of, not in spite of
the uncertainty.
Cognitive Behavioural Therapy (CBT)
Elaine Iljon Foreman 2016-06-02 Change can often seem
like an impossible task, but this practical book will help you put it into perspective. With
guidance from two experts, you’ll recognise the behaviours and thoughts that hold you back,
and will develop skills to think more positively, act more calmly and feel better about
yourself. Using the same tools employed by CBT practitioners, this book is full of activities
and experiments to explore and challenge, stories and exercises to provide perspective, and a
clear framework to encourage and guide you. The authors’ friendly and supportive approach
will help you learn to manage recurrences of negative thinking and behaviours, and to develop
strong coping strategies. CBT incorporates the latest therapies and research, including ACT
and mindfulness, and explicitly addresses problem areas like insomnia and depression.
De kracht van kwetsbaarheid
Brené Brown 2016-02-23 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.
Less is yes!
Katrien Degraeve 2021-05-11 In Less is yes! neemt lifecoach Katrien Degraeve je
bij de hand om alle rommel in je leven op te ruimen. In 12 weken maak je korte metten met
alle overbodige, energie-blokkerende elementen in je huis, lichaam en hoofd. Voel je gezonder
en blijer dankzij minder: Less is yes! Aan de hand van praktische weekplanners krijg je, bij
de materiële rommel in huis, heel concrete to do's waarbij je kamer per kamer aanpakt en zo
terug (adem-) ruimte creëert. Vervolgens krijg je enkele basisprincipes waarmee je je lichaam
fysiek zuiverder kunt maken. In het derde deel bekijkt ze samen met jou welke mentale rommel,
welke energievreters er zich allemaal in je hoofd hebben opgestapeld. Tot slot krijg je ook

nog concrete tips om de gecreëerde rust, het opgeruimde, lichte gevoel te behouden.

embracing-uncertainty-susan-jeffers
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