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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
Girl, Stop Apologizing Rachel Hollis
2020-04-07 Winnaar Best Nonfiction
Award Goodreads 2019Heb je ooit het
gevoel gehad dat je niet volledig
durft te zijn wie je bent? Dat je
meer in je mars hebt, maar bang bent
om te falen, het niet goed genoeg te
doen of om te worden aangesproken op
je ambitie?Girl, Stop Apologizing is
jouw wake-upcall! Vrouwen hebben
geleerd zichzelf te zien in functie
van anderen: als partner, moeder,
dochter of vriendin. Daarom zijn
velen van ons vergeten wie we écht
zijn en wat ons talent is. Rachel
Hollis toont hoe we onze hoop,
verlangens en doelstellingen kunnen
leren her- en erkennen. Ze benoemt de
excuses en valkuilen die ons
belemmeren, en de vaardigheden en
houding die nodig zijn voor groei,
vertrouwen en de best mogelijke
versie van onszelf.Over Girl, Stop
Apologizing'Hét boek voor iedereen
die wil stoppen met het verzinnen van
excuses en aan de slag wil met zijn
dromen.' - Glamour
Begraaf mijn hart bij de bocht van de

Misschien moet je eens met iemand
praten? Lori Gottlieb 2019-05-29 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 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
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eigenliefde en kracht. Het is een
levendig geïllustreerde inleiding tot
het moderne feminisme. Met dit boek
leert iedere vrouw haar energie te
beschermen. ‘Women Don't Owe You
Pretty’ is er om ons eraan te
herinneren dat iedereen waardevol is
en dat vrouwen mannen niets
verschuldigd zijn. WAARSCHUWING:
bevat expliciete inhoud (en veel
oncomfortabele waarheden).

rivier Dee Alexander Brown 1972
Women Don't Owe You Pretty Florence
Given 2021-06-29 ‘Women Don't Owe You
Pretty' is een intelligent geschreven
oproep tot modern feminisme. Florence
Given rekent af met conservatieve
opvattingen en laat zien hoe vrouwen
hun positie kunnen versterken.
Florence Given moedigt in ‘Women
Don't Owe You Pretty’ lezers aan om
de verhalen in twijfel te trekken die
hen weerhouden van zelfacceptatie,
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