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Eventually, you will completely discover a supplementary experience and attainment by spending more cash. still
when? attain you say you will that you require to acquire those all needs past having significantly cash? Why dont
you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats something that will lead you to comprehend even
more on the order of the globe, experience, some places, gone history, amusement, and a lot more?
It is your entirely own grow old to behave reviewing habit. accompanied by guides you could enjoy now is The New
Rules Of Marriage What You Need To Know Make Love Work Terrence Real below.

Morgen zal het anders zijn Gerda van Wageningen
2018-04-21 ‘Morgen zal het anders zijn’ van Gerda van
Wageningen gaat over Else-Marie, die een wanhopig
gevecht voert tegen de overtollige kilo’s. Ze heeft al
talloze diëten geprobeerd en kampt nu met onbedwingbare
eetbuien. Ze wordt er moedeloos van, vooral omdat haar
nieuwe baas haar spottend Mollie noemt en haar vriend
Leo kritiek heeft op haar figuur. De strijd om een
slanke lijn wordt heviger dan ooit. Tegelijkertijd
vraagt Else-Marie zich af waarom een vrouw zo nodig aan
het ideaalbeeld moet voldoen. Kijkt er dan niemand naar
haarzelf, naar haar innerlijk? Gerda van Wageningen
schreef met ‘Morgen zal het anders zijn’ een
overtuigende roman over zelfacceptatie.
More Than You Can Handle Miguel Sancho 2021-03-02 The
personally harrowing and medically enthralling story of
a family's struggle to save a child from a deadly immune
deficiency. A journey through the deepest valleys and
highest peaks of parenting. When a two-month-old baby
falls ill, his apparently ordinary symptoms turn out to
signal a rare and lethal immune deficiency. For parents
Miguel Sancho and Felicia Morton, the discovery that
their son, Sebastian, has chronic granulomatous disease
(CGD) upends their lives and leaves the family with few
options, all of them terrifying. With Sebastian at
constant risk of deadly infection, they spend the next
six years in some degree of self-quarantine, with all
its attendant anxieties and stressors, as they struggle
to keep their son alive, their marriage intact, and
themselves sane. The quest for a cure leads them into
the alternate universe of the rare-disease community,
and to the cutting edge of modern medicine, as their
personal crises send them fumbling through various
modalities of self-help, including faith, therapy, and
meditation. With brutal honesty, Sancho describes how
his struggles derail his career, put his marriage on
life support, get his family evicted from a Ronald
McDonald House, and ruin a Make-A-Wish trip. Sancho's
riveting tale of the diagnosis and treatment of his
son's illness takes us deep inside the workings of the
immune system, and into the radically innovative
treatment used to repair it. Ultimately Sebastian is
saved with a stem cell transplant using discarded
umbilical cord blood, a groundbreaking technique
pioneered and practiced by the medical wizards at Duke
University Hospital. Deeply researched and darkly
humorous, this is a wrenching tale with a triumphant
ending.
Schildpadden tot in het oneindige John Green 2017-10-10
Bijna zes jaar na het overweldigende succes van Een
weeffout in onze sterren schrijft John Green met
Schildpadden tot in het oneindige opnieuw een briljante
en onvergetelijke roman. Het begint allemaal met een
nieuwsbericht over een voortvluchtige miljardair en het
vooruitzicht van een grote beloning voor de gouden tip
over zijn verblijfplaats. Schildpadden tot in het
oneindige gaat over vriendschap voor het leven,
onverwachte ontmoetingen, Star Wars-fanfictie en een
tuatara die op het punt staat een fortuin te erven. Maar
bovenal gaat het over Aza Holmes, een meisje dat
worstelt met een dwangstoornis en klem komt te zitten in
de verstikkende spiraal van haar gedachten. In dit
langverwachte nieuwe boek deelt John Green het verhaal
van Aza met verpletterende directheid: 'Dit is mijn
eerste poging om openlijk te schrijven over de stoornis
waar ikzelf sinds mijn vroegste jeugd mee worstel. Het
verhaal is verzonnen, maar gaat wel degelijk ook over
mij persoonlijk.'
The 2 Minute Marriage Project Heidi Poleman 2014-08-12
“A refreshingly relatable guide to marriage maintenance
the-new-rules-of-marriage-what-you-need-to-know-make-love-work-terrence-real

for newlyweds and longtime spouses alike.” —Deseret News
Marry the one you love and love the one you marry. It
sounds simple enough. But staying in love turns out to
be a whole lot different than falling in love. In a
world of constant distraction, marriage experts agree
that the little things matter—a lot. The Two-Minute
Marriage Project explores the little things couples
think, say, and do to stay in love for the long haul.
Supported by expert studies, interviews with happily
married couples, and years of personal experience,
author Heidi Poelman shares the simple secrets that keep
love alive. Whether it’s choosing an attitude of
gratitude, leaving a love note, giving a welcome-home
hug at the door, or calling just to say “hello,” The
Two-Minute Marriage Project is full of simple ways to
love the one you married, two minutes at a time. Praise
for The Two-Minute Marriage Project “This is one of the
most practical, sensible, and accessible resources
available for anyone who wants to create enduring
intimacy.” —Joseph Grenny, New York Times–bestselling
author of Crucial Conversations “A celebration of the
little things that can make love last...this book
contains everyday tools that can actually make a
difference.” —Margaret Paul, PhD, bestselling author of
Do I Have To Give Up Me To Be Loved By You, Healing Your
Aloneness, and Inner Bonding
Zusjesland Curtis Sittenfeld 2014-04-10 Al van jongs af
aan weten Kate en haar tweelingzusje Violet dat ze
anders zijn dan anderen. Ze 'zien' gebeurtenissen in de
toekomst en geheimen die voor iedereen verborgen
blijven. Violet laat haar visioenen toe, terwijl Kate
haar best doet een zo normaal mogelijk leven te leiden.
De zussen groeien als volwassenen steeds verder uit
elkaar, ondanks de sterke band die ze als kind met
elkaar hadden. Wanneer er een aardbeving plaatsvindt,
voorspelt Violet op televisie dat er meer bevingen
zullen volgen. Kate is ontzet, maar beseft dat haar zus
gelijk kan hebben. Gaandeweg ontdekt ze dat het tijd is
om onder ogen te zien wie ze werkelijk is en de
breekbare relatie met Violet te herstellen. Een
hartveroverende roman over familie en identiteit,
kwetsbaarheid en vertrouwen. Curtis Sittenfeld (1975)
brak internationaal door met haar debuutroman Prep,
waarmee ze genomineerd werd voor de Orange Prize for
Fiction. Daarna verschenen van haar hand De man van mijn
dromen en De echtgenote, die opnieuw door publiek en
critici werden gelauwerd. Haar nieuwste roman Zusjesland
bestormde direct na verschijnen de Amerikaanse
bestsellerlijsten.
Frankusstein Jeanette Winterson 2019-06-04 Heden en
verleden, man en vrouw, lichaam en geest vloeien
naadloos in elkaar over in ‘Frankusstein’ van Jeanette
Winterson. In Brexit-Engeland wordt de jonge transgender
arts Ry tegen beter weten in verliefd op Victor Stein,
een gevierde professor die het debat rondom kunstmatige
intelligentie leidt. Maar het verhaal begint in 1816,
als Mary Shelley een verhaal schrijft over de schepping
van een niet-biologische levensvorm. Wat gebeurt er als
mensen niet meer de slimste wezens op aarde zijn?
Winterson laat zien hoe dichtbij de toekomst is in haar
nieuwe roman. Haar eerdere werk is met talloze prijzen
bekroond, en in 2016 werd haar verhalenbundel
‘Kerstdagen’ uitgeroepen tot DWDD Boek van de Maand.
Us Terrence Real 2022-06-07 NEW YORK TIMES, WALL STREET
JOURNAL, AND USA TODAY BESTSELLER • Stop working on
yourself as an individual and start working on your
relationship as a couple, with the help of the renowned
family therapist and author of The New Rules of Marriage
“This book is a road map for all of us who seek true
intimacy.”—GWYNETH PALTROW, founder and CEO of goop Not
much is harder than figuring out how to love your
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partner in all their messy humanness—and there’s also
not much that’s more important. At a time when toxic
individualism is rending our society at every level,
bestselling author and renowned marriage counselor
Terrence Real sees how it poisons intimate relationships
in his therapy practice, where he works with couples on
the brink of disaster. The good news: Warmer, closer,
more passionate relationships are possible if you have
the right tools. In his transformative new book Us, Real
brilliantly observes how our winner-takes-all culture
infiltrates families with devastating results:
repetitive fights that go nowhere, or a distant
relationship in which partners end up living “alone
together.” With deft insight, humor, and charm, Real
guides you to transform your relationship into one
that’s based on compassion, collaboration, and
closeness. Us is a groundbreaking guide to a new
science-backed skillset—one that will allow you to get
past your knee-jerk reactions and tap into your wiser,
more collaborative self. With a novelist’s flair, Real
shares the stories of couples whose relationships have
been saved by these skills and pans out to the culture
that reinforces our dysfunction. If you and your partner
are backed into separate corners of “you” and “me,” this
book will show the way back to “us.” With Us, your true
relationship can begin.
Erotische intelligentie Esther Perel 2014-04-03 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.
Marriageology Belinda Luscombe 2019-05-21 A smart and
concise guide to staying together that draws on
scientific findings, expert advice, and years in the
marital trenches to explain why marriage is better for
your health, your finances, your kids, and your
happiness Like you, probably, Belinda Luscombe would
rather have had her eyes put out than read a book about
marriage; they all seemed full of advice that was
obvious, useless, or bad. Plus they were boring. But
after covering the relationship beat for Time magazine
for ten years, she realized there was a surprisingly
upbeat and little-known story to tell about the benefits
of staying together for the long haul. Casting a witty,
candid, and probing eye on the latest behavioral
science, Luscombe has written a fresh and persuasive
report on the state of our unions, how they’ve changed
from the marriages of our parents’ era, and what those
changes mean for the happiness of this most intimate and
important of our relationships. In Marriageology
Luscombe examines the six major fault lines that can
fracture contemporary marriages, also known as the Fwords: familiarity, fighting, finances, family, fooling
around, and finding help. She presents facts, debunks
myths, and provides a fascinating mix of research,
anecdotes, and wisdom from a wide range of
approaches—from how properly dividing up chores can
result in a better sex life to the benefits of fighting
with your spouse (though not in the car) to whether or
not to tell your partner that you lost $70,000. (The
last one is from firsthand experience.) Marriageology
offers simple, actionable, maybe even borderline fun
techniques and tips to try, whether the relationship in
question is about to conk out or just needs a little
grease and an oil change. The best news of all is that
sticking together is easier than it looks. Praise for
Marriageology “Drawn from what she learned covering the
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relationship beat for Time, Luscombe’s how-not-to-splitup manual is witty and wise.”—People “People are still
getting married, and this book is here to help. . . . A
warm and companionable volume . . . [Luscombe has a] wry
touch, a gift for scene-setting, and an endearingly even
temper.”—The New Yorker “Few things are more important
than the quality of our relationships—and especially the
one we build with our life partners. Belinda Luscombe
has written a smart and funny book to help anyone work
toward a stronger and more fulfilling marriage.”—Sheryl
Sandberg, COO of Facebook and founder of LeanIn and
OptionB
Best Life 2007-11 Best Life magazine empowers men to
continually improve their physical, emotional and
financial well-being to better enjoy the most rewarding
years of their life.
De duivenhoudsters Alice Hoffman 2012-10-01 Volg Alice
Hoffman op Facebook
De zomer dat alles anders werd Susan Wiggs 2018-08-14 De
zomer waarin haar leven voorgoed verandert... Na de dood
van haar echtgenoot, vijf jaar geleden, doet Camille
haar uiterste best om op de been te blijven en haar
dochter alleen op te voeden. Dat lukt best aardig, maar
het is dan ook wel het enige wat ze met haar leven doet.
Ze neemt namelijk geen enkel risico meer: ze begint niet
aan nieuwe relaties, reist niet meer... Zo houdt ze haar
leven veilig en overzichtelijk. Dan komt haar vader,
oorspronkelijk een Fransman, aanzetten met een kist vol
oude spullen en foto's die hem uit Frankrijk is
opgestuurd. De foto's roepen veel vragen op over het
verleden, en hij wil niets liever dan in de zomer
terugkeren naar zijn geboorteplaats - mét Camille en
haar dochter...
The Rules(TM) for Marriage Ellen Fein 2007-11-01 You did
the Rules-And They Worked! You captured the heart of
your Mr. Right and are, at the very least, engaged.
Maybe you're married ... or perhaps you and your partner
got together without the help of The Rules. Now You're
Looking for Ways to Keep Your Relationship Happy and
Healthy. The Rules For Marriage is Here! In this book,
the authors of The Rules offer forty-two time-tested
tips for keeping your marriage healthy and happy. Some
will sound familiar, others are completely new. But they
all lead to the same wonderful future-the one in which
you and your husband stay together forever! Discover:
Rule #4: Keep up your own interests (have a life!) Rule
#15: Say what you mean, but don't say it mean Rule #21:
Don't force him to "talk" Rule #35: Don't find fault
with things you knew about when you married him Whatever
your marital problems, The Rules for Marriage can help.
Ik hou van je, maar ik vertrouw je niet Mira Kirshenbaum
2015-02-18 Toch samen verder Vertrouwen is voor veel
mensen het belangrijkste in een relatie. Helaas is
niemand perfect, dus onze vrienden of geliefden stellen
ons, bewust of onbewust, heus weleens teleur. Soms
kunnen we daaroverheen stappen, maar vaak ook voelen we
ons gekwetst. Wat doe je met een relatie die aangetast
is door wantrouwen? Een dergelijke relatie wordt vaak
beheerst door de angst dat geschaad vertrouwen niet meer
hersteld kan worden. En dus blijven de partners samen in
de hoop dat het probleem vanzelf overgaat, óf ze gaan
uit elkaar. Met spijt in het hart in dat laatste geval
omdat hun achterdocht een verder goede relatie zozeer
heeft weten te ondermijnen. Maar is er nu werkelijk
niets meer aan te doen als het vertrouwen eenmaal
geschonden is? Nee, zegt Mira Kirshenbaum, het is wel
degelijk mogelijk je relatie te herstellen. In dit boek
laat ze zien hoe.
Verliefd op een ander Mira Kirshenbaum 2015-02-12
Verliefd op een ander. Wat betekent dat? Misschien voel
je je eenzaam in je relatie of ben je verveeld.
Misschien heb je het gevoel dat er iets aan je leven
ontbreekt. Mira Kirshenbaum identificeert 17
verschillende soorten verhoudingen en probeert zo te
achterhalen waarom mensen vreemdgaan. Is het een 'we
zien wel-affaire', een 'afleidingsaffaire' of een
'seksuele paniek-affaire'? Als je dat weet is het
antwoord op de vraag 'wat te doen' ineens niet zo
moeilijk meer: weggaan bij je partner, stoppen met je
affaire, of beide. In Verliefd op een ander wijst Mira
Kirshenbaum je de weg naar een evenwichtige en gelukkige
relatie met een geliefde die bij je past.
Moderne romantiek Aziz Ansari 2016-02-05 ‘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
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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 standupcomedian Aziz Ansari uit dat daten in deze tijd verre
van eenvoudig is.’ AD Magazine
Land van honing Susan Wiggs 2017-07-04 Isabels droom
komt eindelijk uit: ze begint een kookschool in de
prachtige Californische haciënda Bella Vista, het huis
waarin ze is opgegroeid. Het opgeknapte landhuis en de
omliggende landerijen zijn er de perfecte plek voor. En
dat ze door alle drukte haar verleden even achter zich
kan laten, is natuurlijk mooi meegenomen. Lang lukt dat
echter niet: journalist Cormac O'Neill duikt plotseling
op. Hij wil een boek schrijven over Isabels grootvader,
Magnus Johansen, en over diens oorlogsverleden in
Denemarken. Door Macs aanwezigheid blijft van Isabels
geordende leventje weinig over.. Bovendien confronteert
hij haar met haar geschiedenis, iets wat ze juist niet
wil. Het lijkt haar dus maar beter om hem helemaal niet
meer te zien...
Summary of Terrence Real's The New Rules of Marriage
Everest Media, 2022-06-13T22:59:00Z Please note: This is
a companion version & not the original book. Sample Book
Insights: #1 If you feel that something is missing in
your relationship, it’s because you’re right. You want a
great relationship, and you deserve one. You’ll have to
learn how to build great relationships, because society
has failed to teach you the proper techniques. #2 The
game of love has grown so technical that you need an
intimacy coach just to have a decent relationship. The
truth is that navigating your relationship by simply
doing what comes naturally will actually stack the odds
against achieving lasting happiness. #3 The fundamental
issue that is robbing your relationship of the closeness
and passion you deserve is history. If you are like the
millions of men and women who feel dissatisfied, you
have been trying to negotiate a twenty-first-century
relationship using twentieth-century skills. #4 The
nature of marriage is undergoing a sea of change. In the
beginning of the twentieth century, men left their farms
and moved into the city to work. Women gained economic
freedom, political power, and a new psychology.
The New Rules of Marriage Terrence Real 2007-01-30 In
his extraordinary new book, Terrence Real, distinguished
therapist and bestselling author, presents a long
overdue message that women need to hear: You aren’t
crazy–you’re right! Women have changed in the last
twenty-five years–they have become powerful,
independent, self-confident, and happy. Yet many men
remain irresponsible and emotionally detached. They
don’t know how to respond to frustrated partners who
just want their mates to show up and grow up. Enter the
good news: In this revolutionary book, Real shows women
how to master the new rules of twenty-first-century
marriage by offering them a set of effective tools with
which they can create the truly intimate relationship
that they desire and deserve. He identifies five nonstarters to avoid and shares practical strategies for
bringing honesty, passion, and joy back to even the most
difficult relationship. Using his experience helping
thousands of couples shift from despair to profound
emotional closeness, Real guides you through the process
of relationship repair with exercises that you can do
alone or with your partner. With this program you’ll
discover how to - identify and articulate your wants and
needs - listen well and respond generously - set limits,
and stand up for yourself - embrace and appreciate what
you have - know when to seek outside help The New Rules
of Marriage will introduce you to a radically new kind
of relationship, one based on the idea that every woman
has the power to transform her marriage, while men,
given the right support, have it in them to rise to the
occasion. We have never wanted so much from our
relationships as we do today. More than any other
generation, we yearn for our mates to be lifelong
friends and lovers. The New Rules of Marriage shows us
the-new-rules-of-marriage-what-you-need-to-know-make-love-work-terrence-real

how to fulfill this courageous and uncompromising new
vision.
Primaten van Park Avenue Wednesday Martin 2015-10-01
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
De man van mijn dromen C Sittenfeld 2012-01-30 Zomer,
1991. Hannah Gavener is veertien jaar oud. In allerlei
tijdschriften leest ze over sprookjesachtige bruiloften
van filmsterren, terwijl het huwelijk van haar ouders op
de klippen loopt. In de jaren die volgen ontdekt Hannah
dat veel vragen over de liefde eerder moeilijker dan
makkelijker te beantwoorden zijn naarmate je ouder
wordt. Wanneer kun je bijvoorbeeld je tekortkomingen als
volwassene niet meer afschuiven op een ongelukkige
jeugd? En is het nu romantisch of juist naïef als je
alles op het spel zet om een man te volgen die jou
misschien helemaal niet ziet zitten? Na een lange reeks
mislukte relaties besluit Hannah alle zekerheden in haar
leven overboord te gooien en voor de eerste keer haar
hart te volgen. De man van mijn dromen is een
aanstekelijke en hartverwarmende roman die met een
flinke dosis humor laat zien dat het de moeite waard is
om risico's te nemen in je liefdesleven. Curtis
Sittenfeld (1976) schrijft onder meer voor The New York
Times. Haar debuutroman Prep was wereldwijd een groot
succes. De man van mijn dromen is haar tweede roman. 'De
man van mijn dromen is intelligent en ontroerend.
Sittenfeld heeft een briljante schrijfstijl.' - The
Washington Post 'De man van mijn dromen is zo eerlijk
geschreven dat je voelt dat de auteur je niet om de tuin
leidt, maar gewoon de rauwe waarheid over emoties en
seks blootlegt. Dit is een dappere en verfrissende
roman.' - Alice Munro 'De nieuwe roman van Sittenfeld is
indrukwekkend, maar bovenal heerlijk om te lezen.' - The
Guardian
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
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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
Seksdrive David Morris Schnarch 2004 Explains how sexual
relationships really work, provides case studies on
couples working toward positive change, and outlines
current treatment options.
12 regels voor het leven Jordan B. Peterson 2018-04-20
Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om
antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen
combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B.
Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities
met verbluffende ontdekkingen van grensverleggend
wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische,
verrassende en informatieve wijze vertelt Jordan
Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden
zijn met rust gelaten moeten worden, welk
verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oordelen te
wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien
als je er een tegenkomt. Peterson legt grote verbanden
en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12
praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor
het leven maakt Jordan Peterson korte metten met de
moderne clichés van wetenschap, geloof en de menselijke
natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij
de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson
(1962) is psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar
psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn
wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op
persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd.
Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media
en zijn YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer
bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste
intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen
jonge mannen blijkt de methode-Peterson het perfecte
tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen
waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW
YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met Peterson van
mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn
nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken
van grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties om
daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden.
Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson
stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van het
Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er
zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in
de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke
waarden en inzichten die de tand des tijds doorstaan,
als wij volharden. Peterson is momenteel de
belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON DE
WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels
voor het leven is een groot, controversieel,
ontnuchterend boek.' - THE TIMES 'Peterson is geen
gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een
vaderfiguur.' - TROUW
Fleishman zit in de problemen Taffy Brodesser-Akner
2020-03-20 Toby Fleishman dacht dat hij wel zo’n beetje
wist wat hem te wachten zou staan toen zijn vrouw en hij
na vijftien jaar huwelijk uit elkaar gingen: de kinderen
alleen in het weekend en tijdens vakanties, bittere
herinneringen, en af en toe wat spanning in de coouderlijke onderhandelingen. Hij had niet kunnen
voorspellen dat op een dag, midden in de zomer van zijn
seksuele emancipatie, zijn ex-vrouw Rachel hun twee
kinderen zomaar bij hem thuis zou afleveren en niet meer
zou terugkomen. En dat terwijl hij zich eindelijk weer
vrij voelde. Terwijl Toby schippert tussen patiënten,
ouderlijke plichten, Rachels verdwijning en zijn nieuwe,
door datingapps ondersteunde seksuele populariteit,
vindt hij troost in zijn brave verhaal van de versmade
echtgenoot en zijn te ambitieuze echtgenote. Maar als
Toby er echt achter wil komen wat er is gebeurd, met
Rachel en met hun huwelijk, zal hij moeten leren dat hij
misschien al vanaf het begin veel dingen verkeerd heeft
gezien. Fleishman zit in de problemen is een
ongepolijst, rauw debuut, maar vooral een
verontrustende, vaak hilarische verkenning van een
cultuur die probeert te navigeren langs de breuklijnen
van dat aloude instituut, dat zo’n groot beroep doet op
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de tact, ijver en hoop van de betrokkenen: het huwelijk.
Taffy Brodesser-Akner (1975) schrijft voor The New York
Times. Voor haar interviews met beroemdheden won ze
verschillende journalistieke prijzen. Fleishman zit in
de problemen is haar debuutroman. ‘Geloof de hype.
Fleishman zit in de problemen is zelfs nog beter dan ons
was beloofd.’ The Washington Post ‘Brodesser-Akner heeft
een krachtige, verontrustende en indrukwekkende roman
geschreven, die illustreert hoe de huwelijksbelofte
(samen onze levens opbouwen) één wezenlijk kenmerk over
het oog ziet: er zijn twee levens.’ The New York Times
Book Review ‘Brodesser-Akners debuut doet denken aan
Franzen en Roth – maar is zoveel meer dan alleen een
nieuwe wannabe Great American roman.’ The Guardian ‘Dit
debuut is een referendum over het huwelijk, vriendschap,
en de manier waarop we vandaag de dag leven (en
liefhebben).’ People
Project: Happily Ever After Alisa Bowman 2010-12-28 What
do you do when your marriage is so unhappy that you
begin to fantasize about your husband's funeral? That's
how bad it got for Alisa Bowman. . . So she launched a
last-ditch effort to save her marriage. Project: Happily
Ever After is her fearlessly honest and humorous account
of how she went from being a "divorce daydreamer" to
renewing her wedding vows -- and all of the steps in
between. From bikini waxes to erotica, romance
instruction manuals to second honeymoons, the silent
treatment to power struggles, she goes where many
marriage-improvement gurus have feared to tread. Equal
parts funny, poignant, and most importantly, useful,
Bowman's story will give other miserably-married folks
courage and hope. And in addition to telling her own
story, she packs straightforward prescriptive guidance,
including a "10-Step Marital Improvement Guide." Readers
will laugh. They'll cry. And they can start on the road
toward their own happy ending!
The Rules(TM) for Marriage Ellen Fein 2007-11-01 You did
the Rules-And They Worked! You captured the heart of
your Mr. Right and are, at the very least, engaged.
Maybe you're married ... or perhaps you and your partner
got together without the help of The Rules. Now You're
Looking for Ways to Keep Your Relationship Happy and
Healthy. The Rules For Marriage is Here! In this new
book, the authors of The Rules offer forty-two timetested tips for keeping your marriage healthy and happy.
Some will sound familiar, others are completely new. But
they all lead to the same wonderful future-the one in
which you and your husband stay together forever!
Discover: * Rule #4: Keep up your own interests (have a
life!) * Rule #15: Say what you mean, but don't say it
mean * Rule #21: Don't force him to "talk" * Rule #35:
Don't find fault with things you knew about when you
married him So whatever your marital problems, The Rules
for Marriage can help.
The New Rules of Divorce Jacqueline Newman 2022-01-25
“You can waste vast amounts of money by hiring the wrong
lawyer while engaging in a high conflict divorce. Newman
shows people the playbook and provides real tactics for
breaking up in a more humane fashion.” —Alec Baldwin,
actor, producer, New York Times bestselling author The
definitive guide to navigating divorce in today’s world
from one of America’s top matrimonial lawyers. Marriage
as we know it in America has changed—and so, too, has
divorce. Women are outearning men. Fathers are winning
custody battles. Same-sex marriage is law. In this
remarkably insightful and clear guide, elite New York
City divorce attorney Jacqueline Newman shares her
secrets from over two decades in the trenches. This book
will help you: -Decide whether you are actually ready to
get a divorce -Protect your finances and understand
division of assets -Find the right lawyer for your
situation -Win the child custody schedule you want -Heal
and stay sane in the midst of a disorienting time Over
the course of her career, Newman has implemented her
strategies and coached her clients round the clock on
how to navigate every aspect of their divorces. Now, in
this landmark book, she offers the same tools and
tactics to you. Newman also shines a light on the
divorce industry where specialists of the trade
financially benefit from drawn-out, high conflict cases.
“Divorce,” she says, “can be simple, even if it is not
amicable.” Filled with hard-earned wisdom and a touch of
humor, The New Rules of Divorce is an essential read for
anyone looking to emerge from their breakup stronger,
happier, and secure.
The Rough Guide to Family Finance Rough Guides
2016-06-22 The Rough Guide to Family Finance is a
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helpful all-encompassing guide to family life written by
personal finance expert Annie Shaw. Whether you want to
get better at everyday budgeting or you are planning for
a family, this ebook outlines how to better manage,
understand and plan your finances with confidence and
look after your loved ones financially. Don't miss the
other guides in The Rough Guide to Personal Finance
series. These handy, reliable and independent ebooks are
brought to you by Rough Guides, in partnerships with
Legal & General.
Intieme relaties David Deida 2015-12-22 De Amerikaanse
tantraleraar David Deida brak in ons land door met De
kracht van echte mannen: gids voor de omgang met
vrouwen, werk en seksualiteit. De basis voor dit boek
legde Deida eerder in het boek waarmee hij in Amerika
zijn naam vestigde: Intieme relaties. Hierin stelt Deida
vragen aan de orde als: waarom verzetten zoveel mannen
zich tegen het huwelijk, ook al hebben ze een
bevredigende liefdesrelatie? waarom is vrouwelijke
energie buitengewoon aantrekkelijk en wordt ze niettemin
gewantrouwd door mannen én vrouwen? waarom reageren
mannelijke automobilisten vaak zo fel als een vrouw
aanwijzingen geeft? waarom is voor een man zijn missie
vaak belangrijker dan een intieme relatie? welke risicos
moet je nemen om een diepe seksuele én emotionele band
te ervaren? wat zijn de spirituele voorwaarden voor de
ultieme seksuele relatie? David Deida verkent in Intieme
relaties nieuwe wegen die leiden tot een verdieping van
intieme relaties. Hij weet daarbij als geen ander
seksuele hartstocht te verbinden met spirituele
openheid.
Je brein aan de pil Sarah Hill 2020-01-21 De
anticonceptiepil heeft vrouwenlevens radicaal veranderd.
Vrouwen kregen controle over hun vruchtbaarheid en
konden mede daardoor in groten getale studeren en de
arbeidsmarkt betreden. Maar de pil heeft ook allerlei
bijwerkingen. Zo beïnvloedt het onder meer je
eetpatroon, stressniveau, emoties, seksuele voorkeuren,
humeur en zelfs je partnerkeuze. Vrouwen die aan de pil
zijn, zijn dus een andere versie van zichzelf. Alleen is
daar nog altijd maar weinig over bekend. In Je brein aan
de pil maakt Sarah Hill inzichtelijk wat we weten (en
vooral nog niet weten) over de effecten van hormonale
anticonceptie op het vrouwenbrein. Het resultaat is een
vlot geschreven eyeopener over de relatie tussen
vrouwelijkheid en hormonen, en de ingrijpende invloed
van hormonale anticonceptie op onze hersenen. Een boek
dat je kijk op hormonen voorgoed verandert en vrouwen
helpt om beter geïnformeerde keuzes over hun gezondheid
te maken.
The New Rules of Love Olumide Emmanuel 2012 In this
revolutionary masterpiece, he brings "The New Rules of
Love" for singles and couples to update everyone in the
school of love. In this thought-provoking book, you
will: -Learn the new rules of love for singles and
couples -Realize the new trends in the relational world.
-Discover the 10 characteristics of a real man and so
on. Welcome to a refresher course in the school of love!
Olumide Oladapo Emmanuel is a man of multiple graces
with influence across the religious and secular arena.
He is a Bible Scholar, a Role Model, a Creative Thinker,
a Motivational Speaker, a Business Man, Entrepreneur,
Wealth Creation Agent, Leadership Developer, Counsellor
and Resource Person; also a Church Planter, Consultant
and Administrator. He is a best-selling author with over
forty (40) books which have been celebrated both within
and outside the shores of Nigeria. He is the General
Overseer of Calvary Bible Church, Idimu-Lagos. He is the
host of the "Wisdom for Singles" conference which was
birthed February 14, 1999. Wisdom for Singles today is a
household name in Nigeria and beyond, touching thousands
of youths and singles. His daily and weekly media
broadcast is a delight to millions. He sits on the board
of numerous businesses and directly manages some of them
which include Common Sense Ltd, a group of businesses;
Parable Ventures Ltd. (PVL), Wealth Creation Network
(WCN), Dynamites Forum International (DFI), NGO and many
others. He is the Setman over The Empowerment Assembly
(TEA) and Executive Director, Success Business &
Leadership School (SBLS). He is the Founder/President of
Olumide Emmanuel Foundation (OEF), an NGO established
with the aim of eradicating poverty and establishing
legacy. He is married with children.
Lang en gelukkig uit elkaar Katherine Woodward Thomas
2016-08-18 Het vijfstappenplan voor conscious uncoupling
is bedacht om stellen die uit elkaar gaan over het
moeilijke pad van een scheiding te helpen, door ze hun
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relatie bewust af te laten sluiten. Lees hier meer! Lang
en gelukkig uit elkaar Toen Gwyneth Paltrow in 2014
scheidde van Chris Martin, gebruikte ze de term
conscious uncoupling voor het harmonieuze en wederzijdse
besluit om uit elkaar te gaan. Populair geworden door
relatie-expert Katherine Woodward is deze term synoniem
geworden voor een scheiding waarbij beide partners
accepteren dat ze een rol hebben gespeeld bij het uit
elkaar gaan en - nog belangrijker - het samen werken aan
een functionele en gezonde manier om in de toekomst met
elkaar om te gaan, wat met name praktisch is in het
geval van co-ouderschap. Het vijfstappenplan voor
conscious uncoupling is bedacht om stellen die uit
elkaar gaan over het moeilijke pad van een scheiding te
helpen, door ze hun relatie bewust af te laten sluiten
op een manier die een optimistische toekomst mogelijk
maakt. Lang en gelukkig uit elkaar laat zien dat
scheiden ook een goede ervaring kan zijn.
Wonderful Marriage Lilo Leeds 2008-03-11 Have you ever
seen a couple who seems to know a secret? They hold
hands, laugh often, seem connected with one another.
Have you ever wished you and your spouse could have what
they have? In today's society, it's easy to get
discouraged about marriage. But it is possible to be a
part of a happy couple instead of always in awe of them.
Lilo and Gerry Leeds have been married for 57 years and
they know what it takes to not only make a marriage work
but to live together—happily. In Wonderful Marriage: A
Guide to Building A Great Relationship That Will Last a
Lifetime, the Leeds discuss sex, communication, dating,
finances, children, health, religion, arguing,
honeymooning and many other critical relationship
issues. This is not a conservative or old-fashioned
guide to landing a spouse but a refreshing and easy-tounderstand book that will help both partners in a
marriage feel validated and satisfied. The Leeds'
message is strengthened by contributions from Terrence
Real, a bestselling relationship author who has more
than 20 years of experience as a family therapist.
Prime Time (with Bonus Content) Jane Fonda 2011-08-09
BONUS: This eBook includes the full text of the book
plus 50 photographs not found in the print version. In
this inspiring and candid book, Jane Fonda, #1
bestselling author, actress, and workout pioneer, gives
us a blueprint for living well and for making the most
of life, especially the second half of it. Covering sex,
love, food, fitness, self-understanding, spiritual and
social growth, and your brain. In Prime Time, she offers
a vision for successful living and maturing, A to Z.
Highlighting new research and stories from her own life
and from the lives of others, Jane Fonda explores how
the critical years from 45 and 50, and especially from
60 and beyond, can be times when we truly become the
energetic, loving, fulfilled people we were meant to be.
Covering the 11 key ingredients for vital living, Fonda
invites you to consider with her how to live a more
insightful, healthy, and fully integrated life, a life
lived more profoundly in touch with ourselves, our
bodies, minds, and spirits, and with our talents,
friends, and communities. In her research, Fonda
discovered two metaphors, the arch and the staircase,
that became for her two visions of life. She shows how
to see your life the "staircase" way, as one of
continual ascent. She explains how she came to
understand the earlier decades of her life by performing
a life review, and she shows how you can do a life
review too. She reveals how her own life review enabled
her to let go of old patterns, to see what means the
most to her, and then to cultivate new goals and dreams,
to make the most of the mature years. For there has been
a "longevity revolution," and the average human life
expectancy has jumped by years. Fonda asks, what we are
meant to do with this precious gift of time? And she
writes about how we can navigate the "fertile voids"
that life periodically presents to us. She makes
suggestions about exercise (including three key
movements for optimal health), diet (how to eat by
color), meditation, and how learning new things and
creating fresh pathways in your brain can add quality to
your life. Fonda writes of positivity, and why many
people are happier in the second half of their lives
than they have ever been before. In her #1 New York
Times bestselling memoir, My Life So Far, Jane Fonda
focused on the first half of her extraordinary life—what
she called Acts I and II—with an eye toward preparing
for a vibrant Act III. Now we have a thoughtfully
articulated memoir and guide for how to make all of your
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life, and especially Act III, Prime Time.
Het mysterie van de liefde Jonah Lehrer 2017-04-06 In
‘Het mysterie van de liefde’ verkent Jonah Lehrer de
psychologische, biologische, neurologische en
evolutionaire feiten van de liefde. Liefde is de emotie
die ons leven regeert, een altijd aanwezige kracht, de
basis van al onze bindingen, van romantische tot
vriendschappelijke en religieuze. Mensen kunnen niet
zonder, ze moeten zich hechten. Tegenover liefde staan
uitsluiting, onthechting, haat. Niets roept sterkere
emoties op dan het verlies van liefde. Jonah Lehrer,
vermaard schrijver die wetenschap toegankelijk maakt,
richt zich in dit boek op liefde in al haar vormen, niet
alleen de romantische en gepassioneerde, maar ook die
tussen ouders en kinderen, vriendschap, de liefde voor
God, voor huisdieren en overledenen. Lehrer maakt de
lezer deelgenoot van het wetenschappelijk onderzoek op
dit gebied. Hij schenkt een wereld aan kennis– maar het
mysterie blijft intact.
Alles tussen jou & mij Susan Wiggs 2019-02-26 Een
dramatisch voorval brengt hen samen, maar liefde lijkt
onmogelijk... Caleb Stolz heeft¬ zijn broer op diens
sterfbed beloofd dat hij zijn twee jonge kinderen zal
grootbrengen. Dit betekent dat hij terug moet naar de
kleine gesloten Amish-gemeenschap die hij jaren eerder
heeft verlaten. Het valt hem zwaar, maar toch is hij
gelukkig op de boerderij met zijn neefje en nichtje. Tot
het noodlot toeslaat en zijn neefje zwaargewond raakt.
Caleb kan niet anders dan het kind naar het ziekenhuis
in de stad brengen, waarmee hij zich de woede van de
hele gemeenschap op de hals haalt. Hij staat er alleen
voor, maar dan ontmoet hij Reese Powell, een toegewijde
arts tot wie hij zich onmiddellijk aangetrokken voelt.
Reese worstelt met de hoge werkdruk in het ziekenhuis en
de nog hogere verwachtingen van haar familie. Caleb zet
haar hele leven op zijn kop, maar is liefde tussen
mensen uit zulke verschillende werelden wel mogelijk?
De vrouw na mij Sarah Pekkanen 2018-05-29 De vrouw na
mij van Sarah Pekkanen en Greer Hendricks is een
meesterlijke psychologische thriller over het huwelijk,
vriendschap en obsessie. Voor liefhebbers van Het meisje
in de trein en B.A. Paris’ Achter gesloten deuren. Kun
jij tussen de leugens door lezen? Nellie kan niet praten
over die avond die zo mooi begon maar eindigde met de
politie. Bij Richard voelt Nellie zich nu veilig.
Richard is lief, attent en beschermend. Haar vrienden en
moeder vragen zich af of hij niet te mooi is om waar te
zijn... Vanessa woont bij haar tante. Iedere ochtend als
ze wakker wordt, slaat de werkelijkheid weer in als een
bom. Ze denkt aan Richard en aan haar vervangster. Wat
doen ze nu? En wat zou haar tante doen als ze zou weten
wat Vanessa heeft gedaan? Je denkt dat je weet wat er
aan de hand is, maar... Neem nooit zomaar iets aan. Wie
vertelt de waarheid? Wie kun je vertrouwen?
The New Rules of Engagement Marnie Suzanne Nemcoff
2007-03-01 So you said yes. Now what? Okay, take a deep
breath. This is where the real fun begins. Will you move
in together before the wedding? Do you have to lose that
last five pounds to fit into your dress? And what about
your family, what will they think? Don't do anything
until you read The New Rules of Engagement! All of your
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anxieties will be thrown out the window (along with your
single status!) and you'll feel like a seasoned pro with
a smile on your face throughout the entire process. This
book is the perfect gift for any bride-to-be.
Prime Time (Enhanced Edition) Jane Fonda 2011-08-09 This
eBook includes the full text of the book plus six
special videos and 50 photographs not found in the print
version. Videos include: • Beginning a Life Review • The
Early Years: featuring exclusive, never-seen-before
footage of Jane Fonda and her family • Life Lessons From
Greta Garbo (from INSIDE THE ACTORS STUDIO) • “Old
School Funk” Low-Impact Cardio Routine • On Golden Pond
(from INSIDE THE ACTORS STUDIO) • Bonus Video: Henry
Fonda’s Home Movies: featuring exclusive, never-seenbefore footage with John Wayne, John Ford, Ward Bond,
and James Cagney In this inspiring and candid book, Jane
Fonda, #1 bestselling author, actress, and workout
pioneer, gives us a blueprint for living well and for
making the most of life, especially the second half of
it. Covering sex, love, food, fitness, selfunderstanding, spiritual and social growth, your brain,
and more, Prime Time offers a blueprint, from A to Z,
for successful living and maturing. Highlighting new
research and stories from others and from her own life,
Jane Fonda explores how the critical years from 45 and
50, and especially from 60 and beyond, can be times when
we truly become the energetic, loving, fulfilled people
we were meant to be. Covering the 11 key ingredients for
vital living, Fonda invites you to consider with her how
to live a more insightful, healthy, and fully integrated
life, a life lived more profoundly in touch with
ourselves, our bodies, minds, and spirits, and with our
talents, friends, and communities. In her research,
Fonda discovered two metaphors, the arch and the
staircase, that became for her two visions of life. She
shows how to see your life the “staircase” way, as one
of continual ascent. She explains how she came to
understand the earlier decades of her life by performing
a life review, and she shows how you can do a life
review too. She reveals how her own life review enabled
her to let go of old patterns, to see what means the
most to her, and then to cultivate new goals and dreams,
to make the most of the mature years. For there has been
a “longevity revolution,” and the average human life
expectancy has jumped by years. Fonda discusses what we
are meant to do with this precious gift of time, and
writes about how we can navigate the “fertile voids”
that life periodically presents to us. She makes
suggestions about exercise (including three key
movements for optimal health), diet (how to eat by
color), meditation, and how learning new things and
creating fresh pathways in your brain can add quality to
your life. Fonda writes of positivity, and why many
people are happier in the second half of their lives
than they have ever been before. In her #1 New York
Times bestselling memoir, My Life So Far, Fonda focused
on the first half of her extraordinary life—what she
called Acts I and II—with an eye toward preparing for a
vibrant Act III. Now we have a thoughtfully articulated
memoir and guide for how to make all of your life, and
especially Act III, Prime Time.
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