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For a scientist committed to empirical evaluation, it is important to show that materials
can be helpful outside the context of a therapeutic relationship, so, generally speaking,
we know that a book like this is likely to be helpful. Several of the specific components
in this book have been tested, sometimes in a form very similar to the way you are
contacting this material. For example, several studies evaluated the impact of short
passages drawn nearly word for word from ACT materials (very similar to what you've read)
that were recorded on audiotape, read aloud by a research assistant, or were presented to
the participants to read. Typically, these studies focused on the ability of participants
to tolerate distress of various kinds, such as gas-induced panic-like symptoms, extreme
cold, extreme heat, or electric shock. A few studies looked at the distress produced by
difficult or intrusive cognitions, or clinically relevant anxiety. Some were done with
patients, others with normal populations. The specific ACT components that have been
examined so far include defusion, acceptance, mind-fulness, and values. The techniques
included exercises, metaphors, and rationales, including several that can be found in
this book (e.g., word repetition, physicalizing, leaves on a stream, the quicksand
metaphor, the Chinese finger trap metaphor, and so forth). Thus, it seems fair to say
that it is known that at least some of what you've read can be helpful at least some of
the time outside of the context of a therapeutic relationship, when presented in a form
similar to the form in which you have contacted this material.
Aidan Storey is de jongste in een groot Iers gezin, die graag met zijn vriendjes uit de
buurt speelt. Maar er is iets vreemds met Aidan. Aan het eind van de dag sluipt hij naar
de tuin achter zijn huis, waar hij gezelschap krijgt van lichtgevende wezens met
prachtige vleugels. Later krijgt Aidan op school te maken met seksueel misbruik en
pesterijen. De eenzame Aidan sleept zich door een donkere tijd vol wanhoop en depressie.
Hij weet zich gesteund door zijn engelen die hem zullen helpen zich aan zijn verleden te
ontworstelen, zijn helende krachten te ontdekken en het geluk weer te vinden.
De gazellejongen
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Bij Louis Couperus
Mens en maatschappij
National Library of Medicine Current Catalog
Subject catalog
Gras onder mijn voeteneenvoudige kennismaking met Gestalt-therapie
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Kompleete werken van den Ouden Heer Smits
Hollands maandblad
geschied- en letterkundige merkwaardigheden, natuurbeschrijvingen, aardrijkskundige bijzonderheden, historische en
romantische verhalen. 1855
Den Gulden winckel
Volledige werken van den ouden Heer Smits [pseud.]: Levensschets. Brieven en uitboezemingen. Losse schetsen in en om Parijs,
in den zomer van 1852. Familie van ons. Beden om hulp
Drie topromans in
n e-bookbundel voor deze zomer voor thuis op of vakantie: Het lied van de bomen van Julie Cantrell. Millie
groeit op tijdens de crisisjaren, bij een gewelddadige vader een moeder die haar verwaarloost. Vastbesloten gaat ze op zoek naar
een plaats waar ze zich werkelijk thuis voelt. 'Er zijn van die boeken waarvan je het echt jammer vindt dat je ze uit hebt.' Nederlands Dagblad Nynke van Leendert van Wezel. Nynke is een beklemmend verhaal van een middeleeuwse vrouw die
langzaam maar zeker verstrikt raakt in een web van verdenking, jaloezie en kwaadsprekerij, gezien door de ogen van haar broer.
Een volksgericht? Of was er toch meer aan de hand? Duivelsblauw van Jeanine Erades Het is mei 1552. In het Zuid-Franse
Toulouse probeert de jonge Sophie zich te ontworstelen aan de invloed van haar vader. Sophie ontdekt dat achter diens
succesvolle handel in blauwe verfstof een wereld van fraude en omkoping schuilgaat. Een historische roman die zich afspeelt in
het Toulouse van de zestiende eeuw.
Bundeling van de verhalenbundel 'Een gondel in de herengracht' en de roman 'De draaideur'.
Kompleete werken
Een jongen en zijn engelen
De gele roos
Eigen Haard
Kompleete werken van den ouden Heer Smits: Brieven en uitboezemingen. Losse schetsen in en om Parijs, in den zomer van
1852. Familie van ons. Beden om hulp
De Duitse schrijver Karl May leefde van 1842 tot 1912. Hij groeide op als zoon van een wever en werd
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beroemd dankzij zijn Indianenverhalen en reis- en avonturenromans, die o.a. in de Balkan, het
Midden-Oosten en Amerika spelen; de meeste landschappen die hij hierin tot in details beschreef,
heeft hij echter nimmer gezien. Hij bereikte een ongekende, nog steeds voortdurende populariteit als
de schepper van de onsterfelijke prairiehelden Winnetou en Old Shatterhand. Hij beschreef de
Indianen in de ondergang, in een pakkende en eenvoudige stijl. Het schema is simpel: ideale helden
staan tegenover ruwe schurken, die uiteindelijk nooit hun gerechte straf ontlopen.
Includes entries for maps and atlases.
A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by
Other American Libraries
Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften
Annual cumulation
Easyread Large Bold Edition
het verzameld werk van Patrizio Canaponi
De Aarde is vergaan om ruimte te maken voor een hyperruimtesnelweg, gebouwd door een ras van
bureaucratische Vogoniërs. Maar waarom blijft de laatste aardbewoner Hugo Veld bij zijn reizen door tijd
en ruimte dan steeds terugkomen op versies van de Aarde? Is hier wellicht een hogere macht in het spel?
Het raadsel ontvouwt zich maar niet helemaal. Hoewel zijn zoektocht hem leidt naar Gods laatste
boodschap aan zijn schepping, kan hij zich later tragisch genoeg met geen mogelijkheid nog herinneren
wat die boodschap was Douglas Adams (1952-2001) bedacht deze klassieke sf-reeks in 1978, als een BBCradiohoorspel. Al snel volgden andere media, waaronder een televisiebewerking, een computerspel, drie
toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelfi lm en heel veel merchandise. De boeken bleven
echter het succesvolst. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van Adams weduwe om de reeks af te
maken met een zesde deel: En dan nog iets
Whisper Ridge is het huis dat ooit werd gebouwd om veroordeelde moordenaars een nieuw leven te bieden.
Het project kwam nooit van de grond, ondanks de inzet van Alexandra Cantrell, dochter van een beruchte
maffiabaas, en haar man Joshua. Twaalf jaar later is het huis nog altijd onbewoond, een monument vol
geheimen. Hoewel onverwacht, was het vertrek van het echtpaar destijds niet verdacht – tot de botten van
Joshua in het omliggende bos worden aangetroffen. Privédetective Licoln Perry is niet gelukkig met deze
zaak, en ook niet met zijn cliënt: Parker Harrison zat vijftien jaar voor moord, maar hij beweert dat
Alexandra’s inspanningen zijn leven hebben gered. Nu wil hij haar vinden. Wat een routineklus leek,
wordt een onderneming die Perry’s capaciteiten als detective zwaar op de proef stelt. Met een onervaren
partner in zijn kielzog en een zaak die rechtstreeks naar het hart van de criminele onderwereld leidt,
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heeft Perry geen moment rust...
Het Nederlandse boek in vertaling
De rotsvesting in Sonora
Opnieuw betoverd / Kerst vol passie / Koninklijk kerstfeest / Onafwendbare hartstocht / Een toost op de
liefde 5-in-1
De Kampioen
Boekblad

Inleiding tot een vorm van psychotherapie
Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche boeken in België uitgegeven.
Gras onder mijn voeten
Nieuwsblad Voor Den Boekhandel
Library of Congress Catalogs
Kerst vol verleiding 2
Het stille uur
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende
1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring Club ANWB in The Netherlands. It's
published 10 times a year with a circulation of approximately 3,5 million copies.
Get Out of Your Mind and Into Your Life
Het Zuidafrikaans journaal van nijverheid
oorspronkelyke romans, schetsen en novellen van hedendaagsche auteurs
De Aarde en haar volken
Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken
Er gebeurt iets met me wat ik niet begrijp. Ik zie dingen, voel dingen op een nieuwe manier. Ik kan dingen die normale mensen
niet kunnen. Machtige dingen. Magische dingen. Ik vind het eng.De zestienjarige Morgan is niet wie ze dacht dat ze was. Maar wie
is ze dan wel?
Vijf zalig romantische verhalen voor een kerst vol verleiding... (1) OPNIEUW BETOVERD - Dani Collins Na het stranden van hun
geheime huwelijk wil miljardair Travis Sanders de mooie Imogen nooit meer zien. Maar als ze door een val in de ijskoude sneeuw
van New York in het ziekenhuis belandt, wordt juist híj opgeroepen om haar te helpen. Ondanks de kloof die tussen hen gaapt,
kan hij niet anders dan haar bij hem thuis laten herstellen... (2) KERST VOL PASSIE - Carole Mortimer Miljardair Jonas Buchanan
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laat zich leiden door een aantal vaste regels. Een daarvan is dat hij zijn tijd niet verspilt aan vrouwen die onervaren zijn in de
liefde. Een andere is dat hij niet aan Kerstmis doet. Dan verschijnt de onschuldige Mary in zijn leven. Ze is dol op kerst. En
daarmee heeft hij een serieus probleem, want geen enkele vrouw heeft hem ooit zo opgewonden als zij... (3) KONINKLIJK
KERSTFEEST - Susan Stephens Op haar rondreis door Italië ontmoet Callie een adembenemend knappe man. Ze valt als een
blok voor hem, en ze brengen samen een vurige nacht door. Pas daarná ontdekt ze dat hij niemand minder is dan prins Luca
Fabrizio. Als blijkt dat hun nacht niet zonder gevolgen is gebleven, eist hij dat ze zijn kerstbruid wordt. Maar kan ze haar jawoord
wel geven aan een man die zijn ware identiteit voor haar verborgen hield? (4) ONAFWENDBARE HARTSTOCHT - Abby Green
Wanneer miljardair Sebastio Rivas in een grote Londense zaak winkelstiliste Edie Munroe aan het werk ziet, raakt hij meteen
geboeid door haar uitstraling. In een opwelling vraagt hij haar om zijn landhuis te versieren voor de kerst, waarbij hij zich streng
voorhoudt dat ze als zijn werknemer verboden terrein is... (5) EEN TOOST OP DE LIEFDE - Caitlin Crews Vijf jaar geleden ging
Lily er na een auto-ongeluk vandoor, waarna iedereen dacht dat ze was omgekomen. Dat was voor haar de enige manier waarop
ze kon ontsnappen aan haar verboden hartstocht voor haar stiefbroer, de schatrijke wijnmagnaat Rafael Castelli. Als ze elkaar
toch weer tegenkomen, veinst ze - in een wanhopige poging haar vrijheid te behouden - geheugenverlies en doet net alsof ze zich
Rafael niet kan herinneren. Maar de aantrekkingskracht tussen hen blijkt nog even explosief als vroeger... Deze verhalen zijn
eerder verschenen en zijn ook los verkrijgbaar.
Losse schetsen in en om Parijs
Volledige werken van den ouden heer Smits
Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken
National Union Catalog
Neêrlands bibliotheek
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