New York Times bestseller - meer dan 4 miljoen exemplaren verkocht

Krijg jij de liefde die je wilt van je partner?

Sinds 1984 de meest effectieve methode voor relatie-ontwikkeling

Dit boek legt als geen ander boek helder uit hoe relaties werkelijk in elkaar zitten.
Deze methode wordt succesvol toegepast in meer dan 50 landen, waarmee het een
van de meest wijdverbreide en effectieve manieren is om je relatie te verbeteren.
Dit boek biedt naast waardevolle kennis over relaties een praktisch stappenplan en
dialogen die je zelf thuis kunt toepassen. Hierdoor krijg je een betere communicatie
met je partner en meer compassie en begrip voor elkaar. Door de vele bruikbare tips
leer je hoe je meer romantiek en passie terugbrengt in je relatie.

Wat je uit dit boek kunt leren:

• Waarom je ooit verliefd bent geworden op juist die partner die jou
nu zo irriteert;

Wat maakt dat een relatie die goed begint, na een tijd
gecompliceerd wordt? De auteurs Harville Hendrix en
Helen LaKelly Hunt wijden gezamenlijk hun leven aan het
vinden van de antwoorden én de oplossingen op die vraag.
Harville is psycholoog en wereldwijd bekend om zijn
baanbrekende werk met paren.
Helen is psycholoog en is opgenomen in de Women’s Hall
of Fame, een eerbetoon voor haar inzet voor betere posities
van vrouwen.
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• Waarom je relatie in een dip kan raken en hoe je dat weer herstelt;
• Dat jouw verleden impact heeft op je relatie en wat je daarmee kunt doen;
• Hoe je conflicten omkeert in een steeds hechtere verbinding;
• Hoe je gevoelige onderwerpen op een veilige manier bespreekt;
• Hoe je een liefdevolle relatie vol plezier creëert.
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www.succesboeken.nl
Meer informatie over Harville & Helen:
http://harvilleandhelen.com (Engelstalig)
Voor Nederlandstalige informatie:
https://ImagoNederland.nl
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