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SAMENVATTING

Na het succes van DE KRACHT VAN STILLE MENSEN schreef Sophia Dembling HET HART VAN

STILLE MENSEN. Herkenbaar en vol ervaringsverhalen, speciaal voor introverte mensen die op

zoek zijn naar de liefde.

Een gids voor introverte mensen die alleen zijn koesteren, maar ook verlangen naar
verbondenheid. Want als je introvert bent, kunnen daten en relaties aangaan een behoorlijke
uitdaging zijn: van het zoeken naar potentiële partners en keuvelgesprekjes tijdens een eerste date,
tot een balans vinden in een relatie en toe durven geven aan je wens soms alleen te zijn.

Sophia Dembling biedt in dit boek stof tot nadenken voor mensen die advies zoeken op het gebied
van de liefde, onder meer over hoe je op een goede manier energie steekt in de zoektocht naar een
partner; hoe om te gaan met uitgaan of daten als onbekenden aanspreken niet jouw ding is, en
antwoord op de vraag: ga je voor de uitdaging (een extraverte partner) of kies je voor het comfort van
een introverte partner?
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maatschappelijk onhandige personen. Introversie wordt steeds bekender, er is dus een
publiek voor dit boek. "
— PUBLISHERS WEEKLY
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