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De laatste jaren is er veel onderzoek geweest waarin authenticiteit bestempeld werd als de sleutel

tot voldoening, vitaliteit en welzijn. In dit onderhoudende en praktische nieuwe boek laat hoogleraar

Stephen Joseph zien waarom jezelf zijn zo belangrijk is. Het boek is wetenschappelijk onderbouwd

en gebaseerd op jarenlang onderzoek.

Velen van ons zijn ons leven lang op zoek naar authenticiteit. We streven naar een perfecte balans,
waarbij we enerzijds hopen dat wat we doen en zeggen weerspiegelt wat we denken en voelen, en
anderzijds dat ons denken en voelen weerspiegelt wie we werkelijk zijn.

In Authenticiteit presenteert psycholoog Stephen Joseph zijn frisse en inspirerende kijk op jezelf zijn,
met praktische adviezen en oefeningen voor de lezer. Op basis van de wijsheid van de grote
filosofen, inzichten en onderzoeksresultaten van psychologen en casestudy’s uit zijn eigen praktijk
laat Joseph zien waarom authenticiteit zo belangrijk is: het is de basis van ons geluk en de sleutel tot
voldoening, vitaliteit en welzijn.

Over de auteur:

Stephen Joseph is hoogleraar psychologie en gezondheid aan de universiteit van Nottingham, waar
hij ook mededirecteur is van het Centre for Trauma, Resilience and Growth. In 2012 verscheen bij
Lev. zijn boek De kracht van tegenslag, over sterker worden door de keerpunten in je leven.
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94 005 0785 1 | Verschijnt: 8 november 2016 | Ook leverbaar als e-book | Prijs: € 13,99 | s :
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OVER LEV.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev.
verschijnen boeken van auteurs zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Marie Kondo.

Klik hier voor de laatste brochures.
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