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SAMENVATTING

Een blikverruimend, praktisch en mooi geschreven boek over leven met kanker. Wat als omgaan met

kanker niet gaat om ‘de strijd’ winnen of verliezen? Wat als je het jezelf kunt laten veranderen in

plaats van je angst aan te laten jagen, en er vrede mee leert te hebben in plaats van er oorlog mee

te voeren? Sophie Sabbage leert je hoe je kunt winnen, zelfs als je verliest. DANSEN MET

VERDRIET verschijnt 14 februari 2017.

D it boek zal je niet van de kanker genezen, maar wel van je angst voor de ziekte.

Kun je winnen, zelfs als je verliest? In oktober 2014 werd er bij Sophie Sabbage longkanker
vastgesteld. Dansen met verdriet verhaalt over de manier waarop zij omgaat met angst, woede,
ontkenning en verdriet. Sophies vastberadenheid om in plaats van het gevecht de dialoog met haar
ziekte aan te gaan is de basis voor wat zij kankerfluisteren is gaan noemen: naar de kanker luisteren,
ervan leren en je eigen reactie vormen. 

Sophie biedt lezers een compleet nieuwe manier van naar de ziekte kijken, zowel mentaal als
praktisch.

Over de auteur
Sophie Sabbage studeerde Engelse literatuur en psychologie en werkt tegenwoordig als blogger,
spreker en coach. Ze heeft na haar eigen diagnose een Cancer Whispering-community opgezet,
waarin mensen elkaar helpen de ziekte te begrijpen en ervan te leren. Ze woont met haar man en
dochter in Kent.

Dansen met verdriet verschijnt 14 februari 2017
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"Een uitstekend boek voor iedereen die te maken krijgt met kanker, de ziekte die ons
uiteindelijk allemaal raakt. Dit boek is van onschatbare waarde."
— ITV Lorraine

"Ik begeleid inmiddels al ruim twintig jaar kankerpatiënten en hun families. Er is slechts een
handvol boeken dat ik ze aanraad. Sophie Sabbages boek staat inmiddels bove aan de lijst.
Het neemt je mee op een pad van zelfontwikkeling en stelt je in staat een helende omgeving
te creëren voor je lichaam en je geest."
— Daniel Kennedy Contreras, Oasis of Hope Hospital

AFBEELDINGEN

http://pers.levboeken.nl/images/230133
http://pers.levboeken.nl/images/230132
https://www.sophiesabbage.com/
https://issuu.com/awbruna/docs/2017awblevnon-fictie_voorjaar/6


Saskia Hausel
PR non-fictie 

Saskia.hausel@awbruna.nl 

020-2181621

hausel

CONTACTPERSONEN

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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