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met je vaste partner
O p n i e u w  v e r l i e f d

Daten
Gerda  Bos

Nog meer prachtige boeken en kaarten van Uitgeverij de Zaak!

VAN ELKAAR HOUDEN ZONDER JEZELF TE VERLIEZEN - HAL & SIDRA STONE

Partneren, een nieuwe relatievorm
Twee wereldberoemde therapeuten laten in dit prachtige boek zien hoe we
de magie in onze relatie kunnen terugkrijgen door middel van een aantal
praktische stappen. Een fantastisch boek voor iedereen die behoefte heeft
aan een intieme relatie waarin plaats is voor passie, liefde en romantiek!       
ISBN 9789072455529, € 18.95

In de serie Wijsheid uit een doosje:
MARS/VENUSKAARTEN - JOHN GRAY

De auteur van Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus, heeft de
teksten verzorgd van deze kaarten die gebaseerd zijn op deze best-
seller. De wijsheid die je opdoet, kan je helpen om meer inzicht te
krijgen en beter te communiceren met de man of vrouw in je leven
– waardoor je relatie vervullender en liefdvoller wordt. De kaarten
zijn stuk voor stuk kunstwerkjes!         ISBN 9789077770108, € 19.95

In de serie De kleine helper cadeauboekjes:
KOESTER JE RELATIE - KASS PERRY DOTTERWEICH

Maar al te vaak verwaarlozen partners elkaar, zodat irritaties zich gaan opho-
pen. Koester je relatie is een voorzichtige poging om partners te helpen hun
liefde te koesteren en problemen vóór te zijn. De adviezen in dit boek komen
van mensen die hier beroepsmatig mee bezig zijn en van partners die uit
eigen ervaring spreken                                       ISBN 9789072455901, € 5,95

HANDBOEK SPIEGELOGIE - WILLEM DE RIDDER

Deze meesterverteller zet op meeslepende wijze uiteen wat Spiegelogie
inhoudt. Willem breekt een lans voor het vormen van fanclubjes, waarin
de leden fans zijn van elkaar en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Zijn
ongedwongen verteltrant laat je niet meer los. Schaterend neem je diepe
wijsheid tot je! ISBN 9789072455451, gebonden, € 22,50

GELIJK HEBBEN OF GELUKKIG ZIJN? - GABRIELE SEILS / MARSHALL

ROSENBERG

Geweldloze Communicatie helpt je om te leven met respect voor en in
harmonie met jezelf en met anderen. Het model dat Marshall Rosenberg
ontwikkeld heeft, maakt deze methode praktisch toepasbaar en is wereld-
wijd beproefd. De Duitse journaliste Gabriele Seils stelt vragen en de ant-
woorden van Rosenberg ontroeren, inspireren en motiveren. Geweldloze
Communicatie zet aan tot het nemen van verantwoordelijkheid en brengt
mensen nader tot elkaar.                               ISBN 9789077770245, € 18,50

Een uniek ideeënboek
v o o r  l e u k e  d a t e s
en échte gesprekken!

 



Het boek
Daten met je vaste partner is een uniek boek.
Natuurlijk zijn er al heel wat boeken volgeschreven
over relaties en verliefdheden. Maar een boek als
dit, waarin vaste partners geholpen worden om
weer of nog meer verliefd te worden, en de passie
terug te brengen in hun relatie of die te vergroten,
dáár zijn er nog maar zeer weinig van. Bovendien
is het makkelijk leesbaar, zonder poespas en is het
voor iedereen te begrijpen.

Herken je het gevoel dat je je partner nog steeds
lief en aardig vindt,  dat het vertrouwd voelt om
samen te zijn, maar dat de vlinders verdwenen
zijn? Herken je de behoefte dat je gezien en
gehoord wilt worden door je partner? Dat hij of zij
je erkent en waardeert en oprecht aandacht voor je
heeft, net als vroeger? Zie je om je heen ook aller-
lei stellen van je eigen leeftijd uit elkaar gaan en
weer verliefd worden op nieuwe partners? Zou je
eigenlijk best weer eens verliefd willen zijn – maar
dan op je eigen partner? In dit
boekje helpt psychologe Gerda
Bos je middels allerlei tips om dit
mogelijk te maken. Je leest voor-
beelden van dates, aangevuld met
inspirerende vragen voor vernieu-
wende gesprekken. Ook noemt de
auteur tien belangrijke valkuilen in
de liefde. Maak tijd voor elkaar en
vergroot de passie in je relatie!

ISBN 9789077770276 
116 pagina’s, € 15,95
Uitgeverij de Zaak, tel. 050-5266157,
www.uitgeverijdezaak.nl, info@uitgeverijdezaak.nl

Gerda Bos is al meer dan 20 jaar bezig om men-
sen te stimuleren tot persoonlijke groei. Kijkend
naar haar eigen huwelijk, realiseerde ze zich dat de
vlinders verdwenen waren, dat de lichte vrolijkheid
van vroeger weg was en dat de relatie met haar
partner een sleur werd. Zoals dat in veel gezinnen
gaat, vroegen de kinderen om aandacht, de carriè-
re kostte veel tijd en het werd steeds moeilijker om
genoeg tijd vrij te maken voor elkaar. Vriendinnen
scheidden en werden opnieuw verliefd. Dat
opnieuw verliefd worden wilde Gerda ook, maar
dan op haar eigen partner!

Toen Gerda naar de verliefdheid van haar vriendin-
nen keek, realiseerde ze zich dat het begin van een
relatie gekenmerkt wordt door nieuwsgierigheid
naar elkaar: urenlange gesprekken, leuke uitstap-
jes, intieme etentjes … Daar lag het geheim! Gerda
stelde haar man voor om – net als vroeger – te
daten en bedacht een manier om tot leuke, ande-
re, verrassende gesprekken te komen. Het werkte!
Gedurende de afgelopen 2,5 jaar van daten is de
verliefdheid regelmatig teruggekeerd! 

Omdat Gerda in haar omgeving ook veel andere
stellen zag worstelen met hun relatie, besloot ze
om de leukste dates met haar man te beschrijven.
Ze voegde aan elke date een aantal vragen toe om
tot verrassende gesprekken te komen en zo ont-
stond het boek Daten met je vaste partner.

Gerda Bos is psycholoog, coach & trainer per-
soonlijke ontwikkeling. 
Ze specialiseert zich momenteel in relatietherapie
en seksuologie.

De auteur


