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Welke gedachten en wensen heb je als  
je een relatie hebt en aan een gezamen-
lijke toekomst denkt? Wat is voor jou 
'gezin'? Wat is liefde? Wat is jouw inzet  
in de relatie?

Velen van ons koesteren een diepe wens: een 
liefdevolle relatie waar respect, vertrouwen 
en geborgenheid vanzelfsprekend is. Waar je 
thuiskomt en geaccepteerd wordt, gewoon 
zoals je bent. Deze behoeften heeft de mens 
al eeuwenlang, maar in de laatste jaren is de 
taakverdeling in gezinnen sterkt veranderd. 

Jij en jouw relatie
Jan van Eck Counselling
Krammer 42, 2401 DK Alphen aan den Rijn
06-17781668  •  jan.van.eck@tele2.nl
www.jan-van-eck-counselling.nl

Wederzijdse behoeften veranderen en kunnen 
soms botsen met die van de ander: hoe verdeel 
je de zorg over de kind(eren), het huishouden? 
Welke ruimte wil je voor jezelf, voor je hobby's, 
je eigen ontwikkeling?

Ben je teruggevallen in je oude gewoonten 
of springt er nog steeds af en toe een vonk 
over? Volg jij wat jouw partner bezighoudt bij 
veranderingen in interesses, wensen, inzichten 
en behoeften? Sta je wel eens bij jezelf stil 
waarmee je bezig bent en deel je dit ook met je 
partner? Of sta je er alleen voor omdat je geen 
partner (meer) hebt? Wat doet dit met je en 
hoe leg je dit aan jouw kind(eren) uit?

Jarenlang heb ik diverse stellen mogen 
begeleiden in hun zoektocht met meestal 
voor hen het gewenste resultaat. Doorgaans, 
na zo'n vier bijeenkomsten, krijgen partners 
inzicht in zichzelf en in de ander, waardoor 
wederzijds begrip ontstaat. Samen heeft men 
een basis gelegd om zonder oordeel  
met elkaar verder te gaan.

Wil je samen met mij jouw onderzoek doen?

Even heerlijk tot rust komen...

Praktijk Esta Vida
Esther Leefmans
A. van Leeuwenhoekweg 27B
2408 AL Alphen aan den Rijn
06-23652769  •  info@praktijkestavida.com
www.praktijkestavida.com

Herken je dit? Je werkt, je hebt kinderen 
en deze moeten naar school en/of dag-
verblijf gebracht worden, boodschappen, 
eten koken, sporten, overige huishou-
delijke taken, kind(eren) helpen met 
huiswerk en dan is er nog je sociale leven 
en je partner.

Wanneer heb jij tijd voor jezelf? Deze meeste 
vrouwen die ik spreek, hebben het niet of  
nauwelijks en gunnen het zichzelf ook niet. 
Niet zo slim, want voor je het weet krijg je 
allerlei gezondheidsklachten en ligt een burn-
out op de loer. Soms heb je te laat aan de 
bel getrokken. Kinesiologie kan je dan helpen 
om weer in balans te komen en de rust in je 
lichaam te laten terugkeren.Kinesiologie is een 
therapeutische manier van werken waarbij er 
gebruik wordt gemaakt van spiertesten. Bij de 
spiertesten wordt één bepaalde spier geïsoleerd. 
Daar wordt een zachte druk op uitgeoefend om 
te kijken of de spier voldoende energie heeft om 
die te weerstaan. Wanneer de spier deze zachte 
druk niet kan weerstaan, wordt de test 'zwak' 
genoemd en is er sprake van een onbalans.

Kinesiologie is geschikt voor iedereen die 
geïnteresseerd is in het hoe en waarom van zijn 
lichamelijke klachten of geestelijke onbalans. 
Een herstelde balans maakt dat je je al beter 
voelt, ook al ben je medisch gezien nog ziek. 
Ook voor een ontspanningsmassage kun je bij 
mij terecht. Even tot rust komen en alles van je 
af laten glijden. Je kunt zelfs een strippenkaart 
aanschaffen, waardoor je elke maand even een 
vast rustpunt hebt.


