Jouw 'nieuwe ik'?
Daar ben je dan: nu, op dit moment lees
je dit artikel. Misschien toevallig of aan
getrokken door de aanhef. Wie is 'ik' en
wat doe je momenteel met jouw leven?
De jaarwisseling is achter de rug en je hebt de
balans opgemaakt: 'Hoe was 2017 voor mij en
wat wil ik in 2018?'. Hopelijk speelt voor jou
momenteel niets bijzonders: je zit lekker in je
vel, hebt een fijn sociaal leven, leuke vrienden
en vriendinnen, fijne relatie. Of je zit in een
lastige fase van je leven: je hebt geen (leuk)
werk, voelt je alleen of eenzaam, maakt dingen
mee die niet zo prettig zijn.
Soms vraag jij je af 'waarom?'. Je wordt
geconfronteerd met voorvallen die je
verwarren: 'Hoe moet ik hiermee omgaan?'.

Eerst wist jij hoe je de zaken moest aanpakken,
maar de oude patronen werken niet meer.
Je bent veranderd en wordt je meer en meer
bewust van de reacties uit jouw omgeving als
gevolg van jouw handelen. Mede hierdoor leer
je in de loop van de tijd je mogelijkheden en
grenzen ontdekken: 'Wie ben ik en waarom
doe ik zoals ik doe'? Door deze confrontaties
verander je. Je krijgt meer inzichten: 'Wie is die
andere ik, die nieuwe ik? Wat moet ik doen om
te veranderen?'.
Het frappante is dat je altijd 'ik' bent en zult
blijven, maar door alle veranderingen in jouw
leven ontdek je steeds meer aspecten van
jezelf waarvan jij je eerst niet bewust was.
Mag ik helpen bij jouw onderzoek naar wie
'ik' ook nog méér is?
Jan van Eck Counselling
Krammer 42, 2401 DK Alphen aan den Rijn
06-17781668
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'Een prachtig resultaat!'
'Een kennis van mij kreeg plotseling last van aangezichtsverlamming (Ziekte van Bell).
De spieren aan de ene helft van haar gezicht waren verlamd. Door het toepassen van reflexzonetherapie gaat het inmiddels beter en krijgt ze complimentjes dat ze er zo goed uitziet.'
Aan het woord is therapeute Joyce. Toen zij
hoorde over de klachten van haar kennis Laura,
heeft zij haar reflexzonetherapie voorgesteld.
'Op het moment dat Laura bij mij kwam, stond
haar herstel stil. Ze had al maanden last van de
ziekteverschijnselen: haar mondhoek hing naar
beneden, haar oog sloot niet goed en praten,
drinken en slikken waren lastig. Dit leverde
niet alleen problemen op cosmetisch gebied
op, ook zorgden de klachten voor een grote
achteruitgang van de kwaliteit van haar leven.
Met de reflexzonebehandelingen hoopte ik
haar herstel op gang te helpen. Hoewel Laura
aangaf dat zij de massages erg ontspannend
vond, was er na de eerste behandelingen van

buitenaf nog niet direct resultaat te zien.
Na de vierde behandeling kwam er schot in
de zaak: haar mond en haar oog sloten beter.
Hoewel haar herstel gedurende de verdere
therapie in kleine stapjes verliep en ze af
en toe een kleine terugval had door stress
of spanning, bleef het beter gaan. De arts
die ze tijdens de periode bleef bezoeken, is
ook tevreden. Na twaalf behandelingen was
haar herstel nagenoeg voltooid. Ze kon weer
knipperen met haar oog en ze hoeft deze niet
meer te druppelen. Ook kon ze haar mond
weer sluiten, waardoor ze weer gewoon kan
drinken. Een prachtig resultaat!'
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