EFT-relatietherapeut/GZ-psycholoog Alies van der Graaf stelt zich voor:

Hoe houd je een relatie zo gelukkig en stabiel mogelijk?
Hoe kun je negatieve patronen doorbreken?
lijk om het consult laat in de middag
of ‘s avonds in te plannen. Van het
grootste belang is dat iedereen zich
veilig en vertrouwd voelt tijdens de
gesprekken.: “Je moet gehoord en
gezien worden bij mij in de praktijk
én in je relatie. Het doel van de gesprekken is om beter tot elkaar door
te kunnen dringen en over emoties
te durven gaan communiceren”. Re-
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PATRONEN IN DE RELATIE
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HULP BIJ HET HERSTEL NA EEN

Stiefouderschapsplan kan hierbij een

praktijk aan huis is voor haar een heel

dochter die van schaatsen, zeilen en

SCHEIDING
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