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Vrouwen hebben het er maar druk mee: kinderen, partner, werk, vrienden, ouders.  
En als het meezit, is er ergens in de overvolle agende nog wel een avondje vrij voor 
jezelf. O ja, je wilt er ook leuk uitzien en aan persoonlijke ontwikkeling doen. En dan 
moet het leven volledig meewerken. Van buiten gaat het goed, maar hoe voelt het van 
binnen eigenlijk?

Een mens verzamelt  zoveel 
spullen om zich heen; het 
is heel verfrissend om één 
keer per jaar door je huis 
te gaan (terwijl je bezig 
bent om alles een lekker 
schoon te maken).

Kijk wat je niet meer nodig hebt,  
of nooit meer wil gebruiken of aantrekken. 
Je kunt de spullen die je kwijt wil proberen te 
verkopen. Dan houd je er nog wat aan over. 

Voorjaarsschoonmaak!
tekst: 
Rosette Rijnsent-Brandes

Het voorjaar komt eraan! En als het lente wordt, is het ook tijd om je 
huis eens lekker op te ruimen. Voorjaarsschoonmaak!
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Of je maakt er iemand anders blij mee, 
 bijvoorbeeld bij een kringloopwinkel.  
Die verkoopt deze spullen, en het geld dat het 
opbrengt, gaat dan naar een goed maatschap-
pelijk doel.
Ook de administratie heeft weer een update 
nodig. Kijk of je budgetplan nog klopt. Ben je 
meer gaan verdienen of heb je meer kosten? 
Pas het plan dan aan. Kijk in je mappen wat 
er weg kan. Je hoeft maar een bepaald aantal 
jaren papieren te bewaren. 

Als je niet weet of je iets moet bewaren kun je 
dat altijd vragen bij degene die het gestuurd 
heeft. Bedenk ook een doel om te sparen.  
Het geeft zóveel eigenwaarde om je doel te 
bereiken, dat je er gelukkig van wordt!

Women first: 

YOU first!
Hoewel de meeste vrouwen veerkrachtig zijn,  
is er een limiet aan wat we kunnen dragen.  
In je overlevingsstand kun je verkrampt raken 
en fysieke of emotionele klachten krijgen.  
En dan? In Rebalancing© helpt contactvolle 
aanraking om weer bij jezelf en je gevoel te 
komen. Uit je hoofd en in je lichaam. 

Terug naar waar onze kracht zit: in onze basis. 
Er hoeft niets opgelost of veranderd te wor-
den. Rebalancing helpt je om op een diepere 
laag te ontspannen. Door ‘ja’ te zeggen tegen 
alles wat er is. Je wordt rustiger en vriendelij-
ker, en krijgt meer energie en vertrouwen.  
Van overleven naar leven!
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Sta eens stil,  
dan kan je ziel je inhalen. 

(Afrikaans gezegde)

Pas als je voor jezelf durft te zorgen, blijft er 
energie over om voor de ander te zorgen.  
En precies dát is waar vrouwen goed is zijn: 
zachte kracht. Met Rebalancing breng je je 
lichaam en geest in balans. Wees welkom om 
het te ervaren! Een gedeeltelijke vergoeding via 
de aanvullende verzekering is mogelijk.


