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de relatie check-up

Deze relatie check-up is ontwikkeld 

door Toña Wong Chung. Toña is 

founder van Healing Space, het 

Instituut voor Holistische Energeti-

sche Ontwikkeling. Al meer dan 20 

jaar werkt Toña in het Healing Space 

behandelcentrum als holistisch 

(relatie) healer met Reiki, voeding, 

verschillende massage vormen, 

emotioneel lichaamswerk en  

spirituele coaching.

In 2015 schreef Toña het boek Hoe word ik de beste minnaar van 

de wereld, gebaseerd op haar jarenlange ervaring in het begeleiden 

van koppels op een holistische, energetische manier. Toña is in 

staat om de energie zacht te maken en daarmee klaart ze de lucht 

tussen koppels die ongezonde patronen naar elkaar hebben 

ontwikkeld. Dit is vooral belangrijk als woorden niet meer 

toereikend zijn. Na haar sessies en retreats kunnen koppels een 

frisse start maken. Toña helpt je verbinding te maken; met jezelf, 

je geliefde en de wereld.

‘change the energy change everything’

Deze relatie check-up bevat een aantal beproefde elementen uit 

haar relatietherapie en is geschikt voor iedereen die zich wil 

verdiepen in relaties. Ook voor singles kan het helend zijn om 

oude relaties te verwerken of een nieuwe relatie aan te trekken of 

om een betere relatie met jezelf te hebben.

Ook als je zelf relatietherapie geeft kan je je laten inspireren door 

haar aanpak. 
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introductie 

Welkom in deze Healing Space relatie check-up.

Deze relatie check-up is opgebouwd uit drie stappen. Bij elke stap 

zie je waar je relatie zich bevindt en in welk onderdeel je relatie nu 

aandacht nodig heeft. Deze check-up geeft een blik in de vormende 

fase van je leven, het bewustzijn over jezelf en helpt je om intiem 

contact te trainen. Als het goed is ontwikkelt jouw persoonlijkheid 

mee met de verschillende fasen van je leven. Het kan dus zijn dat je 

deze check-up nu heel anders invult dan dat je 5 jaar geleden zou 

hebben gedaan of over 5 jaar doet. Daarom heet het ook een 

check-up. Deze check-up is opgesteld aan de hand van mijn 

therapiepraktijk, waarin ik inmiddels 25 jaar werk met koppels, 

individuen en groepen.

Als je de oefeningen bij de stappen doet kunnen ze heel confron-

terend zijn. Misschien snap je ook niet precies waarom alle vragen 

er staan; dat vraagt diepere achtergrondkennis. Daarvoor verwijs 

ik je dan graag door naar mijn boek: Hoe word ik de beste minnaar 

van de wereld. Als je merkt dat je emotioneel geraakt wordt in 

bepaalde vraagstukken kan je daar verdieping vinden en moge-

lijkheden om er mee om te gaan.

Een langdurige liefdesrelatie is de meest complexe relatie die we 

aan kunnen gaan op deze aarde. Als we hier aandacht aan 

besteden en voor willen werken, dan is het ook de meest helende 

relatie. Toch kan het zo zijn dat je, al dan niet gewild, alleen door 

het leven gaat. Ook dan helpt deze check-up je om jezelf beter te 

leren kennen en vrede te hebben in de relatie met jezelf.

Hug, Toña 
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‘for health and love’
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STAP 1:

het vergroten van zelfbewustzijn

datum:

Noem een aspect van je 

moeder dat je het meest 

stoorde toen je kind was... 

en misschien nog steeds

Noem het aspect van je 

geliefde dat je het meest 

stoort

Noem het aspect van je-

zelf dat het meest storend 

werkt in je relatie

Welk cijfer geef je je seks-

leven

Welke relatie vorm past op 

dit moment het beste bij 

jou

Wat zijn je 3 meest positie-

ve eigenschappen als je in 

balans bent

Wat wil je doen in de we-

reld of wat wil je geven 

aan de wereld

Monogame

relatie

Open

relatie

1 2 3 4 5
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toelichting van toña wong chung op stap 1

Jouw geliefde staat systemisch op dezelfde plek als jouw moeder. 

Dat betekent dat zoals je gewend bent om met je moeder om 

te gaan, je zo ook met je geliefde om gaat. Als de relatie met je 

moeder altijd heel harmonieus geweest is, is dit dus heel fijn voor 

jouw geliefde. Maar als je in het verleden (of nu) een verstoorde 

relatie hebt opgebouwd met je moeder, dan begint daar je check-

up. Het is heel belangrijk dat je op het punt kunt komen dat je 

innerlijke vrede voelt als je aan je moeder denkt. Als je dat niet 

kunt, dan is dit een goede reden om een paar sessies te doen ge-

richt op vergevingswerk. Door te praten en emotioneel lichaams-

werk te doen onder begeleiding van een ervaren therapeut kan je 

leren vergeven.

De manier en de mate waarop je jezelf seksueel tot uitdruk-

king wilt brengen verschilt ook in alle fasen van je leven. Jouw 

seksualiteit is een spiegel van de mate waarin je je levenskracht 

laat stromen. Het gaat om veel meer dan het ‘hebben van seks’. 

Het gaat om jouw creatieve kracht en hoe diep je wens is om je 

daaraan over te geven. Dit gedeelte is moeilijk om in te vullen als 

je het gevoel hebt dat je ‘afwijkt van de norm’. Wat volgens jou 

ook de norm mag zijn, je mag altijd afwijken, dat maakt jou uniek 

en het maakt je relatie heel sterk als je daarover kunt praten. Als 

je merkt dat het gesprek hierover pijnlijk is, helpt het samen lezen 

van mijn boek om het hier op een constructieve manier over te 

kunnen hebben. 

Vooral de vraag welke relatievorm nu bij je past kan frictie ver-

oorzaken in jezelf en/of in je geliefde. In mijn boek behandel ik 

dit thema uitgebreid. Als een monogame relatie een uitdaging 

vormt voor jou en/of je geliefde, wat zijn dan jullie opties en wat 

vind je daarvan?
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Het kennen van jezelf is essentieel om bewust een relatie aan te 

kunnen gaan. Jouw meest heilige relatie is die met jouw zielsbe-

stemming. Waarom ben je hier op aarde? Dit weet je als je jezelf 

goed kunt waarnemen en voelt wat je vreugde geeft. De specifieke 

talenten die jij hebt meegekregen zijn ook waardevolle aanwijzin-

gen voor jouw zielsbestemming. Als je die niet meteen voor jezelf 

kunt zien, begin dan bij de talenten van je ouders te zien en kijk 

wat jij daarmee hebt gedaan. De keuze die je maakt voor jouw 

liefdesleven vloeit hieruit voort. Jouw liefdesleven, hoe je dit ook 

wilt inrichten, helpt jou om jouw zielsbestemming te volgen.

‘feel the truth’
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STAP 2:

5 gouden regels voor gelukkige en 

gezonde volwassenen

Kolom 1: Beoordeel met een rating van 1 tot 5 in hoeverre de 

punten aan bod zijn gekomen tijdens je opvoeding.

Kolom 2: Geef de rating van 1 tot 5 voor hoe veel jij hiervan aan 

je kinderen geeft als je die hebt.

Kolom 3: Geef de rating van 1 tot 5 hoe veel jij ontvangt van je 

geliefde. 

Als je nu single bent; hoeveel zou je willen ontvangen van je 

geliefde? Of misschien heb je een voorbije liefde waar je deze 

kolom voor wilt gebruiken?

Kolom 4: Geef de rating van 1 tot 5 hoe veel jij geeft aan je 

geliefde. 

Als je nu single bent; hoeveel wil jij graag geven aan je toekomsti-

ge geliefde of heb je gegeven aan je laatste grote liefde?
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1. Besteed echte aandacht.

Het is niet genoeg om alleen

fysiek bij elkaar te zijn; het is

belangrijk dat je ook echt met 

je aandacht aanwezig bent en

je ook kunt verdiepen in de

wereld van de ander. 

2. Wees zelf de verandering

die jij wilt zien in de wereld; 

‘walk your talk’.

3. Bekommer je in hoge

mate om anderen. Het is

belangrijk dat je sociaal

bent en jezelf kunt verbin-

den.

4. Uit je waardering en

dankbaarheid. Als je niet

verwend bent, erken je op

een gezonde manier de rol

van anderen in je leven.

5. Ga voor je hoger doel!

Kolom 1:

Van jouw 

ouders

Kolom 2:

Aan jouw 

kinderen

Kolom 3:

Van jouw 

geliefde

Kolom 4:

Aan jouw 

geliefde

Pa Ma

Pa

Pa

Pa

Pa

Ma

Ma

Ma

Ma
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toelichting van toña wong chung op stap 2

Dit gedeelte is een echte oefening als je zelf een 5 wilt scoren op 

alle punten. Dit is niet alleen een mooie ambitie maar ook een 

noodzakelijke als je je relatie met jezelf, de wereld en je geliefde 

fris wilt houden en een leven wilt leiden waarin je je vervuld voelt. 
Als je erachter komt dat je ouders erg laag gescoord hebben op 

een of meerdere van de punten en je hebt daar nog last van, dan 

geldt hetzelfde advies als bij stap 1. Zoek dan hulp om te leren 

vergeven. Als je hulp zoekt, voel dan goed of de therapeut of 

instantie die je daarvoor benadert goed voelt bij jou. Bij Healing 

Space trainen we onze therapeuten onder andere in helende 

reizen. Deze reizen brengen je terug naar de onverwerkte pijn-

punten uit je verleden en helpen je om de pijn van de ervaringen 

in je energielichaam los te laten, zodat je vrij bent om de keuzes te 

maken van hoe jij het zelf wilt doen voor jou, je geliefde en je 

eventuele kinderen.
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STAP 3:

oefening gazing

Ga gemakkelijk zitten tegenover elkaar, zodat je elkaar goed in de 

ogen kunt kijken. Doe je bril af als je die draagt. Sluit eerst allebei 

je ogen en richt je aandacht naar binnen, naar je eigen gevoelswe-

reld. Als je voelt dat je daar contact mee hebt, doe dan allebei je 

ogen open en kijk naar elkaar zonder iets te zeggen.

    • Na 3 min zegt A: Als ik in je ogen kijk dan voel ik… en 

maakt dan de zin af. Dit doe je 1 minuut

    • Vervolgens zegt A: ik heb voor jou gekozen omdat… en 

maakt dan de zin af. Dit doet A 2 minuten

    • Vervolgens zegt A: mijn wens voor onze relatie is dat…

Daarna sluiten jullie allebei even de ogen en als jullie allebei weer 

je ogen open hebben draaien jullie de rollen om.

De bedoeling van dit gedeelte is dat je elkaar volledig de ruim-

te geeft om te vertellen, zonder dat je elkaar onderbreekt. Let 

ook op je lichaamstaal. Houd deze zo neutraal mogelijk of juist 

bemoedigend.
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toelichting van toña wong chung op stap 3

Datgene wat je op dat moment wenst voor jullie relatie is goed 

om in gedachten te houden als jullie samen vrijen. Dan kom je 

bij de essentie van seksuele magie, die voor iedereen bereikbaar is. 

Het gaat er namelijk om dat je vrijt met intentie, dat maakt het 

mooier en bovendien leidt je de kracht en de magie die vrijkomt 

tijdens de seks dan naar het doel wat je op dat moment wilt be-

reiken. Zo maak je je relatie mooier en mooier en groei je samen 

steeds verder in liefde. 

Hug, Toña


