
 

 

Persbericht 

 

 

 

“Alle liefde begint met liefde voor jezelf” 

 

 

Dit boek is voor iedereen die meer pijn dan vreugde ervaart 

in (liefdes)relaties. Claudia Krumme is verslavingscounselor. 

Vanuit haar praktijk Counselling Center Changes leert ze 

intelligente vrouwen en mannen afscheid nemen van 

destructieve, verslavende relatiepatronen. Ze maakt je 

bewust hoe gebeurtenissen uit het verleden van invloed zijn 

op je volwassen relaties in het heden en hoe je deze 

relatiepatronen voor eens en altijd kunt loslaten, door in de 

eerste plaats een liefdevolle relatie met jezelf te ontwikkelen 

en van daaruit met de ander. Daarnaast maakt ze je bewust van een diepe bron van liefde in  

jezelf waar we allemaal toegang toe hebben, een bron die de ruimte krijgt te stromen wanneer  

we blokkades, overlevingsstrategieën, verslavingen en afhankelijkheden los kunnen laten. 

 

Van liefde die pijn doet naar liefde die gelukkig maakt: dit boek is voor 

iedereen die meer pijn dan vreugde ervaart in (liefdes)relaties. 
 

 

Claudia Krumme (1972) is verslavingscounselor, innerlijk kindwerker en 

ademcoach/trainer. Zij heeft in haar leven verschillende (relatie) verslavingen en 

een eetstoornis doorbroken. Iedere emotionele bodem bracht haar dichter bij 

zichzelf, haar ware zelf. Het is haar missie om zoveel mogelijk mensen te 

ondersteunen bij het loslaten van verslavende relatiepatronen, relatieverslaving, 

liefdesverslaving en codependentie. 

 

 

Op 15 november vindt de boekpresentatie ‘Van leed naar liefde’ plaats op het gelijknamige event 

in hotel Vianen te Utrecht. Tijdens dit event geeft Claudia een lezing over ongezonde  

relatiepatronen en een workshop hoe je die kan doorbreken. Het event is bedoeld voor iedereen 

die verlangt naar gezonde relaties en elke deelnemer krijgt het boek cadeau. 

 

Van leed naar liefde is tijdens de voorverkoop te bestellen via bestelmijnboek.nl en wordt 

uitgegeven in eigen beheer ~ ISBN: 9789462471481 ~ 248 pagina’s ~ € 24,95 

Voor eer informatie over het event, kijk op https://www.challenge-counsellingcenterchanges.nl.  
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