PERSBERICHT

Van veroverde vrijheid naar een verbindende relatie
Nieuw boek voor zelfstandige single vrouwen

Deventer, 24 oktober 2017

In 2050 zal de helft van de Nederlanders single zijn*. Vooral hoogopgeleide en zelfbewuste
vrouwen worstelen met het vinden van een partner. “Ze zijn gewend om lange tijd alles
alleen op te lossen. Dit geeft een gevoel van veroverde vrijheid. Tegelijkertijd voelen ze de
pijn van eenzaamheid.” Volgens liefdesexpert Carla Ketelaar is er een maximale diepte in
wat je met jezelf kunt beleven. “Een relatie, intens samenleven met een ander, geeft een
andere dimensie aan je leven.” Ketelaar begeleidt al jaren vrouwen naar stabiele en
langdurige liefdesrelaties en schreef hierover het boek Vind je eindman. Het boek wordt
binnenkort gelanceerd bij Wedding Nederland b.v.

Verbindende relatie
Het aantal singles blijft stijgen. Liefdesexpert Carla Ketelaar wil dat niet geloven en vooral
niet accepteren. Zelf is ze 12 jaar single geweest. Ketelaar: “In het alleen zijn en een goed
leven opgebouwd hebben, zit kracht en moed. Je hebt, doordat je alles al lange tijd alleen
doet en oplost, die kant helemaal ondergaan, beleefd en doorleefd. Van verdriet en
eenzaamheid naar volledige vrijheid, een goed leven en trots op waar je nu bent. Een relatie
en intens samenleven met een ander, geeft echter een hele andere, nieuwe dimensie aan je
leven. Kanten van jezelf die niet aan bod komen tijdens het single leven, openbaren zich in
een verbindende relatie. Dit verruimt en vergroot je bewustzijn.“
Een quote uit haar boek: “Een liefdesrelatie is een van de innigste maar ook de meest
complexe relatie die je kunt hebben. Je haalt het mooiste en het lelijkste in elkaar naar
boven. Dat gebeurt allemaal omdat je je met elkaar verbindt. De ander is zo belangrijk voor
je dat je er veel voor over hebt en de uitdaging aangaat.” Deze beweging brengt volgens
Ketelaar je bewustzijnsontwikkeling op een ander niveau.
Boeklancering
Binnenkort vindt de boeklancering van Vind je eindman bij Wedding Nederland b.v. in
Harderwijk plaats. Vrouwen, die de aanpak van Carla Ketelaar via haar Laatste Liefdeprogramma hebben gevolgd en met succes een liefdevolle partner vonden, worden
geïnterviewd én er zijn optredens van zangeres Paulien de Graaf en het Regietheater.
Aanmelden voor dit event kan via haar website.

* Volgens hoogleraar sociale demografie Jan Latten
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Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla Ketelaar op
telefoonnummer: 06-20762042. Wilt u een dummy ontvangen? Stuur een mail met
adresgegevens naar info@laatsteliefde.nl.
Pers is uiteraard van harte welkom bij de boeklancering. Aanmelden is prettig via
info@laatsteliefde.nl.
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Biografie: Liefdesexpert Carla Ketelaar begeleidt zelfbewuste en ondernemende vrouwen
die het op maatschappelijk niveau prima doen, maar op het relationele vlak problemen
ondervinden. Met als uiteindelijke doel een passende liefde ontmoeten om het leven mee te
delen. Door jarenlange ervaring kwam zij tot de conclusie dat zelfredzame en veelal
hoogopgeleide vrouwen het moeilijk hebben bij het vinden van de juiste liefdespartner.
Website: www.laatsteliefde.nl

