Weer verliefd in een weekend

Tweedaagse workshop voor partners!
Waarom

Waar

• je hebt nauwelijks tijd om échte gesprekken te hebben met je partner
• je spreekt tegen elkaar maar niet met elkaar

Locatie: Limmen

• de verbinding is al een tijdje zoek
• je voelt je eenzaam omdat je niet gehoord wordt, en je partner zegt hetzelfde

Oosterzijweg 8, 1906 AX Limmen
Wanneer

• je eigen strubbeling vertroebelt het beeld dat je van de ander hebt
• woordenwisselingen of ruzie zijn orde van de dag

weekenden van:

• je reageert emotioneel op zelfs de kleinste irritaties
• je komt niet meer toe aan het stellen van de juiste vragen voor een goed gesprek

20 & 21 augustus

9 & 10 juli
22 & 23 oktober

• je spreekt en handelt vanuit pijn en gemis
• gesprekken over seksualiteit en het uiten van verlangens is (nu) een taboe

Investering

Wat levert het op

€ 697,- incl btw per stel

• inzicht in en uitspreken van de diepste verlangens van jezelf naar je partner
• betekenis kunnen geven aan de diepste verlangens van je partner

Lunches, ko e, thee etc inbegrepen

• exclusief tijd met je partner voor de broodnodige voeding op zielsniveau

Hotelovernachtingen tegen speciaal laag tarief

• waarde(n)volle en vooral liefdevolle communicatie om samen te groeien

op loopafstand niet inbegrepen

• praktische tips in het doorzien wat er aan de hand kan zijn en daar de juiste vragen
Reserveer snel, het aantal plekken is zeer

over stellen

beperkt

• rust en orde in je hoofd
• opnieuw verliefd en weer ontspannen genieten van en met elkaar

Bonus: je krijgt het boek “Servant Leadership in

Wat is het
• In twee dagen + avondprogramma de liefde van je leven herontdekken in je eigen
partner

15 minuten” GRATIS
Wie en Hoe

• Je gaat samen met je partner oud-zeer opnieuw betekenis geven

Meld je aan bij:

• Je leert inzien wat er speelt onder de communicatie

Eric Stecher via eric@nivsl.nl of 06-2888 6725

• Je leert luisteren en diepere betekenis te geven aan de woorden die worden

Arlette Bout via arlette@nivsl.nl of 06-1459 8802

uitgesproken
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