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 Individuele & groepscoaching
 Relatie therapie
 Relatie therapie intensief
 Zorgen om gezondheid
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Individuele
relatietherapie
Doorbreek zelf de

impasse in je relatie
Weet jij niet meer hoe je om moet gaan met
de problemen tussen jou en je partner?
Zie je geen mogelijkheid om uit de impasse te
komen?
En herken jij je in één of meer van de volgende
punten?










Je voelt je eenzaam in de relatie.
En voelt je niet gezien en gewaardeerd
door je partner.
Je voelt je wanhopig en bent helemaal de
draad kwijt.
Misschien ben je verliefd op iemand anders.
Je weet niet wat je wilt met je liefdesrelatie.
Je partner loopt weg voor jullie problemen.
Je partner is erg dominant en gaat over
jouw grenzen heen.
Je partner is afwachtend en wil niet met je
mee in relatietherapie.
Je staat voor een moeilijke keuze: doorgaan
of stoppen met de relatie.

Wil je dus niet langer in onzekerheid verkeren
over jullie toekomst?
Dan is het nu de tijd om zelf de touwtjes in
handen te nemen.
Niet langer wachten tot je partner eens in beweging komt.

Creëer zelf een doorbraak!
Dat zal je het volgende opleveren:
 Duidelijkheid; als jij weet wat je wilt, geeft je
dat veel rust.
 Je partner kan niet langer afwachten; ook hij
of zij zal in beweging moeten komen om
jullie relatie te redden.
 Zelfvertrouwen. Jij bepaalt voor jezelf hoe
je het wilt en komt voor jezelf op.
 Je kunt beter omgaan met je verdriet, boosheid en/of schuldgevoelens.
 Vertrouwen in de toekomst.

Aanpak
Ik stem mijn manier van werken af op jou vraag
en behoefte.
Er wordt gebruik gemaakt van de methoden
zoals oplossingsgericht coachen, NLP of gewoon een goed gesprek.
Doorgaans volstaan twee tot acht gesprekken
voor een blijvend resultaat. De kosten zijn €
100,- per gesprek van ca. twee uur. Dit bedrag
is exclusief 21% btw.

Relatie therapie wordt gegeven door Renie
Rieffe.
Onbevooroordeeld en met compassie!

