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 Relatie therapie
 Relatie therapie intensief
 Zorgen om gezondheid
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Relatietherapie
Groeien naar een liefdeen passievolle relatie!

Hebben jullie relatieproblemen en willen jullie
samen graag weer in gesprek komen? Herkennen jullie jezelf in één of meerdere van de volgende punten:









Voelen jullie je eenzaam in de relatie?
Zijn jullie bang elkaar kwijt te raken?
Is één van jullie beiden vreemd gegaan?
Staan jullie geruime tijd in de
'overlevingsstand'?
Hebben jullie veel ruzies?
Of leven jullie juist langs elkaar heen?
Jullie zien geen uitweg om uit de vicieuze
cirkel te raken?
Is vrijen en knuffelen een opgave en doen
jullie dit nauwelijks?

Worstelen met je relatie is niet echt wat je wilt.
Liefdevol met elkaar omgaan en je geborgen
voelen bij de ander is wat jullie nodig hebben
om je gelukkig te voelen. Wat daarvoor nodig
is, is de vaardigheid om goed over jullie gevoelens te kunnen praten, elkaars 'fouten' kunnen
vergeven en handvatten bezitten om uit de buurt van jullie valkuilen te blijven. Dat kunnen
jullie leren in deze relatie therapie. Jullie gaan
bouwen aan een liefdevolle relatie.
Starten met het hebben van een gesprek met
een onbevooroordeelde coach erbij is een be-

gin. Uit de praktijk blijkt dat meerdere gesprekken in een korte periode echt resultaat
oplevert. Afhankelijk van jullie wensen en
mogelijkheden worden er vervolgafspraken gemaakt.

Tijd en aandacht voor jullie zelf
Doorbreek de dagelijkse sleur en verplichtingen
en maak tijd vrij voor jullie zelf! Afstand en de
blik van een neutraal opstellende coach, kunnen een nieuwe kijk op jullie situatie geven.

Aanpak
Ik stem mijn manier van werken af op jullie
vraag en behoefte. Er wordt gebruik gemaakt
van methoden zoals oplossingsgericht coachen,
NLP of gewoon een goed gesprek.

Investering
Jullie investering voor deze vorm van relatietherapie bedraagt € 115,- per gesprek van ca.
twee uur. Dit is excl. 21% btw.
Relatietherapie wordt gegeven door
Renie Rieffe.

Resultaat
Na het aangaan van Relatietherapie (bij meerdere gesprekken in verschillende vormen) zullen
jullie:
 Een diepere verbondenheid en meer
intimiteit ervaren.
 Betere gesprekken met elkaar kunnen
voeren.
 Thuis meer rust en ontspanning ervaren.
 Weer kriebels voor elkaar voelen.
 Elkaar herontdekken en meer waarderen.
 Elkaar de ruimte gunnen om ook invulling te
geven aan jullie persoonlijke verlangens.
 Door kunnen groeien naar een liefde- en
passievolle relatie!

Onbevooroordeeld en met compassie!
De intake vindt vooraf plaats tijdens een telefonisch contact.
E-mail:
renergetica@live.nl
Website: www.renergica.nl
Telefoon: 06-10571031

