Dansen in elkaars spiegel

2, 9, 16 en 23 april, 7 en 14 mei 2012
28 mei en 4, 11, 18 en 25 juni 2012
Is jullie relatie belangrijk voor je?
Willen jullie je relatie verdiepen en versterken?
Wil je elkaar beter leren kennen en begrijpen?
Hebben jullie zin in een mooi en spannend avontuur?

Dan is de zesdaagse avondworkshop Dansen in elkaars spiegel
de workshop die jullie zoeken.

Inleiding
Een partnerrelatie geeft geborgenheid maar is niet vanzelfsprekend. Het is een bouwwerk en
het vraagt een actieve houding om de band steeds opnieuw te verstevigen. Het is de kunst en
de kunde om de liefde levend te houden.
Samen bouwen jullie de relatie. Je leert steeds opnieuw dingen van jezelf en van de ander
kennen.
Soms gaat het goed en soms zou je willen dat het beter gaat. De dagelijkse beslommeringen
vragen veel. Als er kinderen zijn dan is het een kunst om vanuit jullie partnerschap het
ouderschap vorm te geven. Je vergelijkt jullie relatie weleens met die van anderen.
Er is veel veranderd en er is meer geleidelijkheid gekomen. Je kunt op elkaar steunen,
verliefdheid is houden van geworden. Van binding naar verbinding. Samen zijn en daarbinnen
een eigen plek hebben. Jouw grens, jullie grens en ontdekken dat je er niet altijd kunt zijn voor
de ander of het niet kunnen oplossen voor de ander.
Het is goed om samen eens echt diepgaand stil te staan bij jullie relatie. Van waar zijn jullie
vertrokken, waar staan jullie nu en waar willen jullie heen?
Het lijkt spannend om jullie relatie in te brengen in een groep, maar wat is het bijzonder om
dit proces te delen met anderen. Je ontdekt dan dat elke relatie uniek is en dat er toch veel
universele thema’s spelen.
Wat gaan we doen
In zes avonden reizen we met een groep paren door het bijzondere fenomeen wat de
partnerrelatie is op weg naar meer verdieping, verbinding en contact.
We gaan aan de slag met de volgende thema’s:







Mannelijkheid en vrouwelijkheid
Jullie verwachtingen… en zijn die uitgekomen
Jullie manier van communiceren
Hoe werkt je geschiedenis door in het heden
Karakterstructuren en de invloed daarvan op de partnerrelatie

Voor wie
Partners; getrouwd, wel of niet samenwonend, man en vrouw, man en man, vrouw en vrouw,
die hun relatie willen verdiepen, versterken en elkaar beter willen kennen en begrijpen.
De workshop is minder geschikt wanneer jullie een werkelijk relatieprobleem hebben. In dat
geval is het beter eerst te kiezen voor relatietherapie bij André Fun alvorens de workshop te
volgen.

Waar
Ouder en Kindcentrum De Kern
Kernstraat 2A Leiden

Wanneer
Maandagavond 2, 9, 16 en 23 april, 7 en 14 mei 2012
Maandagavond 28 mei en 4, 11, 18 en 25 juni en 2 juli 2012

van 19.30 tot 22.30
van 19.30 tot 22.30

Kosten

€ 450,- inclusief BTW per persoon.
De factuur kan op verzoek gesplitst worden in 6 op uw aanvullende verzekering declareerbare
facturen.

Informatie en inschrijven
Als je vragen hebt kun je me bellen op 071-513 45 32
Inschrijven via de website http://andrefuntherapie.nl/aanmelden-trainingen/
(Beide partners moeten een inschrijfformulier invullen)

De trainer
André Fun
André Fun is bijna 10 jaar werkzaam als vrijgevestigd coach en
(relatie)therapeut. Een aantal jaren geleden ontdekte hij het systemisch
werken en bekwaamde hij zich in deze methode door middel van
verschillende trainingen. Hij volgde een uitgebreide leerroute tot
trainer op basis van het systemisch werken en leren op
identiteitsniveau. Hij is bevlogen in het werken met mensen.
Naast zijn werk als therapeut en coach verzorgt hij trainingen voor
mediators en teams in bedrijven. Ook begeleidt hij aankomende
coaches en therapeuten op basis van supervisie.
Voor een uitgebreid profiel kun je kijken op LinkedIn of op
de website: www.andrefuntherapie.nl

Assistent-trainer
Jessica Fun-Albarda
Jessica Fun is vrijgevestigd hypnotherapeut en geeft
zwangerschapsbegeleiding. Ze gaf les aan studenten hypnotherapie en
begeleidt aankomend studenten op basis van supervisie. Regelmatig
assisteert Jessica in de workshops en bijscholingen van André.
Bijzonder is dat André en Jessica elkaar ontmoetten op de eerste dag
van hun eerste opleiding tot therapeut. Sindsdien vormen ze een hecht
team, zowel in hun huwelijk als op professioneel gebied.

André Fun
Akkerhoornbloem 5
2317 KP Leiden
071-5134532
www.andrefuntherapie.nl
info@andrefuntherapie.nl
___________________________________________________________________________________________

Aanmeldingsvoorwaarden
Trainingen en workshops
Bevestiging
Wanneer jouw aanmelding is ontvangen, zenden wij je binnen een week een bevestiging.
Betaling
Je ontvangt een factuur. Je maakt direct € 200,- over, daarmee is je inschrijving definitief. Het
resterende bedrag betaal je uiterlijk drie weken voor aanvang van de training.
Wachtlijst
Is op het moment van jouw aanmelding de training volgeboekt, dan plaatsen wij je op een
wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Mocht er een plaats vrijkomen, dan benaderen wij degene
die bovenaan de wachtlijst staat.
Annulering
Tot drie weken voor het begin van de cursus/workshop kun je je aanmelding ongedaan
maken. Wij berekenen dan € 60,- administratiekosten.
Bij annulering binnen drie weken voor aanvang zijn wij genoodzaakt € 200,- van het
totaalbedrag van de cursus/workshop in rekening te brengen.
Bij verschuiving naar een andere datum dient de reeds verzonden factuur te worden voldaan.
Indien je niet annuleert verplicht je je het totaalbedrag te voldoen.
Mochten wij - op basis van het aantal aanmeldingen - besluiten de training te annuleren, dan
ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval storten wij het door jou overgemaakte bedrag
terug.
Deelnemers ontvangen voor aanvang aanvullende informatie en indien nodig een
routebeschrijving.

