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Familieopstellingen Leeuwarden info@familieopstellingenleeuwarden.nl
familie opstellingen extra avond op 13 mei
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info@familieopstellingenleeuwarden.nl

Nieuwsbrief

Bekijk de webversie

Ben jij ook zo'n bemiddelaar ?
Ze zat er altijd tussenin. Wanneer er thuis ruzie was, maar ook nu op het werk. Zij
was de bemiddelaar, zij zorgde ervoor dat iedereen het weer naar de zin had en dat
de ruzie uit de lucht was. Wat anderen niet zagen was hoeveel moeite het haar kostte
en hoe zwaar het was. Want ook al lijkt het een mooie eigenschap, kunnen
bemiddelen, het is niet fijn om "er tussen te zitten". Van huis uit kende ze deze rol van
maar al te goed. Vader en moeder hadden veel ruzie en dan "sprong" zij er tussen om
de sfeer te redden. Het was een 2e natuur te worden. Als kind had ze het daardoor
zwaar gehad en een veel te grote last op haar schouders genomen. Dat deed ze nu
nog steeds.
Herken je dit patroon ? Of heb je zelf een soort gelijk patroon? Wil je daar nu
eindelijke vanaf? Wil je gewoon jezelf zijn en de ruzie laten bij degene bij wie het
hoort? Dan is een familieopstelling misschien een goede optie voor jou.

MELD JE NU AAN .........

AGENDA

Voor alle avonden geldt:

Extra avond in mei op maandag
De datum is: maandag 13 mei
Kosten bedragen € 90,00 als je zelf
een thema in wilt brengen en
€ 30,00 als toeschouwend deelnemer
/ representant

-----------------------------------------------

Aanmelden:
Aanmelding vooraf is noodzakelijk. Je
aanmelding is bindend. De kosten dienen
vooraf te worden voldaan
Tijden:
van 19.30 tot 22.30 uur
Locatie:
Leeuwarden

Opstellingenavond op dinsdag
Datum: 11 juni 2019
Kosten bedragen € 90,00 als je zelf
een thema in wilt brengen en
€ 30,00 als toeschouwend deelnemer
/ representant.

Contact

info@familieopstellingenleeuwarden.nl
Leeuwarden
06-57364885
Familieopstellingen Leeuwarden is een
initiatief van Joanke Sierksma en
Albertien Zeinstra
Wil je dit bericht delen of doorsturen?
Dan zijn we daar natuurlijk ontzettend
blij mee.

Deze e-mail is verstuurd aan info@familieopstellingenleeuwarden.nl. • Als u geen
nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens
inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u
info@familieopstellingenleeuwarden.nl toe aan uw adresboek.

