Diepte-interview
Business Lounge
De Business Lounge is voor mensen die zeer
gesteld zijn op hun privacy en niet via het
matchmaking systeem een levenspartner willen
vinden.
Zij geven de voorkeur aan een persoonlijk
contact met een van onze relatiecoaches voor
een diepte-interview, om zo hun levenspartner
te vinden.

Maak kennis met relatiecoach
Selma Brandwijk
Wineke van Doezelaar
Sandra Gulien
Relatiecoach en therapeut Sandra Gulien

Coaching- en advies praktijk Sandra Gulien
Mijn leven lang ben ik al een ‘mensen-mens’. Ik hou van mensen en wil
dat het goed gaat met ze en dat ze gelukkig zijn. Dat is ook de reden dat ik
professioneel coach ben geworden. Zelf ben ik al jaren getrouwd met mijn
man en hebben wij een liefdevolle en warme band.

Dit is wat ik andere mensen ook zo gun! In een open, ontspannen en
vertrouwelijke sfeer zal ik het diepte interview doen waarbij je geheel jezelf
kan zijn. De exclusieve en discrete Business Lounge is DE gelegenheid en
om op een geheel andere manier die gebruikelijk is, andere singles te
ontmoeten.

Juist dit concept heeft alle ingrediënten om een date ervaring op te doen
die succesvol is!

Rotterdam en Zuid NL
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Relatiecoach Wineke van Doezelaar
Jij bent altijd het vertrekpunt bij alles wat je denkt, voelt en doet.
Daarbij is een goede relatie met jezelf superbelangrijk. Dat is immers
de voorwaarde voor elke goede relatie. Wineke begeleid je om bij
jezelf te komen, bij jouw kern, om te gaan voelen wat je kracht is en
waar je verlangen ligt. Met haar rust en persoonlijke, liefdevolle
aandacht motiveert ze je als geen ander om naar je hart te luisteren.
Al op jonge leeftijd was Wineke geïnteresseerd in waarom mensen
zijn zoals ze zijn, en doen zoals ze doen. Daarom verslond ze boeken
en volgde na haar studie Communicatiekunde, de 3-jarige opleiding
aan het ITIP (Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie), NLP
Master, Trainingen voor coaching, opstellingen en lichaamswerk.
Sinds 2012 coacht, bemoedigt en inspireert zij mensen vanuit haar
hart. Zij runt tevens het bedrijf Buitenplek Time-Out.
In haar vrije tijd speelt Wineke piano, zingt, schildert, leest, danst de
Argentijnse tango en tennist. Zij is 9 jaar single geweest, heeft nu een
relatie en is moeder van een zoon van 14.

Relatiecoach Selma Brandwijk – Praktijk Helder RelatieCoaching

Nu ben ik gelukkig getrouwd en moeder van twee kinderen. Daarvoor
heb ik ruimschoots van het single leven genoten echter met de tijd ook
de andere kant ervaren. Het gemis van een levenspartner. Je leven is
compleet maar er ontbreekt één belangrijke aanvulling. Iedereen
beleeft dit anders en gaat er verschillend mee om. Het gevoel
daarentegen is hetzelfde. In alle drukte en bedrijvigheid komt
eenzaamheid om de hoek kijken.
Stop met zoeken en ga ontmoeten. De Business Lounge is de
gelegenheid om buiten je bekende netwerk in een exclusieve en
discrete setting een nieuwe date ervaring op te doen en wie weet met
succes!
Het diepte interview draait om jou. Als goede luisteraar creëer ik een
open vertrouwelijke sfeer waarin je jezelf kan zijn en door mijn manier
van vragen stellen kunnen er voor jou nog verrassende antwoorden
naar voren komen.

Meld je nu aan voor een diepte interview
Date 10 mei tijdens het galadiner met
een persoon die bij je past en hetzelfde levenstandaard heeft als jij!

Meld je nu aan voor een diepte-interview

