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Introductie Workshop
Bewust en Geweldloos Communiceren
Vanuit Openheid en Verbinding Communiceren: wie wil dat nou niet!
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Wat is nou het probleem met Communicatie?
We praten de hele dag, waarom begrijpen we elkaar vaak niet?
Waarom hebben we ruzie? Zelfs met mensen waar we heel veel van houden!
Hoe fijn zou het zijn als we dit kunnen voorkomen of ombuigen?
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Locatie workshop:
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In deze Introductie Workshop Bewust en Geweldloos Communiceren
ontdek je hoe het komt dat onze communicatie niet altijd loopt zoals we willen.
En laat ik je ervaren hoe je meer helderheid in je manier van communiceren
brengt voor jezelf en met de mensen met wie je leeft en werkt.
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Wil jij
meer inzicht in jezelf ?
beter contact met de mensen om je heen ?
meer openheid in je relaties ?
meer harmonie en verbondenheid thuis en op je werk ?
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Kom dan naar deze introductie workshop!
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Stelvio 8
1186 EE Amstelveen
www. Flow4Life.nl

Inschrijving:
via mail
marcella.iedema@flow4life.nl
of bel: 06-27031296

Je kunt kiezen uit twee data:

!18 mei 9.30 - 12.00
!!21 mei 11.30 - 14.00
!
Ik wil graag alle deelnemers persoonlijk aandacht kunnen geven. Daarom
Woensdagochtend
Of zaterdagochtend

hanteer ik een maximum van
6 deelnemers per keer.
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Is jouw interesse gewekt en wil je doorgaan?
Aan het eind van de workshop ontvang je informatie over de
!
Basis 1 cursus die plaatsvindt op
Bijdrage: €10,00

zaterdag 4 en 18 juni 10.00 - 15.00 uur.

Geweldloze Communicatie
leert ons te verwoorden wat
er in ons leeft zonder
beschuldigingen en met
respect voor de ander.
Het model is praktisch
toepasbaar in allerlei
situaties en effectief bij
conflicten, relaties, leren,
opvoeding, bedrijfsvoering
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Mijn naam is Marcella Iedema en ik heb een praktijk voor Geweldloze Communicatie.
Sinds 2010 begeleid ik mensen in de 4 eenvoudige en diepgaande stappen van
het Geweldloze Communicatie model van Marshall Rosenberg.
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Dit leidt naar een meer liefdevolle relatie met jezelf en de mensen om je heen.

