Wat is Spiritueel Partnerschap?
In deze tijd ontstaat steeds meer ruimte voor een nieuw soort
partnerschap. Het is niet langer nodig om samen een eenheid te
vormen om beter te kunnen overleven in deze wereld. In plaats van
overleven komt de nadruk steeds meer te liggen op de kwaliteit van
leven en op het bereiken van een hoger bewustzijnsniveau.
Spiritueel partnerschap is een verbintenis tussen twee mensen met
als doel elkaar optimaal te stimuleren in elkaars spirituele groei.
Een verbintenis gericht op heelwording van beide partners. Daarbij
gaat het om het integreren van vrouwelijke en mannelijke kanten,
die in ieder mens (v/m) aanwezig zijn.
Spirituele partners gaan ervan uit dat er een diepere reden is
waarom zij samen zijn. Zij erkennen elkaar als gelijken en zijn
bereid hun eigen (ego)belangen opzij te zetten.
In ons intensieve programma voor partners geven we je diepgaande
inzichten in jezelf. En vervolgens samen met je partner inzicht in
elkaars behoeften en drijfveren. Om tot een nieuw uitgangspunt van
je relatie te kunnen komen en spiritueel partnerschap te kunnen
omarmen.

Programma indeling
Het intensieve programma voor partners bestaat standaard uit drie
sessies. Hierin maken we gebruik van psychologische en spirituele
astrologie. Daarmee willen we eerst de kracht van beide partners
individueel in kaart brengen, om ze daarna bij elkaar te brengen om
te zien waar ze elkaar juist wel of niet kunnen ondersteunen. Een
mogelijke vierde sessie wordt besteed aan het integreren van de
opgedane inzichten en het opstellen van plannen hoe daarmee om
te gaan.
Investering in je Partnerschap
€ 750,-- voor 2 sessies van 90 minuten plus 1 sessie van 120
minuten.
€ 175,-- voor een vierde (integratie)sessie van 90 minuten.
Deze tarieven zijn inclusief 21% BTW en bedoeld voor particulieren.
Zakelijke tarieven op aanvraag.

Wie zijn wij?
Inge Terluin-Tjoa – Lid Astrologische Vereniging Nederland
Sinds 1991 houd ik me intensief bezig met verschillende vormen en
technieken van coaching en therapie. Astrologie, Bloesem- &
Fytotherapie, Inner Alignment & Past Life Integration, Yoga &
Meditatie zijn onder andere de kennisgebieden en vormen die
toepas. Wat mij vooral inspireert is andere perspectieven te
verkennen, iets waar deze tijd nadrukkelijk toe uitnodigt.
Mijn kwaliteiten liggen voornamelijk in het waarnemen van
synchroniciteit en in een holistische benadering in coachingstrajecten.
Rinze Terluin
Ik ondersteun vol overtuiging de wens tot heelwording die veel
mensen in deze tijd hebben. Alle ingrediënten voor heelwording zijn
beschikbaar: onze onmetelijke kracht en veerkracht, onze
aangeboren creativiteit, onze verbinding met alles wat harmonie
kan brengen en niet te vergeten de helende kracht van humor. Mijn
kwaliteiten komen vooral tot uiting als coach en trainer, zowel met
individuen als met teams. Soms maak ik daarbij gebruik van de
unieke feedback die paarden kunnen geven. En verder schrijf ik
graag over spirituele onderwerpen.
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