Relationer &
personlig utveckling
Förebygg relationsproblem i er kärleksrelation. "Relationer och personlig utveckling" är en utbildning
med hjälp till självhjälp för ansvarsfulla par som ser relationen som en möjlighet till personlig
utveckling och ökad medvetenhet.
Denna utbildning riktar sig enbart till par. För optimalt resultat krävs att var och en av er har en stark
vilja att utvecklas. I en kärleksrelation är ni två och om ni båda, var och en för sig tar ansvar för sin
del, kan en kraftfull utveckling ske.
Ni kan då var och en för sig tillåta er att vara i kärlek istället för rädsla. Utbildningen "Relationer och
personlig utveckling" ger insikter och verktyg för att höja nivån på kärleksrelationen. Under
utbildningen skapas en trygg, stödjande, tillåtande och öppen atmosfär. Mat, dryck och fika ingår i
priset och vi äter gemensamt. Det brukar vara roligt med många skratt!
2 dagar. Lördag 11.00 – sent och söndag 09.00 – 17.00. Max 8 deltagare (4 par).
Innehållet och upplägget är resultatet av tusentals möten med klienter, par och utbildningsdeltagare
samt arbete med egen och andras utveckling.
”Jag har fått förståelse ... Jag fick lära
känna mig själv. Vem jag är, hur jag är
och varför jag gör som jag gör. Jag
rekommenderar denna utbildning till
alla som verkligen vill komma vidare i
sin relation.”

”Jag upplever nu en större öppenhet.
Kommunikationen flyter lättare, vi kan
båda ge och ta. Jag tycker att
upplägget känns genomtänkt och det
känns baserat på erfarenheter från
tidigare utbildningar.”

/Tobias, arbetsledare i Stockholm

/Ulf, Polis i Stockholm

"Vår relation har blivit mer ärlig. Vi vet
båda mer om varandra nu. Jag
rekommenderar denna utbildning till
vilka par som. Jag tror att alla tjänar på
att gå en utbildning i sig själv och i
träning på kommunikation.”
/Pia, Lärare i Stockholm

Se fler referenser, priser, praktiskt, läs FAQ och gör anmälan till aktuella utbildningar på sidan:
https://tommypa.se/utbildningen-relationer-och-personlig-utveckling.php
Kontakta mig enligt nedan om du har frågor:

Tommy P.A. Larsson - personlig coach, relationscoach & utbildare
Kontakt via kontaktformulär på https://tommypa.se/kontakt.php eller
på mobilnummer 070-410 10 49, vardagar dagtid.
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