2-Daagse workshop Samengesteld
Iedereen wil een liefdesrelaties die altijd standhoudt. “En ze leefden nog lang en gelukkig” is
voor velen het grootste ideaal. Maar vaak ook een onbereikbaar ideaal. Eén op de drie
huwelijken eindigt in een scheiding of mensen verliezen hun partner door de dood.
Opkrabbelen en je leven opnieuw inrichten na een dergelijke gebeurtenis is niet gemakkelijk
en ooit weer gelukkig worden lijkt heel ver weg. Er zijn mensen die ervoor kiezen om alleen
te blijven en anderen gaan op zoek naar een nieuwe levenspartner.
Wanneer we opnieuw beginnen, staan zowel mannen als vrouwen voor een kruispunt in hun
leven:
De ene weg leidt naar boven, naar het licht, de liefde en de hoop.
De weg naar boven kent een moeilijk begin. Het vereist het toelaten van onze pijn en het
leren van nieuwe relatievaardigheden. We moeten onszelf uitdagen het beste uit onszelf te
halen.
De andere weg leidt naar beneden, naar de duisternis, de wanhoop en de leegte.
De andere weg is in het begin veel gemakkelijker, maar wordt uiteindelijk steeds pijnlijker en
moeilijker. Deze weg belooft opluchting, maar heelt ons hart niet. Deze weg leidt niet naar
(t)huis.
Door het risico te nemen opnieuw lief te hebben, word je niet alleen sterker, maar ook
liefdevoller. Door de uitdaging aan te nemen je hart te helen, zul je verder gaan en een
grotere liefde vinden. Met een hart vol liefde, zul je alles uit jezelf halen en ook de diepste
behoefte van je ziel vervullen: lief te hebben en bemind te worden.
Maar het aangaan van een nieuwe liefdesrelatie brengt nieuwe problemen met zich mee.
Zowel jij als je partner hebben mogelijk een of meer huwelijken en of relaties achter zich. Het
kan zijn dat de pijn en het verdriet van een eerder huwelijk nog niet goed zijn verwerkt. Dit
neem je mee in je huwelijk en dat kan weer leiden tot pijnlijke situaties. Dit wordt in veel
gevallen nog sterker wanneer er ook kinderen uit een vorig huwelijk zijn. Het is dan ook niet
voor niets dat het scheidingspercentage van tweede en derde huwelijken hoger ligt.
Het aanbod van huwelijksweekenden in Nederland is groot en het is goed om daar gebruik
van te maken. Wij doen dat zelf ook, maar we ervaren dat er tijdens dit soort weekenden
onvoldoende aandacht is voor de extra uitdagingen waar je in een volgend huwelijk
of nieuwe relatie voor staat.
Het doel is om jullie toe te rusten om van je huwelijk een succes te maken door in te gaan op
onderwerpen als:
Communicatie, prioriteiten, je eigen identiteit, gezonde grenzen, de emotionele impact van
hertrouwen en een duurzame relatie aan te kunnen blijven gaan. Ook de ontmoetingen
en gesprekken met andere echtparen zijn daarin waardevol.
Tijd investeren in je huwelijk, het herkennen van valkuilen en pijnpunten en het samen in
gesprek gaan is een van de beste investeringen die je kunt doen.
De workshop is bedoeld voor echtparen die in een tweede of volgend huwelijk zijn of een
duurzame relatie aan willen gaan en voor hen die zich daarop voorbereiden.
Voor meer informatie en inschrijving:
contact@pascalleimpens.nl

