markante vrouwen

Relateren
kun je
leren
Hinderpalen zijn: de relatie met hun partner, het schuldgevoel over het niet perfect
kunnen combineren van huishouden, job en gezin en het gevoel zichzelf te verliezen.
Je kunt je niet voorstellen hoe groot de druk op vrouwen is in onze maatschappij. Wat
me opvalt, is dat steeds jongere vrouwen vastlopen in wat van hen verwacht wordt, of
althans wat ze dénken wat van hen wordt verwacht.
Uit de training Relateren doe je zo, die bestaat uit twee modules, is bijna organisch
een nieuwe training ontstaan: In Vrouwelijkheid. Hier werken we nog meer aan onze
kernkwaliteiten als vrouw: ons ontvangend vermogen en ons open hart.
Omdat dis-balans op het werk, de relaties thuis ook beïnvloedt, start onze nieuwe tak
Vrouwen in Business binnenkort met haar leiderschapstraining ‘breng ziel in zaken’. Deze
is speciaal ontwikkeld om de authenticiteit in elke werkende vrouw terug naar boven te
brengen zodat ze op een evenwichtige manier een carrière kan uitbouwen. Pas als je
weet wie je bent, kan je je talenten in de wereld zetten. Hedendaagse vrouwen hebben
geen rolmodel van een carrièrevrouw gehad en zijn de eerste generatie die het voor
zichzelf kan waarmaken en rolmodel kan zijn voor de volgende generatie.”

Relatiecoach Patricia van Lingen
toont in Relateren kun je leren aan
hoe een liefdevolle relatie voor
iedereen weggelegd is. Confronterende voorbeelden en praktische
oefeningen tonen hoe je vastgeroeste patronen kunt doorbreken
en je innerlijke balans kunt terugvinden.
“Ik wil mijn bevindingen echt delen
met zoveel mogelijk mensen. Het
boek moet voor iedereen leesbaar
zijn.”
Uitg. Lannoo ISBN 978 9401 403054

Kwaliteitsgarantie
“Onze beste reclame zijn natuurlijk tevreden cursisten. Maar kwaliteitslabels helpen
ook. De Client Scan doorlichting door Management Information leverde de school het
kwaliteitslabel Qfor op. Met een tevredenheidsscore van 92% kunnen we zeggen: ontevreden na de cursus? Trainingsgeld terug!

Overvloed delen
“Ik besef elke dag dat ik een geluksvogel ben: ik ben gezond en heb het ﬁnancieel
goed. Ik wil graag mijn overvloed delen. Het project Children of Sumatra ﬁnanciert
broodnodige operaties bij kinderen die daardoor terug een menswaardig bestaan
kunnen leiden. Het feit dat het project in Sumatra loopt, legt bovendien een link met
mijn roots.”

€ 200 KORTING!
Relatiecoach Patricia van Lingen
biedt markantleden met een business die zich inschrijven voor de training ‘Breng ziel in zaken’ een korting
van €200 op de inschrijvingsprijs.
Inschrijven via
www.vrouweninbusiness.be.
Codewoord: markant + lidnummer
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