RELATIEBOOST
SEMINARS!

Desiree van Dam

‘The love doctor van Rijen’
Zo wordt Desiree van Desiree van
Dam Braintraining & Coaching al
met een knipoog genoemd door
haar klanten.
Op het Aeroparc in Rijen adviseert
zij al vijf jaar koppels en singles over
de meest intieme onderwerpen.
Vreemdgaan met die leuke papa
van school, rampzalige Tinder dates,
open relaties, je meer moeder dan
vrouw voelen, sleur, hij kijkt liever
naar Netflix dan naar mij, jaloers zijn
op die veel jongere collega of hoe hij
door mijn onzekerheid in de armen
van een ander werd gedreven.

Breng je relatie tot een hoger level of
leer hoe jij die droom man/vrouw aan de haak slaat!
Voor singles & koppels
WIE:
Desiree van Dam van Desiree van Dam Coaching &
Braintraining met Joeri Klein
WAT:
“RELATIEBOOST Programma”
WANNEER:
Seminar I*:
Seminar II:
Seminar III:
Seminar IV:

donderdag 19 maart 2020, 19.30 - 20.30u
donderdag 2 april 2020, 19.30 - 20.30u
donderdag 16 april 2020, 19.30 - 20.30u
donderdag 30 april 2020, 19.30 - 20.30u

* Je behaalt het meeste resultaat uit het volgen van alle seminars.
Lukt dat niet, dan kan je zonder probleem ook losse seminars volgen!

ONDERWERPEN:
Seminar I:
Introductie seminar –
“The Biology of Love”		
Seminar II: De do’s en dont’s in communicatie –
de taal van de liefde
Seminar III: Verleiden en de passie behouden –
de macht van aantrekkingskracht
Seminar IV: Verwachtingen en wensen van frustratie naar creatie
WAAR:
Crown Business Center in Rijen.
KOSTEN:
EUR 10 p.p. en EUR 15 per koppel per seminar en 50 procent
korting op je 2e en volgende seminars.

“Mijn missie als coach is om mensen
te helpen om gelukkig te worden”,
aldus Desiree. Naast relatiecoaching
helpt zij haar klanten ook met klachten als stress, gebrek aan zelfvertrouwen, depressieve gevoelens en
angsten. Ter ondersteuning van de
coaching maakt ze gebruik van het
Neurofeedback systeem dat bewezen positieve effecten heeft op het
brein. De laatste jaren is echter het
onderwerp liefde en relaties steeds
meer in de schijnwerpers komen te
staan.
“IEDEREEN RELATIE-EXPERT”
Desiree merkt op dat als het op relaties en liefde aankomt “iedereen opeens een expert is”, maar “hoeveel
mensen ken jij die een fantastische
relatie hebben en die ook kunnen behouden”?
Veel mensen gaan voor relatieadvies
te rade bij vrienden en familie, terwijl die bijna nooit onafhankelijk zijn.
Verder missen zij vaak de kennis over
de grote verschillen tussen het mannen- en vrouwenbrein en hoe anders
mannen en vrouwen bijvoorbeeld
communiceren en de wereld ervaren.
“Meer dan eens verergeren de problemen daardoor, in plaats van dat ze
worden opgelost”.
“VAN COACHING ALS LAATSTE
REDMIDDEL NAAR INVESTEREN
IN JE RELATIE”
Sommige stellen kloppen pas in een
laat stadium aan voor advies. Het
gaat dan al maanden of zelfs jaren
slecht. Een coach is dan het laatste
redmiddel. Als er dan ook nog kinderen in het spel zijn of een gezamenlijke koopwoning of onderneming, kan
de situatie er behoorlijk wanhopig uit
zien voor de betrokkenen.
Gelukkig kan er meestal met een aantal coaching sessies al enorme vooruitgang worden geboekt. Desiree
grapt “scheiden is stukken duurder
dan coaching!”

OMSCHRIJVING:
Zit je relatie in een dip en moet het in 2020 echt anders? Kom
jij maar niet die prins of prinses op het witte paard tegen of
weet je die niet te behouden? Spreken jij en je partner niet
meer dezelfde taal? Hoe krijg je de passie weer terug? Waarom lopen je dates steeds op niks uit en lijken alle mannen
fout? Waarom doen vrouwen altijd zo moeilijk?
Kom er achter in de seminars van ons “RelatieBoost Programma”! Met 4 nuchtere en alles onthullende seminars, gaan wij
in op de theorie en praktijk achter liefde en relaties!
Wil je een plaats reserveren? Ga dan naar de website www.
desireevandam.nl en meld je aan bij ‘seminars’ of stuur een
mail naar info@desireevandam.nl met je naam en telefoonnummer.
Wil je gratis theorie, oefeningen en updates ontvangen over
het RelatieBoost Programma en de komende seminars? Volg
mij dan op Instagram of like mijn Facebookpagina!
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Desiree van Dam Coaching & Braintraining

Het laatste jaar ziet Desiree een grote verandering. Koppels trekken namelijk veel vroeger aan de bel dan
voorheen. Kleine problemen oplossen voordat ze groot worden, lijkt
de formule te zijn geworden. Ook is
er enorm veel interesse van koppels
om op een leuke manier hun relatie
te verdiepen en hun liefde voor elkaar
te laten groeien.
“Het besef lijkt te zijn gekomen dat
ook als er geen problemen zijn, investeren in je relatie leuk is en loont”.
Desiree legt uit dat een goede relatie
veel voor je doet. “Tegenslagen vang
je beter op, je voelt je gelukkiger en
je bent gewoon een fijner persoon
om mee om te gaan”. Het tegenovergestelde geldt echter ook. Als er thuis
telkens ruzies zijn, de passie verdwenen is of als je onzeker bent over de
toekomst van je relatie, loopt alles
minder lekker.

“OOK SINGLES GEBAAT
BIJ COACHING”
Naast koppels, vinden ook steeds
meer singles de weg naar Desiree’s
praktijk. Vrijgezellen vragen zich bijvoorbeeld af waarom het hen maar
niet lukt om die prins of prinses op
het witte paard te vinden en die te
behouden. Ook communicatie in het
digitale tijdperk, blijkt een uitdaging
waar het aankomt op de taal van de
liefde. Ondanks dat contact leggen
en communiceren met een date gemakkelijker is dan ooit door datingapps en Whatsapp, leidt dat tot
evenzoveel problemen, concludeert
Desiree.

Willem S. uit Tilburg “Ik heb bij
Desiree neurofeedback trainingen gedaan voor mijn ADHD
en dit is zeer goed bevallen,
daarnaast heb ik met mijn
vrouw relatie coaching bij haar
gedaan dit was zeer succesvol.
Desiree is een gedreven gepassioneerde vrouw die haar
hart op de goede plek heeft
en met haar klanten meedenkt
en een echte coach is. Ze is lief
maar ferm, ze draait er geen
doekjes om heen als het op
veranderingen aankomt. We
zijn zelfs een beetje van haar
gaan houden.”

Zo omschrijft ze het typische geval
van een jonge vrouw die na een leuke
date op vrijdagavond een lief berichtje stuurde aan haar date. Ondanks
dat haar berichtje werd gelezen door
de ontvanger, bleef elke reactie uit.
Daarop stuurde ze nog een paar berichten op vrijdagavond en een hele
reeks boze berichten op zaterdag.
De kers op de taart was haar laatste

bericht dat hij een volgende date met
haar wel op zijn buik kon schrijven.
Zondagochtend bleek dat zijn telefoon stuk was gevallen tijdens een
visweekend met een vriend en dat hij
de berichten wel had binnen zien komen, maar door het defect niet kon
antwoorden.
“Natuurlijk is zo’n verhaal aan de ene
kant hilarisch, maar aan de andere kant
zat er geen volgende date meer in
voor deze dame”. Wat ik singles leer is
wat wel en wat niet te doen in dit soort
situaties, maar ook hoe ze met zelfvertrouwen kunnen daten en dat ook kunnen uitstralen, zonder arrogant over te
komen. Daarnaast coach ik hen hoe ze
de juiste partner kunnen aantrekken in
plaats van die eeuwige player of bad
guy. Bij mannen ligt de focus vaak op
het beter begrijpen van vrouwen en
waarom vrouwen zo anders communiceren dan mannen en hoe daarmee
om te gaan.
RELATIEBOOST SEMINARS
Naast de één op één coaching, lanceert Desiree van Dam Braintraining
& Coaching op verzoek van velen in
maart en april dit jaar het RelatieBoost programma.
Meer informatie in het kader links!
Aanmelden voor de seminars of een
gratis proefsessie kan via de website:
www.desireevandam.nl
tel. 06 - 45 47 2552

