
Verbonden 
en toch vrij leven 
met je partner

Encounter gelooft in solide relaties die 
energie geven. Als je investeert in je 
relatie dan kan jullie liefde groeien.  
Zo ontstaat weer opnieuw de  
verbinding die je voelde in het begin.

“

Waarom Encounter?
Wij weten dat een goede en fijne relatie mensen gelukkig maakt.  

Dat doe je door open te zijn en je in te zetten voor elkaar.  
Door positief en met aandacht met elkaar om te gaan.  

Samen met Encounter doen jullie de investering van je leven,  
die zich elke dag opnieuw uitbetaalt. Soms confronterend,  

vaak inzichtrijk, altijd waardevol. Je leven wordt er rijker van.

Een nieuwe manier  
van communiceren!
Een goede relatie heeft een goede 
communicatie tussen jullie samen nodig. 
Dat vraagt inzet en lef om fris naar je 
opvattingen en gedrag te kijken en je 
open te stellen. We vinden het allemaal 
belangrijk te investeren in een opleiding, 
in opvoeding, in wonen, dus waarom niet 
investeren in een goede relatie?

Het programma
De opzet is simpel:
•   Je luistert naar een 

presentatie over een 
onderwerp dat de 
weekendbegeleiders 
geven

•   Je schrijft je gedachten, 
gevoelens en inzichten 
over dit onderwerp op

•   Die inzichten deel je met 
partner. Je kiest zelf wat 
je vertelt; er zijn geen 
verplichtingen.

Je hoeft niet in de groep  
te delen.

Kijk voor data, locatie en meer informatie op www.encounter.nl

Het Encounter relatieweekend
Tijdens het Encounter weekend gaan we op zoek naar die klik van het  
begin. We helpen jullie door je een nieuwe manier van communiceren 

aan te bieden die zeer effectief is. Geef opnieuw richting aan jouw relatie, 
júllie relatie! Voel je vrij, los van de sleur en verbonden met elkaar.

Het weekend doe je écht samen. Je hoeft niets in een groep te 
doen. Er zijn geen therapeuten. Een beproefd concept dat zeer 

effectief is en jullie op het spoor van verbondenheid zet.

Een weekend vol kansen
Tijd is wat een stabiele relatie nodig heeft. 

We bieden je die kans in een heel weekend 
dat gericht is op jullie communicatie en 

jouw persoonlijke ontwikkeling. Geef 
richting aan jouw relatie, júllie relatie!


