
DENKER                                             

MEEGAAND                  

RISICOMIJDER                

PLANNER                                              

DROMER                                              

DURFAL                                                                             

REALIST                     

DENKER                                             VOELER                      

VECHTER                     VLUCHTER                                             

KOPER                                           SPAARDER                   

Carol:7.5
Ronald: 8.5                                                                           

Understand, Respect, and Appreciate 
Geef jezelf een cijfer van 1-10 om aan te geven hoe belangrijk dit voor jou is                            

Jezelf:
Je partner:                                                                            

Jezelf:
Je partner:                                                                            

Jezelf:
Je partner:                                                                            

Jezelf:
Je partner:                                                                            

Jezelf:
Je partner:                                                                            

Zoek de Verschillen
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"Elke dag hou ik weer meer van je, vandaag nog meer dan
gister, en ietsje minder dan morgen." - Anoniem 



Zoek de Verschillen

UITSLAPER                   

EXTROVERT                  

STUURDER                                              

LAATKOMER                                             

INTROVERT                                                                             

TIJDKOMER                 

VROEGE VOGEL                                             

REGELMAAT                                             FLEXIBEL                    

Jezelf:
Je partner:                                                                            

Jezelf:
Je partner:                                                                            

Jezelf:
Je partner:                                                                            

Jezelf:
Je partner:                                                                            

Jezelf:
Je partner:                                                                            

Overige discussiewaardige thema's: Spiritualiteit; Slaapgewoonten (ramen
open/dicht, donker-licht; Telefoongebruik; Huisinrichting; Politieke

voorkeur; Schoonouders en overige familie; Ex partner's, Seksuele wensen;
Ouderschap; Muziekkeuze; Gezondheid & Fitness; Eetgewoonten

Jezelf:
Je partner:                                                                            

OCHTEND SEX                                             AVOND SEX                  
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Verdiepende Vragen
Hoe gingen jouw/jullie ouders om met hun onderlinge verschillen?

Bespraken jullie ouders hun gevoelens en gedachten met jou/jullie?
En vanaf of tot welke leeftijd (van jouzelf) deden ze dat?

Heb je broers of zusters waar jij  (tav waarden, overtuigingen en
gedrag) echt niet op lijkt? Hoe gaan jij  en jouw partner met hen om?

Hoe kunnen wij samen verder groeien door op de juiste wijze
gebruik te maken van onze verschillen?

Welke onderwerpen leveren vooral stress in jullie relatie op? 

Welke verschillen (per onderwerp) hebben een positief effect op
jullie relatie omdat jullie relatie hierdoor meer in balans blijft?

Zijn er specifieke onderwerpen waarover je afspreekt dat jullie een
verschillende mening hebben en houden?

Vond jij  dat toen jullie samen gingen wonen of trouwden dat jullie
gemiddeld genomen in meer dan de helft van deze onderwerpen wel
op elkaar leken of juist niet? En waarom wel of niet?

Als jullie er niet in slagen om een goede oplossing te vinden hoe om
te gaan met jullie verschillen, hoe gaan jullie daar mee om en welke
vervolgstap nemen jullie?

Heb jij  behoefte aan professionele begeleiding door een
relatiecoach?
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Wil je ook meer rust, vertrouwen, 
lol en liefde in jouw relatie?

 
Deze week spreken we over het erkennen en
waarderen van jullie onderlinge verschillen. 

Clubhouse

Voor meer tools & fun volg ons op:
 Clubhouse: @carolwilliams  

Instagram: @carolwilliams_coach

 EDITIE NL 
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https://www.instagram.com/carolwilliams_coach/

