Relatieproblemen? Los ze op!

Weer net zo
verliefd als toen
In de realiteit van alledag kan het zijn dat je in een relatie uit elkaar groeit. Er kunnen
hierdoor conflicten, ruzies, affaires, vervreemding, weinig of geen seks, verwijten,
afhankelijkheid en sleur ontstaan. De intimiteit van een relatie verdraagt geen terughouding, middelmatigheid of compromissen. Gebrek aan contact en communicatie is
pijnlijk en voelbaar.
Kun je je nog herinneren hoe jullie elkaar
ontmoet hebben? De verliefdheid, de sprong
in het diepe, het wegdromen. En hoe heerlijk
was het om elkaar alles te vertellen en nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Contact is de basis
van iedere relatie en dat vereist uitwisseling,
expressie en levendigheid met alles erop en
eraan. Wil je ook weer gezien en gehoord
worden in je relatie?
Simone Sinjorgo biedt lichaamsgerichte
relatietherapie; alleen en ook samen met een
mannelijke collega. De dynamische aanpak

in de sessies kenmerkt zich door beweging,
fysieke aanraking en persoonlijke interactie.
Door de ontwikkeling van een betere
lichaamsbeleving en bewustzijn creëer je
meer harmonie tussen hoofd, hart en lichaam.
Het brengt je direct terug tot het vermogen
van voelen in contact met je partner.
Deze aanpak is ook toepasbaar op familieen werkrelaties. Praktijk de Diamant is verbonden met een netwerk van relatietherapeuten.
Simone Sinjorgo biedt ook individuele sessies,
kunstzinnig coachen en massages.
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Tuinarchitectuur anders dan anders

Een gewone tuin,
maar toch speciaal
De manier waarop je tuin is ingericht,
bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer.
Een goed tuinontwerp zorgt ervoor dat
je je tuin ervaart als een oase waarin je je
terug kunt trekken, een plek waar je even
helemaal jezelf kunt zijn.
Sir. Green - Léon van Rijswijk ontwerpt tuinen
die stuk voor stuk iets speciaals hebben.
Het kan de vormgeving, de belijning,
de structuur, de beplanting of het gebruik
en combinatie van de verschillende materialen zijn. Eén punt staat altijd centraal: de
buitenruimte moet bij de opdrachtgever, de
omgeving en de architectuur passen.
Sir. Green ontwerpt groene buitenruimten,
tuinen, daktuinen en levende muren zoals de
EetbareWand® voor particulieren, bezitters van

privé landgoederen, zorginstellingen, recreatieterreinen, scholen en speelterreinen, historische
buitenplaatsen en bedrijven. Voor elke buitenruimte geldt hetzelfde principe.
Léon van Rijswijk is een tuinontwerper die
voldoet aan onder meer de hoge norm van
uitstekende dienstverlening, betrouwbaarheid,
een prima kwaliteit-prijsverhouding en is daarmee gecertificeerd Kwaliteitontwerper.
Je klopt bij Léon van Rijswijk met een gerust
hart aan voor een geweldig ontwerp en de deskundige begeleiding tijdens aanleg of renovatie
van de tuin of buitenruimte.
Naast vanzelfsprekende criteria zoals vak
manschap, betrouwbaarheid en permanente
educatie tref je bij Sir. Green hoogstaande
kwaliteit, persoonlijke service, creatieve
ontwerpkunst en ambitie aan.
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