SPEELS LIEFDEVOL VRAGENPAPIER
♥1 Welke rol(len) speelt liefde nu in jouw leven?

♥2 Hoe beleef/ervaar jij liefde?

♥3 Hoe belangrijk is het voor jou je leven en liefde te delen met een partner?
♥4 Heb jij momenteel een relatie met één bepaalde persoon?
Zo JA, hoe tevreden ben je met die relatie?

JA / NEE

Staan jullie er samen voor open jullie relatie te verfrissen en versterken, op speelse,
creatieve en/of sensuele manier? JA! / LIGT ERAAN HOE / MISSCHIEN / NEE
(ga door naar vraag ♥6)
♥5 Heb je nu geen (vaste) relatie? Zou je die wel willen aangaan? JA / NEE
Zo JA, op welke voorwaarde(n)?

 Is het jou duidelijk waarom je op dit moment (nog) geen relatie hebt?
JA / MIN OF MEER / DAT BEGINT TE KOMEN / NEE, GEEN FLAUW IDEE
 Zijn er bepaalde overtuigingen en/of ervaringen die jou in de weg zitten bij het
aangaan van een liefdesrelatie? JA / VAST WEL, MAAR WELKE?? / NEE
 Zo JA, ben je bereid met humor en acceptatie naar deze ervaringen/overtuigingen
te kijken en waar nodig los te laten?
♥6 Wat vind je ervan om een landelijke LIEFDEBEWEGING te starten, speciaal voor
OPEN MINDED MENSEN, gebaseerd op Bo en de babes?
==> z.o.z.

♥7 Wil je actief meehelpen met het opzetten van de Liefdebeweging?
JA! / DAT HANGT ERVAN AF / NU NIET, MISSCHIEN LATER / NEE
 Zo JA, Met welke dingen wil je wel meehelpen?
O Presenteren
O Teksten schrijven voor het Doeboek
O Promotie via facebook/website
O Regelmatig in de spiegel kijken en zeggen: “Ik hou van jou”
O Workshops geven tijdens bijeenkomsten, namelijk..................................
……………………………………………………………………………..
O Creatieve spelvormen verzinnen en uitproberen voor het Doeboek
O Persoonlijke gesprekken voeren met medespelers / deelnemers
O Administratie en organisatie
O Artiesten vinden/uitnodigen
O Sponsoren en fondsen vinden
O Creatief verkopen op markten en beurzen
O Duidelijk aan anderen laten merken wat je zo leuk vindt aan hen
O Groepsgewijze oefeningen mee voorbereiden en uitvoeren
O Straatoptredens doen tijdens presentaties in bv. boekwinkels
O Iets doen met/voor deelnemers met kinderwens
O Teksten redigeren
O Buitenactiviteiten / weekenden / vakanties organiseren en mee begeleiden
O Lachen om de dingen; liefde kan zo speels en leuk zijn;-)
O Zelf optreden als artiest / muzikant  wat speel/doe je? …………………………..
………………………………………………………………………………………..
O Geschikte locaties vinden voor presentaties / ontmoetingsbijeenkomsten / feesten
O Iets doen met genezing / healing, namelijk:...........................................................
O Nieuwe vormen verzinnen en uitproberen om liefdesverdriet op te lossen
O (groepen) Vrijwilligers aansturen en coördineren
O Helemaal GAAN voor de liefde in je leven, in alle opzichten
O Nog andere persoonlijke bijdragen aan dit liefdes-groepsavontuur?
.............................................................
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
♥8 Opmerkingen, suggesties, grappen enz. naar aanleiding van deze vragen:

♥9 Alleen als je actief mee wilt doen met dit liefdes-groepsavontuur:
NAAM:

SKYPENAAM:

ADRES:
POSTCODE:

TELEFOON:
PLAATS

EMAIL:

Graag afgeven aan Hein of opsturen naar heinster@hetnet.nl /Potgieterstraat 9, 6573 CC Beek-Ubbergen. Bedankt!

