
KÄRLEKSTANKEN®

FÖR DIG SOM VILL HA EN LEVANDE OCH 
KÄRLEKSFULL RELATION - ALLTID!
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Läs mer om KÄRLEKSTANKEN här!

HUR FUNGERAR DET?
Webbapplikation som används på dator, telefon 
eller platta med eget inlogg.

Innehåller en enkät och 10 olika områden med 
filmer, sketcher, övningar och mallar som 
uppdateras löpande. 

Appen kan användas för personlig 
utveckling men främst är den avsedd för   par 
som vill förstå varandra bättre och få en 
kärleksboost med nya beteenden i relationen.

Relationen har fått en varaktig boost..

Du och din partner har fått en nytändning , 
glädje och uppskattar varandra på ett nytt 
sätt.

Relationen är uppfräschad och 
uppmärksammad.

Ni har fått nya tankar och idéer och gör nya 
planer.

Du och din partner vet vad som väcker och 
vad som släcker er relation och vet hur ni 
hindrar kärleken från att sippra bort.

Ni har många nya verktyg som snabbt och 
enkelt fyller på din er kärlekstank.

Du och din partner har fått en ny förståelse för 
varandra.

Ni sparrar varandra att fortsätta jobba aktivt 
med att hålla er relation levande.

VILL NI PÅ TU MAN HAND GE ER 
RELATION EN KÄRLEKSBOOST?

Då är KÄRLEKSTANKEN® relationsapp något 
för er! Den ger er hjälp till självhjälp och en 
ständigt uppfriskande relationsutveckling. 
Kärlekstanken är bra när du och din partner 
vill hålla er inre kärlekstank fylld, alltså tanka 
kärlek. Den hjälper er tänka på vad det är som 
fyller tanken och på vad som gör att den 
läcker. Så både tanka och tänka alltså.

Kärlekstanken® är ett webbaserat 
relationsverktyg (en sorts webbutbildning) för 
er som vill utvecklas tillsammans utan hjälp 
av en coach eller terapeut. Den innehåller 10 
olika teman och tillsammans bildar de en 
helhet som hjälper er tänka på, och förstå, vad 
som fyller eller tömmer er kärlekstank

FÖR DIG SOM:
Vill att relationen utvecklas med er,

Vill att relationen inte ska riskera att stagnera

Vill lära känna varandra bättre nu och i framtiden

Känner att det inte alltid är enkelt att hålla 
relationen levande och skapa hållbara 
förändringar.

EFFEKT AV KÄRLEKSTANKEN®?

Köp KÄRLEKSTANKEN här! 

https://wholeness.se/Hem/person/energitanken.html
https://wholeness.se/Hem/par/karlekstanken/
https://app.karlekstanken.se/



