
Cursus ‘Realiseer je Heilige Relatie’ 

 

Veel mensen zijn op zoek naar hun wederhelft, hun tweelingziel of zielsmaatje. 
En vaak hebben we een hele reeks aan (romantische) voorstellingen over hoe 
zo’n relatie eruit ziet, waaraan de ander moet voldoen en hoe zo’n relatie ons 
compleet zal maken. 

Wat zit er achter het verlangen naar een heilige relatie of onze tweelingziel? En 
waar komen we hem of haar, liefst zo snel mogelijk (-: tegen? Hoe zou het zijn 
als de partners die je tot nu verwelkomd hebt in je leven, precies degenen waren 
die je op dat moment nodig had om een volgende stap te zetten op weg naar 
een heilige relatie? 

En hoe onvolmaakt sommige relaties achteraf ook mogen lijken, misschien zijn 
het wel richtingwijzers naar het realiseren van de meeste heilige van alle 
relaties: de Heilige Relatie met jezelf. Uiteindelijk is het de relatie tussen de 
mannelijke en vrouwelijke aspecten in jezelf die bepalen wat voor relaties we 
aantrekken in het dagelijks leven.  

Op het moment dat je bewust samen aan je relatie kunt werken, kunt kijken 
naar elkaars pijn en gekwetstheid, zonder te oordelen, kan je relatie groeien 
naar een heilige relatie. Dit soort liefde is gebaseerd op vrijheid en niet op een 
verwachting of behoeftigheid. Haar vleugels tillen ons dan steeds hoger op naar 
de universele liefde en de eenheid met alle leven. 



Hoe ga jij om met je relaties? Kun je eerlijk zijn, kun je elkaar vertrouwen, hoe 
veilig voel je je bij de ander, durf je kwetsbaar te zijn? En hoe ga je om met 
jezelf, met je verdriet, je verlangen, je angsten, je hoop en je verleden? 

Er zijn veel soorten relaties in ons leven, dagelijks hebben we hiermee te maken, 
met jezelf, je partner, je kinderen, je vrienden, familie, in de buurt en op je 
werk. Al deze relaties kunnen je de weg wijzen naar een heilige relatie met jezelf 
en met een partner.  

Ben je nieuwsgierig? We nodigen je uit om deze weg, die voert naar het hart van 
jezelf en van de ander, samen met ons te onderzoeken en ruimte te creëren om 
hier stappen in te zetten. De avonden staan voor je open zowel als je in een 
relatie zit als wanneer je op dit moment alleen je weg volgt. 

Aantrekkingskracht, spiegelen, patronen, verzoening, veiligheid, conflict, 
samenzijn, groeien, spelen, intimiteit, balans en seksualiteit zijn enkele van de 
thema’s die tijdens deze avonden aan bod zullen komen. Naast een theoretisch 
deel gaan we tijdens deze cursus ook aan de slag met verschillende (speelse) 
oefeningen en technieken. 

Hartegroet, 

Mariëlle en Maarten 

 

De cursus is gepland over vier avonden: 

Avond I: Verzoening met het verleden, 7-4 
 
Avond II: Accepteren van het heden, 5-5 
 
Avond III: Het mannelijke en vrouwelijk in jezelf, 2-6 
 
Avond IV: De wet van aantrekkingskracht, 7-7 
 
Data:         Vrijdag 7-4, 5-5, 2-6 en 7-7 
Aanvang:   20.00 uur - 22.00 uur (deuren open vanaf 19.30 uur) 
Bijdrage:   € 55,- (incl. koffie/thee) 
Locatie:     Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 
 
Aan deze cursus kunnen maximaal tien personen deelnemen. 
 
Heb je interesse om te komen, meld je aan via: info@hartetcetera.nl of 06-
11261918  Plaatsen worden gereserveerd op moment van aanmelding. 
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