
   Uitnodiging cursus:  

‘Ontmoeting in Relatie’ 
 

‘Door ontmoeting in de relatie ontstaat er meer wederzijds begrip en ruimte voor wie jullie nu zijn’. 

 

Hoe kun je elkaar blijven ontmoeten in je relatie? Een liefdevolle relatie onderhouden kan een 

grote klus zijn. Je bent immers niet alleen geliefde, maar blijft ook het mensenkind dat tussen jou 

en je voorouders in staat. Wat er vaak gebeurt in een liefdesrelatie is dat jouw partner de diepste 

thema’s bij jou wakker kust die al heel lang bij jou horen.  

Hoe kun je daarmee leven van dag tot dag? Hoe doe jij dat? Welke tools willen jullie verwerven 

om samen het leven vorm te geven.  

Willen jullie graag je relatie verdiepen en vanuit een vernieuwde energie verder gaan met elkaar. 

Wees dan welkom in onze vijfdaagse cursus.  

 

Wij, Polle Potters en Hannah Bellinkx, liefdespartners en ouders, gaan graag met jullie aan het 

werk aan de hand van opdrachten, oefeningen, spel en een dag werken op loctaie met het paard 

als spiegel.  

 

Thema’s die we belichten zijn:  

Hoe ontmoeten jullie elkaar? Hoe leef je je partnerrelatie en ouderschap? Hoe geef je vorm aan 

intimiteit, spel, plezier in het leven van alledag? Wat is de dynamiek in jullie relatie? Hoe sluit je 

je eigen systeem en dat van de ander in? Hoe zorg je voor jezelf, de ander en elkaar? Hoe 

speelt het thema schuld en onschuld? Licht en schaduw? Hoe open jij je hart en kan er weer een 

diepe ontmoeting plaatsvinden zodat de liefde voluit kan stromen.  

 

Om de maand komen we een zaterdag samen met 5 à 6 koppels om de relatie te verdiepen.  

 

Plaats: Buro Bellinkx Lavendelstraat 56 te Haarlem 

Data: 17 december 2022, 21 januari 2023, 25 februari 2023, 8 april 2023 (op locatie werken met 

paarden) en 13 mei 2023 

Inloop: 9.45u koffie en thee  

Tijd:10u tot 16u lunch wordt door ons verzorgd. 

Kosten: € 245,- excl. btw per koppel per dag.  

Aanmelden kan via info@burobellinkx.nl graag voor 1 december 2022. 
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