
  11 december 2016 

  1 

 

 

 

 

 

Het idee voor deze nieuwsbrief is ontstaan na de eerste weekend workshop 

die AnneMarie en Joop samen hebben verzorgd. Tijdens een prachtig, intens 

en geïnspireerd weekend is ons duidelijk geworden hoeveel verdieping en 

verbinding te bereiken is, wanneer we samen met andere integere mensen 

onszelf als doel stellen onze relatie ten dienste te stellen van persoonlijke, 

gezamenlijke en uiteindelijk evolutionaire ontwikkeling. Deze nieuwsbrief 

beschrijft steeds een kleine samenvatting van de onderwerpen van het 

weekend en de terugkomavond. Wij hopen je daarmee te interesseren, te 

inspireren en misschien zelfs uit te dagen om uiteindelijk deelgenoot te 

worden van een gezamenlijke groep reizigers die bewustzijnsontwikkeling 

ook in hun relatie centraal stellen.  

 

Spirit First, facilitator van deze workshop is een organisatie van 

geïnspireerde vrijwilligers en heeft als Mission-statement: “Spirit First” is 

het centrum voor bewustwording, ontwikkeling en gezondheid vanuit een 

evolutionair, spiritueel en kosmocentrisch perspectief. Hier vind je de 

leerplek die traditionele spiritualiteit op eigentijdse wijze combineert met 

evolutionaire inzichten en persoonlijke verantwoordelijkheid. Met als 

kernwaarden integriteit, autonomie, samen werken en samen leven creëren 

we een nieuwe waarde-gedreven en toekomstbestendige cultuur met mensen 

die verantwoordelijkheid nemen en bezield leiderschap tonen. Daarmee 

dragen we bij aan de duurzame ontwikkeling van een steeds betere wereld. 

Sinds jaren hebben wij allerlei succesvolle bijeenkomsten georganiseerd en 

sprekers uitgenodigd om zo gehoor te geven aan de bovenbeschreven missie. 

Enkele jaren geleden hebben we ook een aanzet gegeven aan ons 

Inleidende overwegingen 

Relatie 3.0 
               Nieuwsbrief 

Voor wie is deze nieuwsbrief 

AnneMarie Wiltingh 

Joop de Vette 



  11 december 2016 

  2 

gezamenlijke verlangen om relaties onder de loep te nemen. Martin Ucik, 

schrijver van het boek "Integral Relationships" was in die tijd onze gast en 

gaf een boeiende workshop.  

Intussen zijn we zelf zo ver om dit boeiende onderwerp zelf verder te nemen 

en te presenteren als workshop en verdiepingstraject voor geïnspireerde 

relaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We noemen deze training Relatie 3.0 en uiteraard hebben we daar een 

bedoeling mee. Deze relatietraining is niet bedoeld als relatietherapie en ook 

niet bedoeld voor relaties waar de een de ander wil veranderen. Deze 

training heeft ook niet als bedoeling om harmonie te creëren omdat het 

bewaren van de lieve vrede belangrijk zou zijn. Wat we gezamenlijk creëren 

en ontwikkelen is een ontwikkelingspad voor mensen in een liefdesrelatie 

die niet de relatie als hoogste doel hebben maar willen investeren in de 

ontwikkeling van een verbinding van twee unieke mensen, ieder met een 

unieke zielsmissie.  

 

Relatie 3.0 stelt de gezamenlijke ontwikkeling tot uniek mens zijn (zie 

“het Unieke Zelf” in de training Integrale Leven en Coachen) boven het 
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bewerkstelligen van een harmonieuze relatie (

relatie 2.0

) en boven de relatie 

waarin het bovenal gaat om het vervullen van eigen verlangens (

relatie 1.0

). 

In de komende tijd zal aanvulling in deze nieuwsbrief verduidelijken wat 

hier wordt bedoeld.  

 

Keith Witt een integraal psychotherapeut die zich veel bezig houdt met 

relaties, beschrijft de volgende vijf kernvragen die je een start kunnen geven 

met zelf onderzoek: 

 

1. Is er aantrekkingskracht met de ander en wat is deze aantrekkingskracht? 

Is er erotische polariteit, een vonk van aantrekkingskracht? 

2. Zorg je zelf en zorgt de ander voor fysieke, psychologische en spirituele 

gezondheid?  

3. Is ieder van jullie bij conflicten steeds weer bereid om terug te gaan naar 

liefde? 

4. Hoe is deze persoon of zou deze persoon zijn als ouder of familielid? 

5. Heeft ieder van jullie een soul-missie? Erkent de één de soul-missie van 

de ander en voelt die ander zich daarin erkend? 

 

 

 

 

 

 

 

Er is veel onderzoek gedaan naar de eigenschappen van succesvolle relaties. 

De volgende nieuwsbrief behandelt allerlei principes die sterk kunnen 

bijdragen aan succesvolle en groeizame relatie. Vanuit het perspectief van 

Relatie 3.0 is een relatie namelijk succesvol wanneer deze groeit en niet 

alleen maar duurt. Een van de onderzoeken die we dan beschrijven is dat van 

John M. Gottman.  
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Voed je genegenheid, je liefde en bewondering! 

- benoem drie redenen waarom je je partner bewondert 

- Neem tijd om bewonderend over je partner te denken 

- Zeg vaker op allerlei manieren: "ik houd van je" 

- Raak hem of haar dagelijks liefdevol aan 

- Bedank hem of haar voor dagelijkse zaken 

- Doe iedere week iets verrassends (dagelijks mag natuurlijk ook) 
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