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Welkom bij de module TOEKOMST. 

Met deze laatste module wil ik je helpen om jou in de cockpit van je eigen 
leven te zetten. 
Ik wil jou er ook attent op maken dat het leven uit seizoenen bestaat, je kan 
niet altijd AAN staan. Een leeuw gaat ook niet constant achter zijn prooi aan, 
denk maar eens aan hoeveel uren hij lui ligt te slapen in de zon. Sta jezelf 
ook toe om UIT te staan, om jouw pauzeknop in te duwen.

In deze module gaan we onze persoonlijke levenslijst opmaken, zodat jij 
een beter inzicht krijgt in hoe jouw toekomst eruit kan zien. 
Het is belangrijk om jouw doelen te stellen, dat geeft je focus. 

Verder wil ik je laten zien wat een gezonde relatie is, zodat jij – wanneer je 
er klaar voor bent – weer vol vertrouwen jouw hart kan openstellen. 
Hoe zou je dan met de juiste energie jouw ware partner kunnen 
aantrekken? Wanneer je die partner dan hebt ontmoet, hoe hou je dan 
de liefde levend? Wat heb jij nodig om liefdevol sex na je ex te kunnen 
ervaren?

Dit is een lange maar heel boeiende module. 
Veel plezier ermee. 

Inleiding
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Zullen we maar meteen beginnen met het opstellen van onze levenslijst? 
Ik geef jou ook de mogelijkheid om dit document hier uit te printen, zodat 
je dit schriftelijk kan invullen. Bewaar het op een plekje dat alleen jij weet en 
ik wil je adviseren om er ook af en toe eens naar terug te kijken. 
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The future belongs to those 
who believe in the 

beauty of their dreams.
Eleanor Roosevelt

http://vanuitverbindingnaarkracht.com/downloads/MijnLevenslijst_A4.pdf


Al het goede start met verlangen. 
Wacht niet op een volgende wake-up call om je leven te leiden.

Vooraleer je verder leest. 
Neem eens je telefoon. Scroll eens door jouw foto’s van het voorbije jaar. 
Hoeveel foto’s zie jij van jezelf waarop je lacht? Heb je geen foto’s van jezelf? 
Kijk dan eens naar de momenten waarvan jij foto’s nam.
Hoeveel leuke momenten staan daar tussen?  
Misschien heb je wel bijna geen foto’s? 
Ga bij jezelf eens na wat dit wil zeggen over je leven…
Neem je gewoon niet graag foto’s of was er niks de moeite waard om een 
foto van te nemen?
Dit kan best confronterend zijn, dat is nét waarom ik je vraag om deze 
oefening te doen. Met dit gevoel wil ik je vragen om je persoonlijke 
levenslijst in te vullen.

Waar verlang jij naar?
Durf je eigen koers te varen en jouw dromen en doelen op te schrijven.
Hoeveel ruimte geef jij jezelf om jouw dromen te voelen?
Wie ben jij en waar sta jij voor? 
Door deze levenslijst écht te gaan invullen zet jij de eerste stap 
naar het creëren van je droomleven en formuleer jij je visie op je nieuwe 
toekomst.

Een toekomst los van je ex.
Jouw persoonlijke toekomst dus.

1. Persoonlijke levenslijst
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Voor houvast en structuur is het nodig dat jij jouw visie op je toekomst gaat 
formuleren. 
Door dit nu uitgebreid op te schrijven, stimuleer jij jouw positief denken. 

Positief denken is de sleutel voor het krijgen van meer energie. 

Zoals ik bij het begin al zei, print deze pagina uit, herlees deze ook op 
regelmatige basis. Zo kan jij ervoor zorgen dat jouw visie gaat doorwerken 
in al je gedachten en je acties.
Durf ook een termijn op je visie te plakken! 
Bewaar deze pagina zorgvuldig en ik ben heel benieuwd hoe jij hier binnen 
pakweg 5 jaar naar zult terug kijken. 

Je visie is je diepste wens voor hoe het over een tijd met je gaat.

The only person 
who can change your life is 

YOU.



Mijn levenslijst
Wie wil je zijn?

Wat wil je 
hebben?

Wat is je 
financiële 
blauwdruk?

Wat wil je doen?

Hoe wil jij je  
voelen?

Met wie wil je zijn?

Waar wil je naartoe?

Bepaal jouw Inner 
Circle, omgeef 

je met positieve 
mensen. 

Ervaringen, 
bestemmingen,...

Gedachten, personen, suiker, alcohol 
of andere zaken die jou belemmeren

Wat ga jij niet langer meer tolereren? 

Wat zijn de “duiveltjes” in je leven,  
wat ga je schrappen? 

Wat is jouw Zone of Genius, wat geeft 
jou energie, wat vind je ontzettend leuk 
én ga je vanaf nu meer doen?

 Klik hier om deze pagina af printen

http://vanuitverbindingnaarkracht.com/downloads/MijnLevenslijst_A4.pdf


Laat deze persoonlijke levenslijst jouw klankbord zijn om jouw dagelijkse 
acties op af te stemmen. Het is een heel mooi document om jou te 
begeleiden in zelfreflectie. 
Mensen die graag visualiseren vinden het fijn om hier ook bijpassende 
foto’s uit tijdschriften bij te kleven, je kan er jouw persoonlijke collage van 
maken. 

Ikzelf heb mijn bucketlist ook visueel uitgewerkt en prenten op een canvas 
gekleefd. Eerlijk? Vroeger vond ik dit ook maar dom om te doen, maar ik 
heb mij daar toch eens toe aangezet. Het canvas hangt in mijn bureel waar 
ik dagelijks kom en ik moet toegeven dat het mij toch een boost geeft 
wanneer het eens wat minder met mij gaat. 
TIP: Verzamel vanaf vandaag prenten uit tijdschriften en maak je eigen 
canvas als je er klaar voor bent. Deel je jouw creatie dan ook in onze groep? 
Zou heel fijn zijn mocht ik daar foto’s van zien verschijnen.
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Oké, in eerste opzicht zal je dit misschien een vreemde oefening vinden. 
Dat snap ik, maar ook rare dingen kunnen zorgen voor groei. 
Ik wil je als opdracht vragen om je eigen grafrede te schrijven. Dit is een 
bekende, eenvoudige maar confronterende oefening van Stephen Covey. 
Op je begrafenis zijn normaal gezien de mensen die jou liefhebben zeker 
aanwezig. Wat wil je dat er over jou gezegd wordt? Hoe wil je dat mensen zich 
jou herinneren? Schrijf 3 korte teksten die op jouw begrafenis voorgelezen 
worden door iemand uit je familie, vriendenkring en een collega. 

Deze oefening laat jou stil staan bij wie jij bent als dochter, zoon, mama, 
papa, vriend(in), broer … Als je tijdens deze oefening merkt dat er zaken 
naar boven komen waarvan je eigenlijk liever niet zou willen dat ze gezegd 
worden, zie dit dan als jouw kans om er nu nog iets aan te doen. 
Richt je leven vanaf nu dan ook met deze gedachte in. 
Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen je ook ervaren zoals jij dat wil? Wat 
kan je anders doen, zodat je ook uitstraalt wat je wil uitstralen? 

Ik zou het super sterk van je vinden mocht je jouw inzicht met ons delen in 
de facebookgroep.
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2. Grafrede

Het mooiste wat je kunt achterlaten 
zijn sporen van liefde.



De levenslijst en de grafrede zijn twee oefeningen die ik jou heb laten 
doen om nog een stukje dichter bij jezelf te komen.
Hoe beter jij jezelf kent, hoe groter de kans dat jij “de ware liefde” zult 
ontmoeten. 

Straks meer over die ware liefde, eerst gaan we een oefening doen om te 
checken of je er al aan toe bent. 

Spreek de volgende zin luidop uit en vul hem aan met je eigen woorden. 
OPGELET, doe eerst de oefening en ga dan pas naar de volgende bladzijde! 
Anders is de oefening zijn essentie kwijt. 

Toekomst  | 10

3. Ben je er klaar voor?

Ja, 
ik wil heel graag  

een relatie …



En? Hoe heb jij jouw zin afgemaakt? Volgde er bij jou een WANT of een 
MAAR? Zullen we even het verschil bekijken? 

  WANT
Vulde jij jouw zin aan met een ‘want’ of ‘omdat’, dan is jouw eerste reactie 
een JA. Dan heb jij ook waarschijnlijk een goede reden benoemd waarom je 
vindt van jezelf dat je er klaar voor bent. 

… want ik ben al zo lang alleen. 
… want dat is toch iets wat ontbreekt in mijn leven. 
… want nu ik aan mezelf gewerkt heb, voel ik dat het mag komen. 
… want ik mis de intimiteit. 

Als jij bij de ‘want’ hoort dan is dat goed om weten voor jezelf dat je dus niet 
meer in de weerstand zit om iemand te leren kennen. 

  MAAR

Vervolgde jij jouw zin met een ‘maar’? 
Je twijfelt nog, wat weerhoud je om deze stap te zetten? 
Welke weerstand, belemmering, voorwaarde … zit er bij jou nog op?
Hoe ziet jouw ‘ja maar’ eruit, waarover gaat dat?
Wat zeggen de stemmetjes in je hoofd? 

… maar het heeft nu geen prioriteit in mijn leven. 
… maar ik ben bang om opnieuw gekwetst te worden. 
… maar ik wil mijn nieuwe partner wel spontaan ontmoeten, dus niet via
 internet. 
… maar ik wil wel mijn vrijheid behouden. 
… maar ik vrees ervoor dat alle goede mannen/vrouwen toch al bezet zijn. 
… maar ik heb er geen tijd voor. 
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Er zijn heel wat mits en maren. 
De vraag is wat ga jij doen met jouw maar? Het feit dat die maar er is 
betekent dat er “iets” is waarom jij er nog niet 100% klaar voor bent. 
Er is naast het verlangen ook nog weerstand. 
Wat zegt jouw innerlijke saboteur? 
En wat ga je ermee doen? 

Er zijn 2 mogelijkheden: 

➲	 Je laat het hierbij
 Je laat je ontmoedigen door de stemmetjes in je hoofd, waardoor je er 

dus ook niet aan begint. Wanneer je niet onderzoekt wat jouw maar wil 
zeggen en toch op deze manier, met deze ingesteldheid gaat daten 
dan is de kans heel groot dat je dus ‘opnieuw’ in een ongelukkige relatie 
terecht komt. 

➲	 Je onderzoekt en gaat ervoor
 Je doet iets met jouw maar. In welke categorie valt jouw maar, ga dan 

even terug naar de module die daar bij past en doe de oefeningen 
opnieuw. Heb je vragen rond jouw belemmering, durf deze dan ook te 
stellen in onze facebookgroep, ook hier kunnen we leren van elkaar.  
Wees mild en lief voor jezelf, het komt wel goed, je hebt waarschijnlijk 
nog wat meer tijd nodig. 
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Had jij daarnet een “want” en voel je ook in je buik dat je er aan toe bent, 
dan wil ik graag dat je nu eerst kijkt naar de basis. Daarvoor neem ik je mee 
naar de 4 basisconnecties.
Het is goed om dit voor jezelf te onderzoeken, we gaan hier dus nog even 
dieper op in. 
Herinner jij je nog de 4 batterijen uit onze module ROUW? Ook hier kunnen 
deze een mooie leidraad zijn! We nemen ze er nog eens bij.

  Fysiek

Ik ben geen voorstander van checklist daten, maar we moeten realistisch 
zijn. Er moet toch iets van fysieke aantrekking zijn. Dus wil ik je vragen om 
hier heel even voor jezelf bij stil te staan. 
Het is een mooie oefening om erbij te gaan zitten met je ogen dicht en met 
jezelf te connecteren. Sluit je ogen en ga maar visualiseren. Hoe ziet hij/zij er 
uit? Groot, klein, slank, mollig, blond, bruin… Misschien vind jij de kleur van de 
ogen wel belangrijk. Hier bij deze oefening mag je je volledig laten gaan.  
Hoe ziet jouw droompartner eruit? Welke uitstraling heeft hij/zij? 

Wanneer het fysiek goed zit, creëer je verlangen.

4. De 4 basisconnecties
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  Emotioneel

Wat is zijn/haar energie? 
Hoe wil jij dat je toekomstige partner jou laat voelen? 
Is het een rustig of eerder een energiek persoon? 
Iemand met een positieve ingesteldheid? Hoe ben jij zelf? 
Iemand die dankbaar is? Hoe ben jij zelf? 
Hoe gaat hij/zij om met emoties? Hoe ga jij er mee om? 
Welke attitude heeft hij/zij over het leven? Welke attitude heb jij? 
Denk hier ook aan wat ik altijd zeg: “Wat je uitstraalt, trek je aan!” 

Wanneer het emotioneel goed zit, creëer je affectie.

  Mentaal 

Wat zijn haar/zijn interesses? 
Waar gaan jullie gesprekken over? 
Vind je humor in een relatie belangrijk? 
Is hij/zij een familiemens? Hoe belangrijk vind jij jouw familie? 
Ga jij vaak bij hen op bezoek? Stel je voor dat jij meer dan eens per week bij 
je ouders langsgaat en jouw nieuwe partner hecht daar totaal geen belang 
aan, dan kan dit wel eens lastig worden. 
Ben jij religieus? Hoe belangrijk is geloof voor je? 
Ben jij eerder een denker of een doener? Hoe wil jij dat je partner is? 

Wanneer het mentaal goed zit, creëer je interesse. 

  Sociaal

Hou jij van het verenigingsleven? Misschien ben je wel voorzitter van …? 
Wat als je toekomstige partner hier helemaal niet van houdt, kan dat een 
issue voor je zijn? 
Veel mannen gaan graag naar het voetbal, hoe sta jij daartegenover? Vind je 
dat oké, of heb je liever iemand die deze uitstapjes niet belangrijk vindt? 
Hoe ziet jouw sociaal leven er over het algemeen uit? Zie jij élk weekend 
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vrienden, vind jij het belangrijk om in het weekend met vrienden af te 
spreken? Als dat voor jou iets is wat jij nodig hebt, dan weet je eigenlijk al op 
voorhand dat het niet zal matchen met iemand die eigenlijk liever rust wil in 
het weekend en liever met jou alleen is. 
Dus heel belangrijk om hierover na te denken en hier van bij het begin als 
jullie elkaar leren kennen vragen over te stellen. 

Wanneer het sociaal goed zit, creëer je warme liefde met elkaar. 

Geef jezelf ook de tijd om iemand te leren kennen. Voldoet hij/zij aan wat JIJ 
WIL en niet andersom? Je mag best kritisch zijn! 
Remember, je kan niet iemand veranderen, wees dus eerlijk en duidelijk 
vanaf dag 1. Het bespaart jullie beiden een heartbreak. 

Volgende zin vind ik ook belangrijk voor je om eens bij stil te staan: 

Mocht je in de toekomst beslissen om een profiel aan te maken op een 
datingsite, hou dan zeker rekening met deze 4 basisconnecties. 
Je kan ook hier maar beter van bij het begin heel duidelijk in zijn, zo 
voorkom je teleurstellingen. Zowel voor jezelf maar ook voor de ander! 
Ga hier natuurlijk niet op focussen, zoals ik al zei, zie dit als een leidraad en 
niet als vereisten.

Want er zijn genoeg voorbeelden van mannen die bvb. erop stonden om 
vroeger elke zondag naar het voetbal te gaan, omdat hun relatie wellicht 
niet helemaal goed zat en nu dus super gelukkig zijn en op zondag graag 
een uitstap doen met hun nieuwe partner. 
Je kent wellicht de uitspraak wel van iemand over zijn/haar ex: 
“Met hem/haar kan het wel en bij mij heeft hij/zij dat nooit gedaan.” 
Heel confronterend en kwetsend soms voor sommige ex-partners, maar ga 
daar alstublieft niet op focussen.  
Het gaat nu om jouw leven! Om jouw geluk. 
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“Waar jij genoegen mee neemt, is wat je krijgt.” 



5. Een gezonde relatie, wat is dat?
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Wat mag jij voor jezelf in onderste checklist afvinken? 
Wat mag jij voor je (toekomstige) partner afvinken? 
Valt het jou op dat ik hier dus twee vragen stel?
Vink de lijst eerst af voor jezelf, zodat je weet wat jou nog te doen staat 
en waar je (nog) aan kan werken. Als je een date gehad hebt, neem dan 
bewust even de tijd om deze lijst met voorwaarden voor een gezonde 
relatie ook voor hem/haar te overlopen. 
Als je maar bitter weinig kunt afvinken, wees dan streng voor jezelf en steek 
hier verder geen energie meer in. Je weet hoeveel pijn een scheiding/
relatiebreuk doet, dus alstublieft wees kritisch! 

 Emotionele openheid

 Eerlijk

 Integer

 Zelfkennis

 Zelfreflectie

 Volwassen

 Zelfstandig

 Positieve levenshouding

 Zelfvertrouwen 

 Zelfliefde 

 Zelfverantwoordelijkheid

 Geestelijk gezond 

 Gezonde communicatie

Checklist
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Wanneer je de lijst voor jezelf hebt afgevinkt, dan sta je open voor 
zelfreflectie en zelfkennis. Gefeliciteerd hiervoor! Je durft naar 
jezelf te kijken en je trekt hier lessen uit, dit is echt een hele mooie 
eigenschap en dan ook één van de voorwaarden voor een gezonde 
relatie.
In een gesprek met een eventuele date zal je al heel vlug merken 
wanneer iemand open staat voor zelfreflectie of niet. 
Als in zijn/haar verhaal alle schuld bij de ander ligt, is dit dus geen 
gezonde situatie. Ook al is hij/zij bloedmooi, geloof me dit wordt een 
lastig verhaal. 
Wanneer iemand niet bereid is om naar zijn/haar eigen patronen te 
kijken, dan heeft de relatie maar weinig kans op slagen. 
Dus een hele belangrijke om hier van bij het begin jouw aandacht op 
te vestigen. 

Met alle respect, maar iemand met verslavingen, iemand die 
momenteel in een depressie zit, iemand die kampt met een 
persoonlijkheidsstoornis, daarmee zal het niet gemakkelijk zijn om 
een rustige relatie op te bouwen. 
Jij hebt toch ook eerst aan jezelf gewerkt alvorens je hart weer 
open te stellen? 
Vraag jezelf dus goed af of je zo iemand wel wil. Het is niet de 
bedoeling dat je bij de start van een relatie iemand zijn/haar coach 
moet zijn. 
Je zal zelf ook wel vlug merken in welke mate iemand geestelijk 
gezond is. Hoe hij/zij ermee omgaat, hoelang de situatie al duurt, 
speelt natuurlijk ook een rol, het is niet de bedoeling dat we iedereen 
over dezelfde kam scheren. Ik denk dat je wel weet wat ik bedoel en 
dat enige voorzichtigheid geboden is wanneer je zo iemand leert 
kennen. 
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Ik veronderstel dat jij een eerlijk persoon bent en dat mag je dan 
toch ook ten volle verwachten van jouw toekomstige partner? 
Sommige mensen zijn geboren leugenaars, daar wil je toch geen 
toekomst mee opbouwen. 
Stel integriteit dus zeker voorop in een nieuwe relatie. 

Over emoties praten dat is niet voor iedereen gemakkelijk, al zeker 
niet wanneer je ooit gekwetst geweest bent. Ik begrijp dat, wanneer 
je iemand pas leert kennen je nog wat voorzichtig bent met jouw 
emotionele openheid. Maar merk dus wel op wanneer het nooit 
over emoties gaat tijdens jullie gesprekken of wanneer dit steeds 
ontweken wordt. In dit geval zou ik me dan toch de vraag stellen of 
deze persoon wel al klaar is voor een gezonde relatie. 

Als je in staat bent om je kwetsbaar op te stellen dan pas ontstaat er 
diepe intimiteit. 
Op dat moment stel jij je hart open en kan de ander ook binnenkomen. 
Dat openstellen betekent altijd risico’s nemen, dat begrijp ik, maar 
in een veilige en gezonde relatie zal je merken dat dit een positieve 
respons oplevert van de ander. Hierin kan je groeien en wordt jullie 
relatie op langere termijn alleen maar intiemer. 
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We werkten al een volledige module rond communicatie, jij weet dus 
al hoe je een gezonde communicatie kunt voeren. Dit is ook iets wat 
je kan leren en wat kan groeien, maar iemand moet dit zelf willen. 
Je kan dus niemand forceren om iets aan zijn/haar communicatie te 
doen. 
Jij weet nu ook uit de module dat luisteren twee keer zo belangrijk 
is als praten. Wil je een gezonde communicatie kunnen voeren dan 
zal hier dus balans moeten in zijn. Als jij bij een date moeite moest 
doen om zelf eens aan het woord te komen, dan zou ik hier als ik jou 
was al niet veel energie meer in steken. 

Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen leven!

Waar jij nu vandaag staat is het resultaat van de keuzes die je de 
voorbije maanden gemaakt hebt. 
Wanneer je iemand leert kennen die nog zwaar in de slachtofferrol 
zit dan is hij /zij nog niet in staat om zijn eigen aandeel te zien. Het 
verleden is ons niet overkomen, maar het zijn stappen die jij toen 
gezet hebt in je leven met de kennis die je toen had. Op dat moment 
zal jij ook gedaan hebben waarvan jij toen dacht wat goed voor je 
was. Belangrijk om af te toetsen hoe iemand over zijn/haar verleden 
praat, een zekere volwassenheid en zelfstandigheid mag dus zeker 
op jouw verlanglijstje staan. 
Om het nog even over zelfstandigheid te hebben, iemand die 10 jaar 
na zijn/haar scheiding nog steeds bij zijn/haar ouders woont, daar 
zou ik mij toch ook de nodige vragen over stellen. Net hetzelfde bij 
iemand die al lange tijd geen werk heeft, wat is de reden hiervan?
Durf dit te bevragen en/of te onderzoeken! 

Wanneer iemand tijdens een eerste date geen enkele keer 
oogcontact heeft gemaakt of heel ongemakkelijk op zijn/haar stoel 
zit te wiebelen, handen in de mouwen steekt, geen initiatieven 
neemt dan zou ik me toch sterk afvragen hoe het zit met zijn/haar 
zelfvertrouwen. 



Je mag een bepaalde mate van zelfvertrouwen echt wel verwachten 
van iemand, anders ben je niet toe aan een nieuwe relatie. Dat is ook 
de reden waarom ik dit uitgebreid heb opgenomen in de module 
aandacht. Wanneer iemand overloopt van zelfvertrouwen dan mag 
dat ook een belletje doen rinkelen bij jou, meestal proberen ze dan 
“iets” te camoufleren. 

Als bij iemand het gras altijd groener is aan de overkant, daar word je 
op termijn ook niet vrolijk van. 
Jij hebt gewerkt aan een positieve levenshouding, je weet dat er 
ups & downs zijn in het leven en dat je daar ook zelf iets kunt aan 
veranderen. Wanneer je merkt dat iemand zeer negatief is ingesteld of 
wanneer iemand van jou verwacht dat jij zijn/haar leven leuker maakt 
… Hmm, ik zou zeggen, niet doen, je bent echt meer waard dan dat! 

We hadden het ook al uitgebreid over zelfliefde. Ik vermoed dat jij 
de zin “Ik hou van jou” als je in de spiegel kijkt ondertussen toch heel 
anders ervaart dan bij het begin van deze training?
Dat zou toch moeten! Anders wil ik je adviseren om toch nog 
eens grondig met de module aandacht aan de slag te gaan. Het 
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is belangrijk dat zowel bij jou als bij de ander een bepaalde mate 
van zelfliefde aanwezig is. Dit zal je ook vlug merken wanneer jullie 
elkaar een paar keer ontmoet hebben. Ik denk nu plots aan een date 
die ikzelf ooit had. Die man deed de deur open met een hemd vol 
vlekken van spaghettisaus en op crocs met vuile sokken. Oké op 
termijn moet alles kunnen maar bij een eerste date doe je toch je 
best om goed voor de dag te komen? Ook al was zijn spaghetti super 
lekker, daarna heb ik er toch voor gekozen om hem niet meer te zien. 
Daar had ik nog een aantal redenen voor, maar dat vertel ik misschien 
wel eens tijdens een facebook live in onze groep. Dus mocht het jou 
interesseren, vraag dan naar de spaghettiman! 

Jij bent zelf verantwoordelijk voor alles wat er in jouw leven al 
gebeurd is. Daar hadden we het hier eerder ook al over. Zelfreflectie 
is nodig om zelfverantwoordelijkheid te kunnen dragen, dus die 
houden enigszins verband met elkaar. Wanneer iemand niet in eigen 
boezem wil kijken zal zijn/haar zelfverantwoordelijkheid ook op een 
laag pitje staan. 
Op “onze leeftijd” heeft iedereen zijn eigen rugzak, dus de kans is 
heel groot dat er in een date ook over het verleden gepraat wordt. 
Wanneer de ander iets zegt wat ervoor zorgt dat er bij jou iets 
wakker gemaakt wordt uit je eigen verleden, dan is de ander niet 
verantwoordelijk voor jouw gevoel. 

Die emotie is van jou, daar ben jij zélf verantwoordelijk voor.

Wees je hiervan bewust en ga nooit iemand verantwoordelijk stellen 
voor gevoelens uit jouw verleden die naar boven komen, door iets 
wat hij/zij gezegd heeft. Je kan/mag dit wel benoemen, zodat die 
persoon ook weet waarom jij van slag bent. Dit hoort ook bij open 
communicatie, wees eerlijk en benoem wat je voelt. 
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Ik wil je adviseren om met deze voorwaarden in je achterhoofd op 
date te gaan. Je mag kritisch zijn, als iets niet goed voelt durf er dan 
ook echt heel vlug een streep onder te trekken. Hou niet iemand 
aan het lijntje omdat je bang bent om die persoon te kwetsen, 
integendeel, hoe langer je iemand ziet hoe meer hoop de ander krijgt 
dat het een relatie wordt. Dat wil je toch ook niet? Dus wees duidelijk 
van bij het begin en neem op tijd afscheid. 
Niemand is perfect en niemand hoeft dat ook te zijn, dat mag en kan 
je niet eisen van jezelf en ook niet van een ander. Perfectie van jezelf 
eisen is ook een vorm van codependentie. Mocht je over deze 
vorm van verslaving meer willen weten, dan adviseer ik je om het 
boek van Claudia Krumme te lezen. 

Het is belangrijk om je tevreden te voelen in je leven, zonder dat je 
iemand anders nodig hebt om je goed te voelen. 
Dit is het fundament voor een gezonde relatie, dit zou jouw 
vertrekpunt moeten zijn. Jijzelf én ook jouw potentiële partner 
mogen zich nog verder ontwikkelen op bepaalde punten. 
Het is van belang om met gezond verstand aan de hand van de 
genoemde voorwaarden af te toetsen of er dus een gezonde basis is. 
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Duurzame liefde 
draait om het vinden 
van het bijzondere
 in het gewone.

Dirk De Wachter



Je weet nu waar je moet op letten om een gezonde relatie te kunnen hebben 
met iemand. 
Ik ga ervan uit dat je iets zoekt wat op lange termijn kan blijven duren? 
Een serieuze relatie waarbij we van liefdevolle verbinding kunnen spreken.
Maar, wat is nu écht belangrijk in een relatie? 

Je mag best wel selectief zijn en hierop letten tijdens de kennismaking. 
Wat is er nodig om een relatie te laten slagen en waar moet iemand aan 
voldoen? 

“Wat wil je heel graag” is iets anders dan “wat is er écht nodig”?
Wat zijn de basisvoorwaarden die nodig zijn om een relatie te laten slagen? 

6. Hou rekening met de 6 belangrijke
 karaktereigenschappen
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Love is a choice you make 
from moment to moment.

Dr. Barbara de Angelis
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Weet jij het verschil tussen karaktereigenschappen en 
persoonlijkheidskenmerken? 

  Karaktereigenschappen
Dit zijn kenmerken of kwaliteiten die echt over iemands innerlijk gaan, ook 
wel centrumeigenschappen genoemd. 
Wie of wat is deze persoon precies, wat zijn de kwaliteiten van iemands hart? 
Is hij of zij liefdevol, zachtaardig, integer, eerlijk, hartelijk, positief, betrouwbaar, 
verantwoordelijk, emotioneel volwassen? 
Je denkt nu wellicht: “Dat zie je toch niet bij een eerste date?” 
Klopt! Neem daarom ook de tijd om iemand beter te leren kennen.
Het hoeft niet altijd liefde op het eerste gezicht te zijn. Hierover vertel ik jou 
graag ook nog iets persoonlijks in een volgend hoofdstuk. 
Het is niet omdat iemand over zichzelf zegt dat hij een eerlijk persoon is, dat 
dit ook zo is. Bij een eerste gesprek of kennismaking zijn er jammer genoeg 
veel personen die éxtra hun best doen en alles uit de kast willen halen. Neem 
alles met een korreltje zout en zoals ik net al zei, wanneer jij je goed voelt bij 
iemand, geef jezelf dan de tijd om die persoon beter te leren kennen. 

Karaktereigenschappen bepalen hoe iemand is met zichzelf, met jou en ook 
met je kinderen in een later stadium. In een periode van zo’n twee tot drie 
maanden kan je de karaktereigenschappen bij iemand ontdekken, let daarvoor 
meer op wat hij/zij doet en minder op wat hij/zij zegt. 
Iemand zijn karaktereigenschappen kan je niet veranderen, maar jij kan er wel 
voor kiezen om er niet mee door te gaan. 

  Persoonlijkheidskenmerken
Dit zijn kenmerken of kwaliteiten die meer over het uiterlijke leven gaan, ook 
wel periferie-eigenschappen genoemd.
Wat hij/zij doet of heeft, zoals werk, huis, geld, uiterlijk, interesses, hobby’s, 
sport, reizen. Dit gaat over verlangens, wensen en gewoontes. 
In tegenstelling tot karaktereigenschappen zijn persoonlijkheidskenmerken 
wel te veranderen en onderhandelbaar. Hier kan je als koppel over praten en 
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compromissen sluiten. Het is niet omdat iemand al heel zijn leven op reis gaat 
naar de bergen, en jij liever naar het strand dat jullie geen gelukkig koppel 
kunnen zijn samen. 
Persoonlijkheidskenmerken zijn dus niet echt relevant voor de kwaliteit 
van jullie relatie. 

In realiteit is het wel dit wat we eerst zien bij een ander, is het dit wat ons al dan 
niet aantrekt tot iemand. Maar als je nu weet dat het de karaktereigenschappen 
zijn die de kwaliteit van jullie relatie bepaalt, dan hoop ik dat je inziet dat je 
wat minder kritisch mag zijn op de persoonlijkheidskenmerken en jij je in de 
toekomst meer gaat focussen op de karaktereigenschappen. 

Zullen we ze samen eens onder de loep nemen?

Volgens dr. Barbara de Angelis zijn de volgende 6 karaktereigenschappen 
noodzakelijk om een gelijkwaardige en stabiele liefdesrelatie op te bouwen: 

Integrity is doing the right thing 
when no one is watching
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1. Een bepaalde bereidheid tot persoonlijke 
ontwikkeling en/of zelfreflectie

 
 Een gezonde relatie vraagt om reflectiemomenten van beide partners. 

Praat met je partner over bijvoorbeeld de ruzie die jullie gisteren hadden. 
Hoe is die ontstaan? Wat was je eigen aandeel hierin, wat had je anders 
kunnen doen of zeggen. Geloof me, door meer te zeggen wat je denkt of 
voelt, kan er zoveel meer verbinding tussen jullie ontstaan als koppel. 

 Dus daarom belangrijk dat jullie hier beiden op dezelfde golflengte zitten. 
Als jij bereid bent om kritisch naar jezelf te kijken en hier ook open en 
eerlijk durft over te zijn en je partner is dat niet, dan hoef ik jou niet uit te 
leggen dat dit vroeg of laat gaat botsen tussen jullie op dit punt. Dus kan jij 
voor jezelf terugkijken op zaken in je leven waarbij jij je realiseert: dat had ik 
anders of beter kunnen doen? Niet onbelangrijk: kan je partner dat ook?!

 Hieruit volgt ook dat, wanneer je dit vaststelt, jij dus ook jouw excuses mag 
aanbieden en vanuit je hart spontaan sorry kunt zeggen. 

 Ikzelf vind persoonlijke ontwikkeling en groei heel boeiend en heb totaal geen 
moeite met zelfreflectie. Maar ik was dat niet gewoon bij mijn partner, met 
Huibert zit ik op dit punt ook op dezelfde lijn. Ik ga nooit vergeten dat hij na 
onze eerste discussie spontaan de dag nadien daar zelf op terugkwam en sorry 
zei. Weet je hoe hartverwarmend dat is? 

 Dat is zo mooi aan de liefde, dat je merkt dat liefde dus ook nog kan groeien 
naarmate de tijd verstrijkt. 

You can’t change whats going on around you, 
until you start changing whats going on within you.
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When we deny our emotion,
it owns us
Brené Brown

2. Emotionele openheid
 
 Ben jij iemand die je gevoelens, je verlangens, je gedachten van nature 

uit deelt met je partner? Dan is het heel fijn voor je om te kunnen samen 
zijn met iemand die dat ook doet.

 Wat doe jij als iemand jou een gevoelsvraag stelt? Klap je dicht of ga je 
voluit vertellen wat je denkt en voelt? 

 Deze karaktertrek is belangrijk om in verbinding te kunnen gaan met 
iemand. Als jij daar niet kunt over praten dan zal je relatie heel vlug 
oppervlakkig worden. Als jij als gevoelsmens dan samen bent met iemand 
die alleen maar gemakkelijk praat over praktische zaken, voorvallen, andere 
mensen, het weer of het nieuws, wat ook interessant is natuurlijk, maar dan 
zal je al vlug iets gaan missen als je die verbinding niet voelt. 

 Hartsverbinding is noodzakelijk voor een langdurige en 
gelijkwaardige relatie.

 Als jullie daar beiden toe in staat zijn zal je zien dat jullie hier allebei heel 
gelukkig van worden. 

 Ik realiseer mij steeds meer en meer dat dit ook één van de punten was, 
waardoor ik met mijn eerste man uit elkaar gegroeid ben. Hoe meer ik mijn 
best deed om te weten hoe hij zich voelde, hoe meer hij dichtklapte, hoe 
triestiger en alleen ik me voelde. Hij kon het niet en er werd ook nooit over zijn 
gevoelens gepraat.
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3. Integriteit

 Ben jij eerlijk, oprecht, betrouwbaar, maar vooral ook niet omkoopbaar? 
 Dit vond ik altijd een hele mooie zin: Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik 

doe. Doe jij wat je zegt en zeg jij wat je doet? Doet je partner dat ook? 
 Hebben jullie geen geheimen voor elkaar of is er wel een verborgen 

agenda? 

 Integriteit in een relatie is noodzakelijk om je veilig te kunnen voelen. 
 Zonder dit kan jij je nooit kwetsbaar opstellen, iets wat voor een 

gelijkwaardige relatie wel nodig is. 
 Als je ooit bedrogen werd dan is dit een eigenschap die jij heel belangrijk 

zult vinden. Er is tijd nodig om te ontdekken of iemand integer is. Geef 
jezelf en die persoon, vooral als je merkt dat het op alle andere vlakken 
goed zit, dan wat meer tijd op dit vlak. 

 Bij mij heeft het wel meer dan een jaar geduurd tot ik voelde en erin kon 
berusten dat Huibert geen dubbele agenda had. Ik ben daar van bij het begin 
ook open en eerlijk tegen hem over geweest. 

4. Volwassenheid en verantwoordelijkheid

 Als er één persoon is die je leven kan veranderen dan ben jij dat! Doordat 
jij dit programma volgde ga ik ervan uit dat je dus weet dat jij zelf 
verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. 

 Anders had je wellicht ook nooit de stap gezet om aan jezelf te werken 
met een online training. Als er nog modules zijn die jij nog niet volledig 

The price of your character will always be found 
in the value of your integrity.
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afgewerkt hebt, dan ben alleen jij daar verantwoordelijk voor. Het is 
inderdaad niet altijd makkelijk om de tijd te vinden, maar als jij ervoor 
kiest om dit in te plannen in je agenda dan heb je geen excuses meer. 

 Dus heb jij voor jezelf een aangenaam leven gecreëerd waarin er nu plek 
is voor jezelf, je kinderen en die toekomstige partner? 

 Ga je zeggen waarvoor jij staat, wat jij belangrijk vindt en hou jij je dan 
ook aan deze afspraken? Neem jij al voldoende verantwoordelijkheid 
in je leven, voor jezelf en je omgeving? Als jij hier overal ja kan op 
antwoorden dan besef je wellicht ook wel dat wanneer je zou samen 
zijn met iemand die dat niet kan, dat die relatie echt geen schijn van 
kans maakt. Deze eigenschap kan je volgens mij al heel vlug merken 
bij iemand, wees dan ook eerlijk tegen jezelf als je iemand leert kennen 
waarvan je voelt dat die zijn/haar verantwoordelijkheid niet kan 
opnemen in zijn/haar leven. 

 Remember, je kan niet iemand zijn karaktereigenschappen veranderen. 

 Ik ga hier nu geen namen noemen omdat dit te gevoelig ligt. Maar ook ik was 
samen met iemand die zijn verantwoordelijkheid niet kon opnemen. Als er 
iets was tussen ons dan was dat altijd mijn schuld. Ongelofelijk wat dit met je 
zelfvertrouwen doet! Tot je inziet dat je ook dit niet mag tolereren in je leven. 
Tot je inziet dat wanneer iemand anders zijn verantwoordelijkheid niet neemt 
dat dit niet jouw verantwoordelijkheid is. Hmm moeilijke zin hé, maar ik denk 
dat je wel begrijpt wat ik bedoel.

Accept responsibility 
for your actions. 

Be accountable for your results. 
Take ownership
of your mistakes.



Toekomst  | 30

5. Zelfvertrouwen

 We hadden het hier al uitgebreid over in de module aandacht, toch wil ik jou 
nog één keer enkele vragen stellen. 

 Ervaar jij dingen bij of in jezelf waar je niet tevreden over bent? Kan je 
aanvaarden dat dit er is en er dan ook prima mee leven? Hoe voel jij je 
grotendeels over jezelf? Kan jij iemand anders waarderen om wie hij/zij is? 
Is er bij jou én bij de ander een gevoel van basistevredenheid? 

 Je hoeft echt geen tien te scoren op zelfvertrouwen, dat geldt ook voor de 
ander. Het is ook mooi om met je eigen onzekerheden gelukkig te kunnen 
zijn en ook die van de ander te aanvaarden. Maar het fundament is er en daar 
ben je trots op! Ik ga het anders zeggen, daar moet je trots op zijn. 

 Ik denk dat dit niet meer uitleg hoeft en jij ook wel weet dat wanneer jij 
je nog onzeker voelt het niet zal matchen met iemand die overloopt van 
zelfvertrouwen of omgekeerd. Wanneer die kloof niet te groot is kunnen jullie 
elkaar wel versterken, wat dan wel weer heel mooi en verbindend kan zijn. 

 Toen ik Huibert leerde kennen stond mijn zelfvertrouwen door alles wat ik 
meegemaakt had in mijn leven toch nog op een te laag pitje. Ik merkte al heel 
vlug dat hij daar bij zichzelf geen last van had  Komt dit nu omdat hij een 
Nederlander is of niet, wie zal het zeggen? Maar dat is nu niet aan de orde, 
alhoewel ik toch wel al een boek zou kunnen schrijven over de verschillen tussen 
een Belg en een Nederlander, haha. 

 Wat ik wel nog wou meegeven is dat je als koppel elkaar hierin wel kunt 
ondersteunen. Ik ben dankbaar dat mede door hem én natuurlijk ook door al de 
persoonlijke ontwikkeling die ik gevolgd heb in mijn opleidingen, ik kan zeggen 
dat mijn zelfvertrouwen niet meer te vergelijken is met hoe ik me na mijn tweede 
scheiding voelde. Dus een karaktereigenschap kan je bij jezelf nog hervormen, 
alleen als jij dat zelf wilt en er ook 100% voor gaat! Een karaktereigenschap 
veranderen bij iemand anders is zoals ik al zei tevergeefse moeite. 

Confidence is not “they will like me”,
Confidence is “I’ll be fine if they don’t”.
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6. Positieve levenshouding

Dat staat voor zin hebben in het leven.
Hoe blij ben jij dat je leeft?
Kan jij de wereld vanuit de positieve kant bekijken? Ook wanneer je
tegenslag hebt?
We weten allemaal dat er ups & downs zijn in het leven, maar het is niet
het lijden op zich dat ons het meest in de negativiteit brengt, maar wél je
houding ten opzichte van dat lijden.
Ook hier wil ik jou nog even herinneren aan de module aandacht, weet
je nog ons schema van de 5 G’s. Hoe vaak denk jij hier nog aan in je
dagelijkse leven?
Is het gras bij jou altijd groener aan de overkant?
Is je glas halfvol of halfleeg?
Laat jij je makkelijk meeslepen in een negatieve stroom of kan jij dit vlug
opmerken, je herpakken en er iets positiefs uit halen?
Als jij zelf met een positieve houding in het leven staat dan zal je heel
vlug ongelukkig worden als jij samen bent met iemand die zich telkens
opnieuw laat gaan in de negativiteit.
Een relatie raakt vroeg of laat uit balans als de één altijd positief is en de
ander meestal negatief. Als je dit bij het begin van jullie pad ontdekt,
denk je misschien nog dat het wel zal veranderen maar let hiermee op.

Een levenshouding verander je niet zomaar.

Toen ik Huibert leerde kennen stond ik ervan versteld dat hij als weduwnaar 
zo’n positieve levenshouding had. Het glas is bij hem eigenlijk altijd halfvol 
(figuurlijk dan , als we aan het aperitieven zijn, dan is het zijne altijd vlugger 
leeg) 
Ik moet toegeven dat ikzelf ergens middenin zat. Ook op dat punt ben ik 
gegroeid en blij dat ik ooit beseft heb dat dit mijn eigen verantwoordelijkheid 
was. Ook hier zijn wij in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid en dat 
maakt dat wij allebei vol vertrouwen kunnen zeggen dat we een gelukkig 
koppel zijn! 
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 Dus lieve JIJ, hou rekening met al deze karaktereigenschappen en wees 
kritisch als je gaat daten. Neem geen genoegen met 80%, maar ga voor de 
volle 100%. Ook jij bent het waard!

Deze zes karaktereigenschappen die hier werden omschreven heb je als 
volwassen mens minimaal nodig om een gelukkige, liefdevolle en stabiele 
relatie op te bouwen. 
Wees niet bang om wat langer alleen te zijn, maar hou er écht rekening mee 
in je zoektocht naar de liefde. Leg je focus op de karaktereigenschappen 
en laat de persoonlijkheidskenmerken maar even voor wat ze zijn. 
Daarmee komen we op volgend hoofdstuk: Is liefde op het eerste gezicht 
nodig om een liefdevolle relatie te hebben?

Stay away from negative people.
They have a problem 
for every solution.



Ik had het er onlangs nog over met iemand. Zij ging ervan uit dat het altijd 
liefde op het eerste gezicht moet zijn, wil het een goede relatie kunnen 
worden. Ze zei me: “Ik voelde eigenlijk niks speciaals, geen vonken, geen vuur, als 
ik hem de eerste keer zag. Is het dan wel aangeraden om hiermee verder te gaan?” 

Naar aanleiding van deze vraag dacht ik onmiddellijk aan mijn eerste 
ontmoeting met Huibert. Dus daarom dacht ik: “Dit moet ik ook nog in 
vertrouwen delen met mijn mensen van de K.R.A.C.H.T.-methode.” 
Hier komt het … 

Ik heb Huibert online leren kennen. Ja, ik heb mijn ware liefde ontmoet op Tinder. 
Ik had zelf ook de nodige argwaan toen ik mijn profiel aanmaakte en hij had dat 
ook. Daarom had hij niet veel aandacht besteed aan het aanmaken van zijn 
profiel. Hij koos vlug wat foto’s die op zijn facebook stonden en dat was het. Niet bij 
stilgestaan dat de meeste foto’s ruim 7 jaar oud waren. Hij is weduwnaar en lang 
alleen geweest dus veel leuke recente foto’s waren er niet. Hij had absoluut niet 
gelogen over zijn leeftijd, maar ik had dus wel een beeld voor ogen van hoe hij eruit 
zag. Een beeld van 7 jaar geleden dus.
Toen hij de eerste keer de deur opende … was dus mijn eerste gedacht: “Oei, die ziet 
er toch wel ouder uit dan op de foto’s.” Niet meteen de whaw factor dus bij de eerste 
ontmoeting! 
Toch zijn wij nu 5 jaar zeer gelukkig samen en voel ik mij fysiek heel erg tot hem 
aangetrokken. Ik ben ook trots als ik met hem ergens kom, ik vind hem een mooie 
man, maar mijn gevoel heeft dus niet alleen met uiterlijk te maken. (Dat zou maar 
jammer zijn ook, want dat blijft dan toch niet duren.)
Het is het totale plaatje wat telt. Zijn karakter, zijn eerlijkheid, zijn maturiteit, onze 
communicatie … maken het compleet. Dit zorgt er nog elke dag voor dat ik van 
hem hou. Dat wij van elkaar houden.

7. Liefde op het eerste gezicht 
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Dus liefde op het eerste gezicht? 
JA, op een foto van 7 jaar oud. 
Vonken bij de eerste ontmoeting? 
NEEN, niet direct, maar daarna des te meer. 

Ik deel mijn persoonlijk verhaal met jullie omdat ik dus wil dat je ook hier 
rekening mee houdt als jullie terug gaan daten.

Liefde op het eerste gezicht is geen must voor een gelukkige relatie.
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Is een bepaalde relatievorm dan een must om gelukkig te zijn? 
In de vorige hoofdstukken hebben we nu vooral gekeken naar onszelf. Waar 
we naar verlangen, wat we zeker niet meer willen … We hebben gecheckt 
als we er klaar voor zijn en geleerd waar we dan kunnen op letten als we 
iemand leren kennen. 
Maar heb je ook voor jezelf al gedacht aan de “soort relatie” die je wil? 

Sommige mannen en vrouwen zijn al zolang alleen dat ze eigenlijk alleen 
maar naar een soulmate op zoek zijn. Andere geven ook aan, dat ze “geen 
partner meer in huis willen” zolang de kinderen nog thuis wonen. Heb jij op 
dit vlak voor jezelf al uitgemaakt wat je wil? Wees ook hier van bij het begin 
duidelijk in als je gaat daten, zodat je ook op dit vlak niemand teleurstelt. 
Zou jammer zijn dat het heel goed gaat tussen jullie en er dan op langere 
termijn hierdoor discussies komen. 
We leven nu éénmaal in een tijd waar het niet abnormaal is om van een 
klassieke relatievorm “huisje-boompje-tuintje”, af te wijken. Misschien 
mogen we accepteren dat “anders” ook oké kan zijn en daarom zeker niet 
minderwaardig, als het koppel op zich maar gelukkig is toch? 

We zien al geruime tijd een sterk gevarieerd relatielandschap: nieuw 
samengestelde gezinnen, latrelaties, weekendrelaties, friends with benefits, 
tot zelfs een vaste minnaar … 
Persoonlijk vind ik alles oké als er maar geen derden in het spel zijn, dus dat 
laatste vind ik een lastige. Maar ja, soms kan je er ook onbewust in verzeild 
geraken … ook hier kan je maar beter van bij het begin alert zijn! 

Volgens de statistieken is de klassieke relatievorm bijna van zijn eerste plaats 
verdrongen, schreef Ponnet in haar boek "Blijf bij mij". Dat boek dateert van 

8. Relatievorm
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2012, ondertussen is er nog meer veranderd in de relatiewereld. Hoe dat 
komt, bespreken we hier verder ook nog. 
Er is zelfs een prognose die stelt dat van alle huwelijken die afgesloten 
werden in 2009 in Vlaanderen er op termijn 50 procent zal stranden!!! Een 
andere statistiek die ik vond van 2019 zegt dat een huwelijk gemiddeld 
15 jaar duurt. Moeten we een andere kijk op leefvormen creëren? Dat is 
volgens mij ook heel persoonlijk, ik denk dat we vooral mogen accepteren 
dat “anders” ook oké is en we niet zomaar het klassieke beeld “moeten” 
volgen om te voldoen aan de maatschappelijke druk. 

Ook al ben ikzelf 2 keer gescheiden. Toch geloof ik nog in het huwelijk en 
ben ik ervan overtuigd dat het nog steeds mogelijk is om “samen oud te 
worden” als je met alle kennis van hierboven rekening houdt wanneer je “op 
zoek” bent naar een relatie. Ik zet hier bewust op zoek tussen haakjes omdat 
mijn gevoel zegt dat wanneer je een gezonde persoonlijke ontwikkeling 
hebt, je dus in staat bent om “de ware” aan te trekken. Alleen zijn we als we 
jong zijn daar niet zo mee bezig, en gaan we vaak pas met persoonlijke 
ontwikkeling aan de slag na een scheiding of relatiebreuk. 
Mijn idee is dat naast geschiedenis, aardrijkskunde en alle andere vakken 
op school er dringend aan emotionele ontwikkeling gewerkt moet worden. 
Dat pubers naast de paar uurtjes seksuele opvoeding die ze krijgen op 
school, ook de kans moeten krijgen om zich hierin te kunnen ontwikkelen. 
Sommige zullen denken dat dit aan de opvoeding ligt en dus voor de 
ouders is, maar helaas heeft niet iedereen het geluk om dit mee te krijgen 
van thuis, dat zagen we ook in onze module hechting. 

Wat ik eigenlijk wil zeggen met dit stukje, kies een relatievorm die bij je 
past! Waar zowel jij én je partner zich goed bij voelen, wat jullie rust brengt 
en waardoor jullie dus ook op langere termijn tezamen gelukkiger kunnen 
zijn! 
Nu ik dit schrijf vraag ik me af, zouden mannen hier ook anders over denken 
dan vrouwen? Onze dag ziet er alleszins al heel anders uit … Heb jij volgend 
plaatje al eens gezien?
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Deze afbeelding heeft geen woorden nodig. 
Wou ik graag met jullie delen om af en toe eens bij stil te staan!

Volgde jij mijn videoserie “De eerste 11 stappen na je scheiding” al?
Die vergelijking van ons brein, dat je het brein van een vrouw kunt 
vergelijken met een bol wol (alles is altijd verbonden met elkaar) en het 
brein van een man kan je vergelijken met een blokkendoos
(alles verpakt in aparte vakjes). Had jij deze vergelijking al gehoord? Ik vind 
het wel een goeie en het geeft me ook inzicht binnen mijn relatie en ook 
naar mijn zonen toe.

9. Man versus Vrouw 

A man’s day A woman's day
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Jij weet dat ik het woord ‘moeten’ niet graag 
gebruik, maar als er nu één boek is dat je zeker 
moet lezen dan is het de nieuwe van John Gray. 
Zijn boek “Mannen komen van Mars, vrouwen 
komen van Venus” heb je misschien vroeger al 
gelezen of toch zeker al van gehoord neem ik aan. 
In 2017 schreef hij daar een vervolg op, “Voorbij 
Mars & Venus”, het is dit boek wat ik je dus zeker wil 
aanraden om te kopen. 

Waarom kopen? Maak er jouw eigen 
werkexemplaar van, duid zaken aan met fluo of 
maak aantekeningen in potlood. Het is ook geen 
roman die je zomaar in één ruk uitleest maar eerder een boek waar je af en 
toe eens een hoofdstuk in leest en ook terugkijkt. Echt doen! 

Het gaat jou zoveel meer inzicht geven over het waarom je huwelijk is 
misgelopen, niet dat je hier nog iets kunt aan veranderen, maar inzicht 
maakt je milder en zorgt ervoor dat je iets veel makkelijker kunt loslaten. 
Anderzijds zal je heel veel te weten komen over de verschillen tussen man 
en vrouw, interessant om mee te nemen als je een nieuwe relatie begint! 
Voor de niet-lezers onder ons of de nieuwsgierigen deel ik alvast een paar 
interessante weetjes uit het boek.

Geef je een seintje in de groep als je het boek gekocht hebt en erin 
begonnen bent? Altijd leuk om ook daarover met elkaar te sparren!

10. Mannelijke energie versus
vrouwelijke energie



✓ Jouw RI, Relationele Intelligentie, in deze tijd onmisbaar is voor een 
gelukkige en bevredigende relatie? Dit boek is een ideaal instrument om 
aan je RI te werken. 

✓ Het grote verschil tussen mannen en vrouwen in de hormonen zit? 
 Mannen = 10 keer meer testosteron
 Vrouwen = 10 keer meer oestrogeen

✓ Onze ouders of grootouders vaak tevreden waren zolang hun partner 
maar een specifieke rol vervulde? 

 Vader bracht geld binnen en moeder kookte en zorgde voor de kinderen. 
 Dat is een rolrelatie. 
 Tegenwoordig is dat niet meer zo en willen we een hogere mate van 

emotionele vervulling ervaren. Dat is een zielsrelatie. 
 Het boek geeft jou ook meer inzicht over de verschillen tussen een rol- 

en een zielsrelatie.

✓ Als mannen en vrouwen met elkaar gelukkig willen zijn, dan moeten ze 
de verantwoordelijkheid nemen om eerst zelf gelukkig te zijn. (Dit heb ik 
al meermaals gezegd in deze training, maar het staat ook in dit boek, dus 
ik dacht, ik ga het nog maar eens herhalen.) 

✓ Elke man en vrouw heeft zowel een mannelijke als een vrouwelijke kant. 
Ons ware en unieke zelf is onze eigen innerlijke balans of versmelting 
van deze complementaire kenmerken.

 Door je eigen unieke mix te herkennen, te accepteren en uit te drukken 
kun je een hogere mate van liefde en geluk vinden.

10.1. Wist je dat? 
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✓ Wanneer mannen en vrouwen blijven geven wat ze zelf nodig hebben 
en niet wat hun partner het meest nodig heeft, zullen ze uiteindelijk met 
elkaar botsen in plaats van dichter naar elkaar toe te komen. 

✓ Wanneer een vrouw haar waardering uit voor het harde werk van haar 
man, voelt hij zich goed omdat daarmee een stoot testosteron in hem 
vrijkomt. 

✓ Wanneer een man de liefde en waardering van een vrouw voelt, maakt 
dit het alfamannetje in hem wakker. 

✓ Zonder inzicht in hoe mannen en vrouwen verschillen, kunnen vrouwen 
hun volledige vrouwelijke vermogen niet aanboren om het beste uit hun 
partner naar voren te halen. 

✓ Door elkaars verschillen te accepteren, kunnen mannen en vrouwen in 
harmonie tot elkaar komen. 

✓ Muziek weerspiegelt door de jaren heen ons ware verlangen en onze 
zoektocht naar een hogere liefde! Je herkent vast en zeker volgende 
nummers: 

 1960:  All You Need Is Love – The Beatles 
 1970:  You Can’t Always Get What You Want – The Rolling Stones
 1980:  You Don’t Bring Me Flowers – Barbra Streisand en Neil Diamond
 1990:  I Still Haven’t Found What I’m Looking For – U2
 2000:  Since U Been Gone – Kelly Clarkson 
 Zie je hoe dit ook verandert door de jaren heen?

✓ In Noorwegen en Zweden wordt seksegelijkheid enorm gepromoot, 
in feite kan je het ook zien als sekseblindheid. Er wordt verwacht van 
mannen en vrouwen dat ze zowel thuis als op het werk gelijke rollen 
vervullen en zich sekseonafhankelijk gedragen. 

 We zijn nu eenmaal anders! Het ontkennen van onze verschillen is 
geen gelijkwaardigheid. Het zorgt er thuis voor dat mannen hun 
mannelijke kant onderdrukken en vrouwen hun vrouwelijke kant. De 
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scheidingspercentages behoren met 44% in Noorwegen en 47% in 
Zweden tot de hoogste van de wereld. 

✓ Als een gestreste vrouw haar gevoelens met betrekking tot problemen 
op haar werk, thuis bij haar partner kan uiten, dan voelt ze zich gehoord, 
waardoor ze anti-stresshormonen aanmaakt en haar stress zal afnemen. 

 Dus tip voor de man: vraag met regelmaat aan je vrouw hoe haar 
werkdag was, luister dan ook écht als ze haar verhaal doet! Het is niet 
nodig om naar oplossingen te zoeken, gewoon luisteren is op zich al 
genoeg voor een vrouw.

✓ Als een gestreste man zich “in zijn hol” kan terugtrekken, niet over zijn 
problemen praat maar ze eerder tijdelijk kan opzij zetten, maakt hij op 
deze manier anti-stresshormoon aan en zal zijn stress afnemen. Wanneer 
je een man die ruimte geeft zal hij ook meer zin krijgen om meer tijd met 
zijn vrouw door te brengen. Dus win-win situatie. 

✓ Tijdens zijn “holtijd” onthoudt een man zich tijdelijk van oestrogeen 
producerende activiteiten. Op deze manier kan zijn testosteronniveau zich 
herstellen. Voor mannen is testosteron cruciaal om hun stress te reguleren 
omdat testosteron hetgeen is wat hun cortisol onder controle houdt.

✓ Een man wil een probleem oplossen, terwijl een vrouw er vaak eerst wil 
over praten. Daarom kan het voor een man moeilijk zijn om gewoon te 
luisteren wanneer zijn vrouw over een probleem praat. Oefenen is de 
boodschap. 

✓ Knuffelen in bed vlak voor het slapengaan helpt een man anders dan 
een vrouw. Wanneer we knuffelen maken we allebei het hormoon 
oxytocine aan, waardoor een vrouw haar problemen en zorgen vergeet 
en daardoor makkelijker in slaap zal vallen. Een man wordt gewoon moe 
van dit hormoon en valt als een blok in slaap.  
Let wel op, wanneer een man teveel ‘moet’ knuffelen zal hij stress krijgen, 
waardoor hij net niet in slaap zal vallen. 
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Het ondersteunen van onze hormonale verschillen is de basis voor het 
behouden van onze aantrekkingskracht! 

Wat heeft een man nodig om zijn mannelijke kant uit te drukken en 
zijn testosteronniveau te verhogen? Hoe kan jij als vrouw je man 
daarin ondersteunen? 

›  Geef aan een man geen ongevraagd advies. 
›  Geef hem de mogelijkheid om zich in zijn hol terug te trekken, zonder 

afkeuring.
›  Herinner hem eraan dat hij gewoon mag luisteren en niet met 

oplossingen moet komen. 
›  Bewonder hem voor zijn harde werk en opofferingen. 
›  Hij heeft het nodig dat zijn successen gevierd worden. 
›  Geef hem ondersteuning in zijn analytische denkprocessen.  

“Goed idee, schat.”   “Je hebt gelijk.” 
›  Hij vindt het fijn als zijn hulp gevraagd wordt. 
›  Hij moet in staat zijn om zijn dromen uit te spreken zonder verbeterd te 

worden. 
›  Waardeer hem voor de kleine dingen die hij voor jou doet. 
›  Accepteer hem voor wat hij wel goed doet in plaats van te klagen over 

iets wat je niet oké vindt. 
›  Als hij sorry zegt, accepteer dat dan in plaats van nog eens alles te 

herhalen waarom hij zich schuldig voelt. 
›  Geef je man verschillende opties die je zou willen doen en laat het 

plannen dan aan hem over. 

Wanneer zijn hormonen in balans zijn, zal hij niet alleen gelukkiger 
zijn maar ook de motivatie en de energie hebben om een betere partner  
te zijn. 

10.2. Hoe kunnen we onze partner
 ondersteunen in het optimaliseren
 van onze hormonenbalans?
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Wat heeft een vrouw nodig om haar vrouwelijke kant uit te drukken 
en haar oxytocine en oestrogeen te verhogen? Hoe kan jij als man je 
vrouw daarin ondersteunen? 

›  Geef haar knuffels en de genegenheid die ze nodig heeft, zo voelt ze zich 
veilig en gesteund. 

›  Luister naar haar zonder te oordelen over haar gevoelens. 
›  Geef haar de extra tijd en steun die zij nodig heeft om te kunnen zorgen 

voor … 
›  Behandel haar gevoelens met respect, beantwoord ze niet met ruzie. 
›  Ze heeft het nodig dat haar wensen en behoeften begrepen en 

gerespecteerd worden. 
›  Erken haar intuïtieve inzichten. 
›  Laat haar voelen dat je weet wat haar behoeften zijn. 
›  Een vrouw houdt ervan als een man een zorgzame houding heeft. 
›  Ze vindt het fijn als jij bevestigt dat je ziet dat ze haar best doet om een 

liefdevolle partner te zijn. 
›  Hou rekening met haar behoefte in een time-out als jij boos geweest 

bent. 
›  Geef haar niet de schuld van iets en eis geen excuses. 
›  Minimaliseer haar behoefte aan tijd voor elkaar niet. 

Wanneer haar hormonen in balans zijn, zal ze gelukkiger zijn en zich 
vrouwelijker voelen, dan krijg je sowieso meer liefde en empathie terug. 

Het boek telt 381 bladzijden, dus dit is nog maar een peulschil van 
interessante zaken die je eigenlijk echt moet weten wanneer je een nieuwe 
relatie aangaat. Het geeft ons heel veel inzicht hoe wij ons gedrag kunnen 
gebruiken om onze hormonen te beïnvloeden, wat op zich de basis is 
om de passie levend te houden en tot een succesvolle zielsrelatie te 
kunnen komen. Dus ik hoop dat ik je heb kunnen overtuigen om het nu 
écht te gaan lezen. Geef je even reactie in onze facebookgroep? Wat is jouw 
inzicht wat je hier nu al uit gehaald hebt? 
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In de inleiding sprak ik over hoe je met de juiste energie jouw ware partner 
kunt aantrekken. Wat bedoel ik daar nu precies mee? 
Laat je hart zien! Je mag je kwetsbaar opstellen, leer om kwetsbaarheid als 
jouw kracht te zien.
Laat de man een man zijn en een vrouw een vrouw. 
Accepteer dat mannelijke en vrouwelijke energie anders is.
Denk aan de zaken die je in het vorige hoofdstuk net gelezen hebt. 
Om nog een extra voorbeeld te geven: een man wil het gevoel hebben 
“zo vrij als een vogel” te zijn. Ga geen controle uitoefenen, ook al vind je dat 
moeilijk. Andersom geldt dit eigenlijk ook, een vrouw wordt ook niet graag 
gecontroleerd. Leer jezelf aan om “de kat uit de boom te kijken”, en wacht af. 
Wat doet, zegt hij/zij uit zichzelf? 

Onthoud dat het geluk in jezelf zit. 

Hoe kan jij vandaag jouw leven nog leuker maken voor jezelf? 
Hoe kan jij jezelf nog upgraden? 
Kijk eens terug naar je lijst met de 4 basisconnecties die je eerder maakte in 
deze module. 
Wees eens eerlijk, wat vind jij daarvan terug bij jezelf? 
Wat heb jij te bieden? Wat vind jij leuk aan jezelf? 
Kan je 3 zaken opnoemen? 
-
- 
- 
Deel je ze met ons in de facebookgroep? 

11. De juiste energie



Een partner kan jou niet gelukkig maken, wel gelukkiger. 
Een partner kan jouw laatste puzzelstukje zijn om je optimaal goed te voelen. 

Ik heb nog een doordenkertje voor je. 
Waar word jij gelukkiger van: een cadeautje geven of een cadeautje krijgen? 
Ga dit eens na bij jezelf, ben jij een gever of eerder een ontvanger?
Mensen die heel graag geven, hebben vaak moeite met ontvangen. 
Jij bent het waard om te ontvangen!
Leer ook hier stap voor stap balans in te creëren. 

Herken jij het volgende bij jezelf? 
Wanneer je iets krijgt van iemand? Zeg je dan: “Oh dat had je écht niet 
moeten doen.” Of wanneer iemand jou wil trakteren, blijf jij dan pusherig met 
je geld in je handen staan?
Ik was vroeger ook zo en heb echt moeten leren om te ontvangen. 
Om niet eerst voorgaand zinnetje te zeggen maar gewoon liefdevol 
dankbaar te zijn. Jij mag leren om je cadeau te aanvaarden en “dank je wel” te 
zeggen, zonder je daar ongemakkelijk bij te voelen omdat je iets krijgt. 
Herken jij dit? Heb jij daar ook moeite mee? 

Balans creëren in geven en nemen, ook dat is juiste energie.
Deel het met ons onder de module toekomst in de facebookgroep, fijn om 
daarover met elkaar in gesprek te gaan. 
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Emoties zijn energie in beweging en bestaan uit een breed spectrum 
van verschillende gevoelens. Emoties zijn voelbaar in ons lichaam en we 
kwalificeren ze als fijn of minder fijn. 
Ik wil nog even teruggaan naar ons schema van de 5 G’s uit de module 
aandacht. Daar zagen we dat onze gedachten onze gevoelens bepalen, 
weet je nog? 
Gedachten hebben we in ons hoofd. 
Gedachten leiden tot gevoelens. 
Gevoelens zijn emoties en ervaren we in ons lichaam. 
Dus kort door de bocht gezegd: het denken in ons hoofd gaat naar het 
voelen in ons lichaam. 

Ik heb al vaak herhaald : “Wat je uitstraalt, trek je aan!” 
Dat is de reden waarom ik hier nog even op terug kom. 

In deze module hebben we nu bewust stilgestaan bij wat we willen. Een 
bewuste gedachte dus, waarin we bepalen wat we willen. Maar met alleen 
die bewuste gedachte komen we er niet, dat weet jij ook wel. 

Alles is energie, dus ook onze gedachten. 
“Wat we niet willen”, dat is ook een bewuste gedachte, deze heeft dezelfde 
soort frequentie, maar is de negatieve tegenpool van “wat we wél willen.”
Wat je niet wilt, is de tegenpool van wat je wel wilt. 
Dezelfde soort energie, maar omgekeerd geladen. 
Zover ben je mee? 

12. Emoties zijn ook energie
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Energiedeeltjes die in beweging komen gaan op zoek naar dezelfde soort 
energiedeeltjes. Soort zoekt soort. Ze trekken elkaar aan. 
Dus wanneer wij emoties aan onze gedachten toevoegen, zal het 
universum jou brengen wat in harmonie is met die gedachte. 
Met andere woorden, wanneer je energie geeft aan een gedachte door er 
emotioneel mee te verbinden, zal het universum “jou brengen” wat dezelfde 
frequentie heeft als die emotie. 
Jij kan dus het onderscheid maken tussen positief en negatief. 
Ik zal in onze facebookgroep ook nog meer inzichten delen in de live sessies 
over de creatiespiraal.

Jij weet net zo goed als ik dat we zowel positieve als negatieve gedachten 
hebben, het gevolg hebben we zelf in handen. 

De volgende vier mogelijkheden las ik in het boek van Inge Rock, Leve 
de Liefde en heb ik aangevuld met mijn eigen idee daarover. Dat boek is 
trouwens ook een aanrader om te lezen maar ik wil toch al het volgende 
met jullie delen: 

  Een positieve gedachte, die je laadt met positieve emotie     +/+ 

Je weet goed wat je wilt, je hebt het beeld van je toekomstige partner 
voor ogen, je droomt van de relatie die je wilt aantrekken. Dit beeld voed 
je met jouw positieve ingesteldheid, met emoties van verlangen, liefde, 
genegenheid. 
In dit geval is je meest dominante frequentie dus een positieve frequentie. 
Wanneer dit ook jouw meest dominantie manier van denken is zal het 
universum “jou brengen” wat in harmonie is met jouw gedachte. Het zou zo 
maar eens kunnen dat “plots” op jouw pad komt wat jij hebt gevisualiseerd. 



  Een positieve gedachte, die je laadt met negatieve emotie     +/- 

Je hebt in de vorige oefeningen opgeschreven wat je graag wilt, dus je hebt 
een duidelijk beeld van de partner die je graag wilt, maar … eigenlijk geloof 
je niet dat dit ooit nog jouw toekomst wordt. 
Je bent bang om opnieuw gekwetst te worden, je hebt nog veel moeite 
met alleen zijn, je bent ook nog boos op je ex, je bent vaak negatief en zegt 
aan je vrienden dat je je eenzaam voelt. 
In dit geval is jouw meest dominante frequentie een negatieve frequentie, 
want gevoelens liegen niet. Je kan dus wensen wat je wilt, je trekt altijd het 
meeste aan wat je voelt. 
De kans is groot dat je zelfs nét een partner zult aantrekken die je ook zal 
bedriegen omdat die angst jouw emoties nog teveel overheerst. 
Vandaar dat de module rouw in het begin van de K.R.A.C.H.T.-methode zit, 
door al die negatieve emoties dan ook toe te laten en te voelen in plaats van 
te vluchten, kan je ze op termijn ook loslaten en omdraaien. Je kunt leren 
om gelukkig te zijn met jezelf in plaats van jouw geluk te laten afhangen van 
iemand anders. 

  Een negatieve gedachte, die je laadt met een positieve emotie      -/+

Wanneer je negatieve gedachten hebt en jij je daar goed bij voelt, dan wil 
dat zeggen dat jij jezelf of iemand anders kwaad toewenst. Je bent zo boos 
op je ex dat je eigenlijk wenst dat zijn nieuwe vriendin hem verlaat, of dat hij 
toch zeker niet gelukkig wordt met haar. 
Je houdt hier ook aan vast en zit in weerstand om hem of haar te vergeven 
en het beste toe te wensen. Wanneer jij voor jezelf jouw negatieve situatie 
omarmt en denkt dat je die wel verdient hebt.  Wat denk je dat je dan zult 
aantrekken? Wat het universum jou zal brengen?
Juist, je blijft in de shit zitten en jouw situatie zal niet veranderen. 
Want jij gelooft toch dat het voor jou niet is weggelegd. 
Dit is het moment waarop mensen alles verliezen en er precies geen einde 
lijkt te komen aan hun tegenslag. Het universum zal jou omstandigheden 
“sturen” waardoor jij op den duur verplicht zult worden om met jezelf aan de 
slag te gaan. 
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  Een negatieve gedachte, die je laadt met negatieve emotie      -/- 

Jij denkt constant negatief en je voelt je ook constant negatief. Duidelijk 
negatief dus. Je zit in een negatieve spiraal, in een vicieuze cirkel. Het 
universum voelt maar één frequentie, een negatieve en zal jou ook het 
negatieve blijven sturen. Want het is dat wat je vraagt. 
Je zeurt, je klaagt over alles waarover jij je ongelukkig voelt, je spreekt 
constant over wat je NIET wilt. 
Ik zei het al eens eerder, het universum kent niet het woord NIET. 
Dus … 
ik wil “niet” een man die mij bedriegt,
ik wil “niet” meer ongelukkig zijn,
ik wil “niet” meer alleen zijn, 
ik wil “niet” de pijn voelen, 
ik wil “niet” dat mijn ex gelukkig is. 
Lees deze zinnen eens opnieuw en laat het woord “niet” weg … 
Dat is namelijk zoals het universum jouw zinnen hoort. Begrijp je dat jij jouw 
ongeluk zelf in stand houdt? 

Je mag je natuurlijk nog wel eens slecht voelen of een kutdag hebben, dat 
heeft iedereen, maar het gaat om jouw meest dominante gedachte en 
emotie, want die wordt verankerd in jouw onderbewustzijn en dat is wat je 
aantrekt. 

Hoe jouw leven er op dit moment uitziet is het resultaat van je gedachten 
en je emoties. Wanneer jij niet tevreden bent met het resultaat dan weet 
je nu toch wel al dat alleen jij dat resultaat kunt veranderen door jouw 
gedachten en emoties te veranderen. Ben jij nog niet gekomen waar je zou 
willen dat je staat, dan zit jij nog niet op de juiste frequentie. 

Wees eens eerlijk tegen jezelf, hoeveel ben jij al bezig geweest met de 
oefeningen? Wat mag jij nog meer gaan toepassen of integreren in je 
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dagelijks leven? Het eerste waar ik nu aan denk, is de eenvoudigste oefening 
maar wordt na een tijdje heel snel vergeten. Sluit jij nog élke dag jouw dag 
af met de zaken waar je dankbaar voor bent? 
Dankbaar zijn is een positieve emotie. 

Wanneer jij je ook nog eens bewust wordt van je gedachten en ook daar 
aan werkt dan kom je automatisch in een +/+ situatie terecht. 
Het is kwestie van oefenen én vooral herhalen en volhouden. 
Dat gaat ook makkelijker als jij je omringt met positieve mensen, ook dat 
kan je zelf kiezen wie jij nog toelaat in jouw omgeving. 
Ik denk bijvoorbeeld aan facebook. Zit er nog iemand op jouw profiel waar 
jij ongelukkig van wordt, iemand die steeds negatief reageert … Met 1 klik 
op verwijderen is het gedaan hé, jij beslist wie jou volgt, jij beslist wie je 
toelaat in je leven. 
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Mensen geven me vaak aan: “Ik word gek van alle gedachten in mijn hoofd.” 
“Hoe zet ik die stemmetjes in mijn hoofd uit?” 
Met het schema van de 5 G’s zagen we al hoe we anders kunnen omgaan 
met onze gedachten en gevoelens, dat we dat dus zelf in handen hebben. 

Wees ook niet te streng voor jezelf, gedachten zullen er namelijk altijd zijn! 
Van zodra jij je ervan bewust bent “dat ze daar weer zijn”, heb je al de eerste 
stap gezet om je er tegen te wapenen. 
In plaats van er volledig in mee te gaan, en jou te laten meesleuren in 
jouw mallemolen van gedachten, kan je er ook bewust mee omgaan en 
op dat moment de oefening doen van Dr. Frank Kinslow (staat ook in onze 
facebookgroep).
Dit is een hele simpele oefening, die jij jezelf kunt aanleren en door de dag 
heen ongemerkt verschillende keren kunt doen. Deze oefening leert jou 
hoe je jouw gedachten kunt stoppen, ook al is dat maar heel even! 

Klik op onderstaand balkje om te luisteren naar de oefening. Succes!

  Oefening Dr. Frank Kinslow

En? Hoe was dat voor je? Heb je gemerkt dat er heel even niks kwam na die 
vraag? Laat je me even weten in onze groep, hoe jij deze oefening ervaart? 

De uitdrukking “Verstand op nul” past hier heel goed bij vind ik. 
De enkele seconden tussen de vraag en je volgende gedachte is er dus 
niets. Dit nul gevoel geeft diepe rust in je hoofd en kan volgens Dr. Kinslow 
zelfs voor “genezing” zorgen als je het met regelmaat toepast in je leven. 

13. Gedachten en gevoelens loslaten

https://vanuitverbindingnaarkracht.com/frankkinslow
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Hij noemt dat korte moment “eufeeling”, dit gevoel heeft een hele diepe 
helende werking, niet alleen voor jezelf maar ook voor de mensen in je 
omgeving. 
Je hebt nu geleerd hoe je dat eufeeling gevoel in een paar seconden kunt 
oproepen, naarmate je dit meer zult doen zal je merken dat je dit in iedere 
situatie kunt doen en dit jou dus helpt om meer rust te creëren in je hoofd. 

  Oefening “anders kijken naar je gedachten”

Je hebt zeker al de uitdrukking “Een waterval van gedachten” gehoord. 
Met die waterval in je gedachten wil ik je leren om anders met jouw 
gedachten om te gaan. 

Wanneer je piekert sta je ONDER de waterval, onder de stroom van jouw 
gedachten en laat jij je ook meesleuren door je gedachten. 
In plaats daarvan kan je ook ACHTER de waterval gaan staan, en je 
gedachten gewoon observeren. Je kijkt als het ware naar je gedachten, 
maar je wordt niet langer meegetrokken. 

Het gaat er hier dus niet om, om jouw gedachten te veranderen, gewoon 
observeren, ze opmerken, je weet dat ze er zijn. 
Het kan helpen om dit ook te visualiseren met die waterval in je gedachten. 
Gedachten zullen er altijd zijn, je kunt ze niet bestrijden, maar bewust zijn is 
ook hier weer een mooie stap. 
Wanneer ik ze opmerk en voel dat ik er weer in mee zou gaan, dan knip ik 
met mijn vingers en zeg ik tegen mezelf: “Nee Veerle, jij hebt dit onder controle. 
Welkom gedachten, jullie zijn niet van mij.” 
Als je dit dan doet met de waterval in jouw gedachten, lukt het perfect om 
niet in de mallemolen verzeild te geraken. Probeer het maar! Ook dit vraagt 
oefening, wees niet teleurgesteld als dit niet onmiddellijk lukt! 
Heb je vragen, stel ze onder de module toekomst aub. 
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  Oefening “anders kijken naar je emoties”

Je weet dat gedachten automatisch verbinden met emoties. 
Je weet dat negatieve gedachten, negatieve emoties produceren. 
Je weet ook uit de module rouw dat je emoties mag toelaten. 
Ze zijn er niet om jou naar beneden te halen, ze zijn er juist om jou iets te 
leren. Om jou bewuster te maken van het tegengestelde. Als je er zo leert 
naar te kijken, dan voelt dat ook plots helemaal anders. 

Enkele voorbeelden: 
* Wanneer jij angst voelt, wil angst jou naar vertrouwen leiden. 
* Wanneer jij je schuldig voelt, wil schuld jou leren om vergiffenis te 

kunnen schenken en ook te aanvaarden. 
* Wanneer jij je eenzaam voelt, word jij wakker gemaakt om met anderen 

te verbinden. 
* Wanneer jij verdriet voelt, wil verdriet jou naar vreugde leiden. 

Schrijf nu eens op voor jezelf, welke emoties jij voelt. Schrijf daarnaast in een 
ander kleur wat dit jou eigenlijk wilt leren. Kijk dan ook naar deze zinnen 
terug wanneer het weer wat minder met je gaat. 
Het universum wil jou iets leren! 

When we surrender our will 
to the power of the universe, 

we receive miracles.
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Ik ben van mening dat liefde in een gezonde relatie GEEN 
houdbaarheidsdatum heeft. Er zullen altijd periodes zijn waarin het vuur wat 
lijkt uit te doven, het is aan jou (jullie) om het weer aan te wakkeren. Sterker 
nog om het vuur smeulend te houden, zodat het niet veel nodig heeft om 
terug in vlam te schieten. 

Dr. Sue Johnson schrijft in haar boek Houd me vast: 
“Het is met de liefde net als met een taal. 
Als je die spreekt, dan gaat het steeds gemakkelijker. 
Als je haar niet gebruikt, dan verleer je haar.” 

Enkele tips om de liefde levend te houden: 

› Gevarenzones vermijden
Je moet de kat niet bij de melk zetten. Voel je echter dat je partner die
“melk” bewust en steeds meer opzoekt in zijn omgeving, maak dit dan
ook bespreekbaar en uit je zorgen.

› Verbondenheid vieren
Laat je partner weten als je geniet van kleine dingen binnen jullie relatie,
zo kan hij/zij daar ook rekening mee houden. Ikzelf word bijvoorbeeld
heel blij als Huibert me een tikje op mijn bil geeft wanneer we in
de keuken aan het koken zijn. Ik geniet echt van zo’n onverwachtse
aanraking. Dat heb ik hem dan ook eens gezegd, nu hij dat weet houdt
hij dit er dan ook regelmatig in.

14. Heeft liefde een houdbaarheidsdatum?



›	 Ritueel bij afscheid en thuiskomst
 Rituelen zijn een heel belangrijk onderdeel van het gevoel ergens bij te 

horen. Samen ontbijten, die kus bij het weggaan of thuiskomen, schenk 
daar voldoende aandacht aan en laat jullie rituelen niet verwateren. 

 Wijzelf liggen altijd nog even in elkaars armen als we ’s avonds naar 
bed gaan, dat vind ik een heerlijk moment om zo mijn dag af te sluiten. 
Afhankelijk van de temperatuur buiten duurt dit moment soms maar een 
paar seconden, maar we houden het er wel in. 

›	 Briefje schrijven
 Niets is leuker dan op het onverwachts een lief briefje, aan jou gericht, 

te vinden. Ik geef zo’n briefje heel graag maar ontvang het ook heel 
graag. Soms gebeurt er maanden niks, maar als ik dan een lief briefje in 
mijn handtas vind smelt ik helemaal. Omgekeerd leg ik soms een briefje 
bij de Duvel in de koelkast, als hij dan ’s avonds thuiskomt na een late 
avonddienst en ik ben er niet, geeft dat toch verbondenheid. Geef ook 
aan, dat je er blij mee bent! Want een briefje schrijven aan iemand en 
geen reactie krijgen daar word je ook niet vrolijk van. 
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› Berichtje sturen
Nu met de smartphone is het toch heel eenvoudig om tussendoor
even te laten weten aan elkaar dat je aan elkaar denkt. Ben je niet van
de woorden of weet je niet altijd wat te zeggen, stuur dan gewoon een
kusje. Dit geeft echt wel positieve energie.

› Vaste avond voor jullie tweetjes
Dat is iets wat jullie zelf moeten voelen als jullie dat nodig hebben, maar
sommige koppels met kinderen hebben het zo druk in hun gezin dat het
niet eenvoudig is om elkaar thuis de volle aandacht te geven.
Regel dan maandelijks, wekelijks een avondje uit. Boek een restaurantje of
ga gewoon eens samen wandelen, het doet echt wonderen.

› Verjaardag vieren
Vier het leven, vier elkaars nieuwe levensjaar. Als kind vond je het toch
ook fijn om jarig te zijn. Het is niet nodig om elkaar grote cadeaus
te geven, maar doe iets samen. Herinneringen zijn zoveel leuker. Wij
verrassen elkaar altijd met een uitstapje voor elkaars verjaardag. Daar
wordt op onze verjaardag dan ook altijd over gepraat. Herinneringen
ophalen schept een band met elkaar!

› Leef mee met elkaar
Als je weet dat je partner het even moeilijk of druk heeft op zijn werk,
vraag dan ook ’s avonds hoe het geweest is. Informeer naar elkaars dag,
het geeft een fijn gevoel als je partner daarin geïnteresseerd is.

› Geef erkenning
Sommige hebben af en toe bevestiging nodig, misschien is dat wel meer
een vrouwendingetje? Maar ik kan er dus enorm van genieten als Huibert
tijdens een gesprek met vrienden letterlijk zegt dat hij gelukkig met me is!
Geef elkaar eens een complimentje waar anderen bij zijn!
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›	 Wees dankbaar
 Zeg ook eens dankjewel tegen elkaar voor eenvoudige dingen.
 “Dankjewel dat je er voor mij bent, wanneer ik het moeilijk had.” 
 “Dankjewel om dit voor mij mee te brengen.” 
 “Dankjewel om naar de bakker te gaan.” 
 … 
 Dankbaarheid uiten is een positieve energie maar dankbaarheid 

ontvangen maakt een mens ook heel erg blij. Bv. Huibert ging onlangs 
met mijn jongste zoon naar de orthodontist, omdat ik zou kunnen verder 
werken. ’s Avonds heb ik dan ook uitdrukkelijk dank je wel daarvoor 
gezegd! Dat gaf hem dan ook een fijn gevoel, daardoor wist hij dat ik dit 
niet zomaar vanzelfsprekend vind. 
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I love you, 
that means

I’m not just here
for the pretty parts. 

I’m here 
no matter what. 
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I know, de juiste schrijfwijze is ‘seks’, maar hier in de titel vind ik ‘sex’ toch 
mooier staan, vandaar …

Eerder had ik al aangegeven in onze facebookgroep dat ik het onderwerp 
seks hier nog zou aanvullen, maar ik heb besloten om dat toch niet te doen. 
Het gaat niet alleen om seks, het gaat om zoveel meer dan dat. Daarom 
komt er een speciale bonus module hierover. Waar jullie als cliënten van de 
K.R.A.C.H.T.-methode, gratis toegang tot zullen krijgen. 
Wordt vervolgd dus ...

15. Sex na je ex



Zo, als het goed is heb jij nu de volledige K.R.A.C.H.T.-methode 
doorgenomen. 
Wanneer je merkt dat het eens wat minder met je gaat, neem de modules 
er weer bij. Je blijft voor altijd de toegang behouden, dus blijf er ook mee 
bezig als je dat nodig hebt.

Zoals beloofd heb jij nu nog recht op een gratis coachcall met mij.  
Zo kunnen wij samen overlopen wat jouw grootste inzichten zijn geweest. 
Welke module jij het moeilijkst vond? Waar jij misschien nog meer tijd voor 
nodig hebt. 
Stuur je me even een mail naar veerle@vanuitverbindingnaarkracht.com 
als jij dit gesprek wil inplannen? Dan zoeken we een datum dat voor ons 
beiden past. Ik kijk ernaar uit om jou te spreken. 

Tot binnenkort! 

Liefs, 
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Bronnen 

• 3-daagse “Devoted”, Eelco de Boer, Amersfoort juni 2019
• Gheysens Mien, Jouw jaar vol aandacht. 
• Dr. Barbara de Angelis, Are you the one for me?
• Ketelaar Carla, Vind je eindman.
• Soeters Maria, webinar Mars Venus coaching
• Jurry Eveline, Je wordt weer gelukkig, Levboeken
• Krumme Claudia, Van leed naar liefde, Counseling Center Changes
• Ponnet Rika, Blijf bij mij, Lannoo
• Rock Inge, Leve de liefde, Lannoo
• Van Gils Rosalie, online cursus Grip op je Gedachten, bureau Breinfijn 
• Johnson Sue, Houd me vast, Kosmos
• Gray John, Voorbij Mars & Venus, Spectrum
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Veerle De Muynck
Schuthof 10, B-9930 Zomergem
Fort den Haakweg 20, NL-4354 AE Vrouwenpolder

Vraag jouw gratis gevoelsgesprek aan:

+32 (0)473 93 06 27

veerle@vanuitverbindingnaarkracht.com 

www.vanuitverbindingnaarkracht.com

mailto: veerle@vanuitverbindingnaarkracht.com

