


 

Passie voor relaties … 

“A match made in heaven”  
… zo voelt het voor ons nu.  

Dat is niet altijd zo geweest! 

En het wil ook niet zeggen dat het altijd alleen maar rozengeur en 
maneschijn is in onze relatie en ons leven.  We hebben ook zo onze 

uitdagingen. Meer dan genoeg. We zijn net mensen … 😉  

Maar we hebben allebei veel geleerd. Vooral in de periode dat we 
single waren, vóór we elkaar - letterlijk - tegen het lijf liepen. 

Alles wat je hieronder gaat lezen, kennen we zelf maar al te goed. Het 
was pas na meerdere partners dat we leerden wat de sleutel is voor een 
succesvolle relatie. Voor diepe verbinding en blijvende liefde. 

Relaties zijn zó iets bijzonders. In het bijzonder intieme relaties. En 
helemaal relaties met wie voelt als een “match made in heaven”! Dat 
zijn niet perse de gemakkelijkste. In het ons openen voor een ander 
komen we zó veel tegen van onszelf. Zo ook wij. 

Alles wat we “brengen” testen we en passen we toe in onze eigen 
relatie. We zijn door de wol geverfd zou je kunnen zeggen. Wij hebben 
in 2017 de sprong gemaakt samen. En we nodigen jou uit om met ons 
mee te springen. Met ons mee springen in de passie die we delen: 

Relaties … Liefde … en Bewust leven. 
 

SUCCESVOLLE RELATIES

Spring je mee?
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 Herken je deze RODE VLAGGEN in je relatie? 

  
Klinkt dat als JOUW relatie? 
  
Dat de gevoelens van liefde en intimiteit plaats maken voor 
woordenstrijd na woordenstrijd?  

Dat het gemak waarmee jullie samen waren en waarin het allemaal zo 
vanzelf mee ging vervangen is door veel spanning en moeizame 
gesprekken? 
  
En hoe kan dat gebeuren allemaal? 
  
Hoe kan het gebeuren dat zoveel relaties veranderen in een emotioneel 
strijdperk? 

Hoe kan het dat de partner waar je zo verliefd op was, waar je zo veel 
gemeen mee leek te hebben, misschien wel bijna een vreemde voor je 
geworden lijkt?  
  
Hoe ben je in vredesnaam verstrikt geraakt in pijnlijke patronen die je 
relatie vernietigen?  

Je weet dat je van elkaar houdt en toch zijn er 
zoveel ruzies en ook steeds meer afstandelijkheid. 

De partner waar je van houdt lijkt onbereikbaar 
geworden voor je. 

Beladen stiltes hebben de ontspannen intimiteit 
van het begin doen vergeten.

JE RELATIE IN HET SLOP GERAAKT?
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Patronen die vooral een signaal zijn van een intens, onbeantwoord, 
wanhopig verlangen! 
  

Wel, het spijt me dit te zeggen, maar dat zijn ….   

(en de gevaren van een partner ontmoeten die aanvoelt als je "soul 
mate” …) 
  
De gevaren waardoor de verliefdheid en verbinding van weleer 
verdwenen zijn en sleur en moeizame gesprekken hun intrede hebben 
gedaan. 
  
Gevaren waardoor gevoelens van liefde en intimiteit plaats maken voor 
ruzies en afstandelijkheid. 
En waardoor zoveel relaties veranderen van een roze wolk in een 
emotioneel strijdperk. 
  

DE GEVAREN VAN LANG SAMEN ZIJN 
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Je zou ook kunnen zeggen: het zijn … 
  
DE GEVAREN VAN VEILIGHEID … 
  
Wat een gekke zin!  
En toch ... een paradox die in veel relaties van toepassing is.  
Laat me het uitleggen … 
  
Het is heel normaal om in het bijzonder in hechte relaties meer 
conflicten te hebben. Juist omdat ze zoveel veiligheid bieden.  
 

Omdat we ons veilig voelen bij onze partner durven we ons meer open 
te stellen, we laten onze partner dichterbij dan anderen en we laten 
meer van ons zelf zien. Dit maakt dat we ons kwetsbaarder voelen. Er 
wordt sneller op onze knoppen gedrukt. 

Bovendien, we hebben in het verleden zo onze butsen opgelopen in 
intieme relaties. Je bent geen uitzondering als je periodes hebt gekend 
waarin je de verlangde verbondenheid hevig ontbeerd hebt. Waarin je 
je eenzaam voelde in je relatie.  
  

Ken je het dat juist de persoon waar 
je het meest van houdt het meest je 
gevoelige snaren kan raken?  

Dat de persoon waar je het langst 
mee bent zó pijnlijk op je knoppen 
kan drukken?
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Misschien ben je zelfs door je ervaringen gaan twijfelen of je wel 
waardig genoeg bent voor een hechte relatie. Of je goed genoeg bent 
om van gehouden te worden. Je zou dan niet de enige zijn! 
  
De veilige verbondenheid met onze partner is zo belangrijk voor ons 
dat we heel heftig kunnen reageren als we deze dreigen te verliezen. 
Waarbij we in patronen verstrikt kunnen raken die ons nog verder van 
onze partner verwijderen.  
  
Je kunt in zware gesprekken en wanhopige destructieve strategieën 
terechtkomen, denkend dat je vecht voor je eigen overleving en 
behoud van je relatie. Terwijl je steeds verder van je partner verwijderd 
raakt. En je partner van jou. 
 

  

Hoe kun je elkaar weer vinden als je relatie in het slop is geraakt en je 
partner en jij verwijderd zijn geraakt van elkaar?  

Als er misschien zelfs sprake is van een emotioneel strijdperk of 
emotionele woestijn? Of erger, een slagveld of ijsvlakte? 
  
Het stoppen van drie DESTRUCTIEVE PATRONEN kan je relatie 
redden! 

Het zijn de uitputtende strategieën van 
AANVALLEN en TERUG TREKKEN.  

Waarbij jullie soms allebei aanvallen, dan weer 
allebei terugtrekken.  

Of in een kat en muis spel zitten van de een 
aanvallen en de ander terugtrekken.
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Het herkennen van deze 3 destructieve patronen is de eerste stap 
om je relatie weer in beter vaarwater te brengen: 

  
1. AANVALLEN - AANVALLEN 

 
 
Het patroon van aanval en tegenaanval.  
Ruzie maken. De pot verwijt de ketel.  
 
De ene partner beschuldigt de andere partner van iets en de 
ander beantwoordt met een volgende beschuldiging.  
 
Jullie luisteren niet naar elkaar, jullie proberen allebei om te 
“scoren”. Het moet duidelijk worden wie de oorzaak van de 
problemen is – en dat is natuurlijk de ander! 
 
Het aanwijzen van "de schuldige" is vruchteloos. Het versterkt 
slechts een gevoel van onveiligheid en gemis van verbondenheid. 
Het maakt angst voor verlies van de ander alleen maar groter.  
 
En houdt een spiraal in stand van steeds heftigere over en weer 
beschuldigingen en verwijdering. 

Destructieve Relatie Patronen
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2. AANVALLEN – TERUGTREKKEN 
 
 
Jullie volgen elk een andere zelfbehoud strategie. De een eist en 
de ander trekt zich terug. De een klaagt, valt aan en beschuldigt. 
De ander volhardt in stilzwijgen, afstand nemen en onbereikbaar 
worden. 
 
Eén partner gaat de ander steeds meer op de huid zitten, als een 
hevig protest tegen het uitblijven van emotionele respons en 
verlies van verbondenheid. De ander voelt zich telkens tekort 
schieten en sluit zich steeds meer af voor de onaangename 
gevoelens. 
 
Zowel het aanvallen en eisen, als het zwijgen en terugtrekken zijn 
machteloze reacties op gemis van nabijheid, op aantasting van de 
veiligheid en thuis voelen bij de ander.  
 
Jullie voelen je allebei niet gezien en wanhopig alleen. Soms 
wisselen jullie van "rol". Dit patroon is als heftig trappelen in 
emotioneel drijfzand waarin jullie steeds dieper wegzakken. 
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3. TERUGTREKKEN – TERUGTREKKEN 
 
 
Als de vorige noodstrategieën niet werken kan het punt komen 
dat jullie het opgeven. Jullie trekken je allebei terug. Jullie 
bevriezen en vluchten.  
 
In het gunstigste geval uitmondend in een emotionele woestijn, 
een relatie die uitgedroogd en verdord is. In extremere gevallen in 
een kille, vijandige ijsvlakte. 
 
Jullie hebben het allebei opgegeven de ander nog te kunnen 
bereiken. De relatie ademt een dorre hopeloosheid uit. 
Afgestompt, uitgeput, gedesillusioneerd.  
 
Afgesneden van je eigen gevoelens en behoeftes en van die van 
je partner. Intimiteit is uitgedoofd en de omgang is mechanisch, 
functioneel (als niet vijandig).  
 
Mogelijk soelaas en troost zoekend in verslavingen of andere 
relaties. 
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Echter … deze verwoestende patronen zijn NIET de OORZAAK van 
je relatieproblemen. 

Ze zijn het SYMPTOOM. Ze zijn het GEVOLG! 
  

Wat super begrijpelijk is! En je bent hierin echt niet alleen! 
  
Want zoveel mensen, het maakt niet uit welke leeftijd, hoe lang in een 
relatie, en hoeveel relaties achter de rug inmiddels, zijn een gevangene 

van hun VERLEDEN. Daar ligt de echte wortel van de problemen. 
 

De onderliggende oorzaak is dat te veel partners 
niet de beste versie van zichzelf zijn in hun relatie. 

Soms verre van zelfs!

Nu, moet je diep gaan graven? Wat geweest is weer gaan oprakelen? 
  
Nee, wij zien dat dat vaak niet nodig is! 
Wat wel nodig is om er NU iets mee te doen … 

Dus: hoe kun je elkaar dan weer vinden als je relatie in het slop is 
geraakt en je partner en jij verwijderd zijn geraakt van elkaar?  

Als er misschien zelfs sprake is van een emotioneel strijdperk of 
emotionele woestijn? Of erger, een slagveld of ijsvlakte?
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Om te beginnen: al die kapot makende patronen verhullen …  

Herken je dat het je werkelijke behoefte is om dichterbij te komen, om 
de verbinding te herstellen? En wil je niets liever dan je relatie redden?  

Herken je dat je niet (altijd) de beste versie van jezelf bent in je relatie? 
Herken je hoe je verleden je mogelijk meer bepaalt dan je dient? 

Zie je dat je in één (of meerdere) destructieve patronen verstrikt bent? 
Zie je hoe deze patronen geworteld zijn in onze meest primitieve 
overlevingsresponsen? 

Dat geeft aan hoe stressvol verlies van verbinding is, aangezien deze 
reacties (vechten – vluchten – bevriezen) automatismen zijn in situaties 
die ons zenuwstelsel als levensbedreigend ervaart. 

Het (h)erkennen van deze destructieve patronen, bij voorkeur in het 
moment dat je ze uitleeft, is een eerste stap! 

… je werkelijke behoefte: 
💞  Toenadering. 

💞  Herstel van de emotionele verbinding.  

💞  Liefdevolle intimiteit.  

💞  Gehoord worden, gezien worden, gevoeld worden.  

💞  Weten dat de ander er voor je is als je deze nodig hebt. 

💞  Je veilig voelen bij je partner, vooral in je kwetsbare momenten. 

JE RELATIE REDDEN
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5  STAPPEN NAAR HERSTEL VAN VERBINDING

Hieronder vind je de eerste 5 stappen om van vechten naar 
verbinden te bewegen, en naar herstel van de veiligheid en intimiteit:

STAP 1  

HERKEN JE PATROON  
(OF PATRONEN)

Wil je de intimiteit herstellen en je relatie 
redden, of verbeteren, dan kun je beginnen 
met het herkennen van deze patronen.  

Door je bewust te worden dat je in een 
destructieve overlevingsstrategie gevangen 
zit kun je er geleidelijk met meer afstand 
naar kijken.  

Verder hoef je er niets mee te doen nog, 
buiten zien en erkennen dat je doet wat je 
doet (en dat dat je niet dient). 

[OPTIONEEL] Wellicht wil je met je partner 
delen wat je je bewust geworden bent.

HOE KUN JE JEZELF EN JE PARTNER BEVRIJDEN UIT DIE 
DESTRUCTIEVE PATRONEN EN DE VERBINDING WEER HERSTELLEN?
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Ga na wat je werkelijke behoefte is op het 
moment dat je aanvalt of terugtrekt.  

Triggert verlies van verbinding primaire 
overlevingsmechanismen?  

Is wat je werkelijk wil herstel van verbonden 
voelen? Je veilig voelen bij je partner?  
Heb je zijn of haar aandacht nodig? 
  
NB: Dit kan een lastige stap zijn! 

Het kan je in contact brengen met de pijn 
van onvervulde behoeften en onveiligheid 
die je gevoeld hebt op momenten dat je je 
kwetsbaar voelde en steun nodig had en 
deze niet kreeg. 

STAP 2  

ERKEN JE BEHOEFTE 
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STAP 3  

BESEF DAT JULLIE BEIDEN IN 
HETZELFDE SCHUITJE ZITTEN

                    Weet dat je partner met 
hetzelfde probleem worstelt als jij. Ook al 
uit zich dat wellicht anders dan bij jou.  

Weet dat het verlangen van je partner in de 
grond hetzelfde zal zijn als dat van jou: 
behoefte aan verbinding en zekerheid bij je 
terecht te kunnen.  

En weet dat de angst van je partner 
dezelfde zal zijn als de jouwe:  
de angst om jou te verliezen. 
  
Accepteren dat jullie beiden in hetzelfde 
schuitje zitten - ook al uiten jullie dat 
mogelijk anders - en erkennen dat de ander 
jou waarschijnlijk net zo graag wil en hard 
nodig heeft als jij je partner is een krachtige 
en moedige stap! 

Deze stap kan je helpen om te stoppen met 
verwijten maken en een schuldige te 
zoeken.
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Dit is vaak de moeilijkste stap. Kijk of je jezelf 
kan betrappen als je in het patroon zit, als je 
ziet dat het destructieve mechanisme actief is. 
En trap op de rem. 

Kijk of je kunt stoppen, of je eruit kunt 
stappen. Kijk of je even stil kunt worden, 
innerlijk stil, en contact kunt maken met wat 
het is wat je werkelijk wil en nodig hebt. 
Bewust dat je behoefte aan verbinding je 
drijft. 
  
Nu, dit is vaak niet eenvoudig … het vraagt 
moed om dit te doen, om als eerste te gaan.  

Stel er staan in een steeg twee aanvallers 
tegen over elkaar, beiden met een mes in de 
aanslag. Beiden hebben hun mes getrokken 
omdat ze zich bedreigd voelen, willen zich 
slechts beschermen. 

Eigenlijk wil geen van beiden de ander 
kwetsen, maar zijn ze allebei bang om 
gekwetst te worden.  

Wie laat als eerste zijn mes zakken?  
(Of wie verlaat het eerst de schuilplaats waar 
deze zich heeft verschanst?)  

Dat is een risico nemen. Het vergt dat je je 
kwetsbaar toont nog voor je zeker weet dat je 
veiligheid is gewaarborgd.

STAP 4  

STAP UIT HET PATROON 



Je Relatie Redden door Herkennen Drie Destructieve Patronen 

14

STAP 5  

LAAT JEZELF ZIEN 

Om gezien te worden moet je wel zichtbaar 
zijn. Om beantwoord te worden in je behoeften 
is het nodig dat deze kenbaar zijn.  

Als het je is gelukt om het destructieve patroon 
te herkennen en te stoppen, kun je eerste 
stappen maken tot toenadering.  
Eerste stappen naar herstel van verbinding.  

Door uit te spreken hoe je je voelt en wat je 
nodig hebt. Door te delen wat je mist en waar je 
naar verlangt. 
  
Ook dit is niet altijd even eenvoudig!  
De vlam kan snel weer in de pan slaan … 

Het is een kunst om je eigen verlangens en 
gevoelens te delen, zonder een ander daar 
verantwoordelijk voor te maken, of zonder de 
ander het gevoel te geven dat deze iets 
verkeerd doet of tekort schiet.  

En maar al te gemakkelijk kan een verwijt of 
wrok zich verstopt hebben in onze woorden (of  
in onze energie – want het maakt niet uit of we 
iets alleen denken en voelen, of daadwerkelijk – 
al dan niet in bedekte termen – ook uitspreken). 
  
Deze stap vergt dat we leren communiceren 
vanuit ons hart.  

En daarvoor hebben we ons te bevrijden van 
ons verleden. Hebben we opnieuw te leren hoe 
we onszelf kunnen zijn zonder strijd en verzet.



 

Wow, je bent helemaal tot hier gekomen … 

Top dat je het allemaal gelezen hebt! 👍  

Echt, dat is geen geintje! We weten dat we niet het allermakkelijkste, 
niet het meest licht verteerbare voorschotelen. 

Dat je tot hier gekomen bent betekent voor ons dat je bereid bent om 
ook naar jezelf te kijken. Dat je bereid bent om verantwoordelijkheid te 
nemen voor je zelf, je leven en je relatie. Voor ons ben je een held … 

een Relatie Held 💪 . 

Dat je dit alles tot je hebt genomen betekent ook, vermoeden we, dat 
je afscheid wilt nemen van wat er niet werkt in je relatie. Het zou ons 
niet verbazen als je een van de Moegestreden Eenzame Partners 
bent, die wij zelf ook geweest zijn.  

Dat het tijd voor je is om afscheid te nemen van de uitputtende, 
vruchteloze en urenlange gesprekken, die vooral herhaling van zetten 
zijn en je niet dichter bij elkaar brengen. 

Tijd om weer die Stralende Verbonden Geliefde te zijn? 
Tijd voor een succesvolle relatie? 

Wel … (je hebt dat waarschijnlijk al ontdekt) alles wat we lezen helpt 
ons weinig of niet als we het niet ook toepassen. Als we het ons niet 
eigen maken.  

⬇ 

Hoe verder?



 
We schreven het al: onze passie … relaties … liefde … bewust leven. 
Een trio dat onlosmakelijk verbonden is. 

En het is onze passie om anderen te helpen om de passie terug te 
brengen in hun relaties en hun relatie springlevend te houden. 
Dat hoef je niet alleen te doen. Dus … spring je met ons mee? 

Weet je welkom in onze Community, waar je gelijkgestemden vindt. 
Met vergelijkbare verlangens. Vergelijkbare worstelingen.  
Met een vergelijkbare intentie ook … het beter maken … en daar zelf 
de volle verantwoordelijkheid voor nemen. Anders dan ze het tot nu toe 
deden. 

Meld je aan via de knop hieronder om met ons meer te springen: 

Spring je mee?
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