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Een kwestie van balans
Mannen en vrouwen zijn in het bezit van 
geheel andere kwaliteiten. Om een lief-
devolle relatie op te bouwen is het cru-
ciaal dat ieder van ons zijn eigen weeg-
schaal in balans krijgt door middel van 
een 70-30 ratio te hanteren. Deze ratio 
geeft de verdeling weer van vrouwelijke 
en mannelijke kwaliteiten waarvan je in 
het bezit moet zijn. Echter,  vrouwen zijn 
in de hedendaagse maatschappij hele-
maal uit hun balans geraakt doordat ze 
steeds meer mannelijke varianten zijn 
gaan overnemen. De patronen van man 
en vrouw zitten in de knoop en dat zorgt 
voor de nodige verwarring. Zitten jullie 
beiden uit balans, bereid je dan alvast 
maar voor op de gevarenzone! 

Ontdek jezelf, ontdek je imprint
We beschouwen een relatie als het 

meest belangrijke in ons leven en willen 
dat het werkt. Doordat we er zo hard aan 
werken, bestaat de neiging om onszelf 
helemaal weg te cijferen. Maar hoe kan 
je nu de relatie willen maximaliseren 
als je jezelf minimaliseert? Zo werkt het 
niet. 
Gedurende de eerste zeven jaren van 
ons leven wordt onze zogenaamde im-
print gemaakt en deze bestaat uit een 
mix van DNA, opvoeding, cultuur en 
omstandigheden. En ja, ze bepaalt zelfs 
je partnerkeuze. Als baby is alles nog 
perfect en dat willen we zoveel mogelijk 
zo houden. Verliefde personen willen 
dat geluk behouden, omdat dit pijn doet 
wegnemen. Daarbij moet men zijn eigen 
imprint leren kennen en ontdekken wat 
nu de precieze pijnpunten zijn. Het is 
mogelijk dat je vanuit je imprint getrig-
gerd wordt naar een bepaalde emotie 
is dat niet makkelijk voor je relatie. Als 
onze gedachten een bepaald gevoel op-
leveren en we daarna terugspringen 
naar onze gedachten, gaat die energie 
bewegen en zitten we met een emo-
tie opgescheept die er absoluut uit wil. 
Daarom is het ook noodzakelijk om onze 
gedachten als het ware te managen. Als 
een gedachte je pijn of stress bezorgt, 
denk er dan gewoonweg niet meer aan. 

Vergeet daarbij ook de ander en leg de 
focus op jezelf, alleen zo bereik je een 
balans. 

Verander je man niet
Veel vrouwen willen een ‘perfecte’ man 
en doen er soms alles aan om hem te 
veranderen. Is dat wel zo’n goed idee? 
Het antwoord is nee. Ten eerste zijn ver-
anderingen slechts tijdelijk: je man kan 
dan wel veel moeite doen om de veran-
deringen te behouden, vroeg of laat her-
valt hij toch in zijn oude gewoonten. Bo-
vendien moet je de verandering bij jezelf 
leggen. Wat doe ik fout en hoe los ik het 
op? Je haalt enkel meer uit je relatie als 
je aan jezelf begint te werken. 

Verlatingsangst en bindingsangst
Verlatings-en bindingsangst zijn twee 
psychologische hinderpalen van het-
zelfde kaliber die relaties sterk kunnen 
bedreigen. Het is zo dat beide fenome-
nen onlosmakelijk verbonden zijn met 
elkaar en je liefdesleven grondig kunnen 
verzieken. 
Mensen met bindingsangst durven zich 
niet binden en behouden liever een ze-
kere afstand in de relatie.  Twee poten-
tiële oplossingen zijn ofwel de precieze 
oorzaken achterhalen of proberen met 

Werk aan je relatie!
Een liefdevolle relatie aangaan met je partner, hoe 
doe je dat? Velen geloven nog steeds niet in een 
liefdevolle relatie, maar het bestaat wel degelijk en 
het is er voor iedereen! Het zal echter niet vanzelf 
komen. Een relatie is werken…hard werken. Patricia 
Van Lingen is relatietherapeute en coach en schrijft 
in haar nieuwste boek  voorbeelden neer van allerlei 
praktijkervaringen van koppels.  Hoe werken zij aan 
hun relatie? Talrijke tips en verhalen die je leren 
liefdesrelaties op een andere manier te benaderen. 
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2. 
Manage je gedachten

Wij zijn een drieluik, de som van gedachten, gevoelens en gedrag. En 
het ene zet het andere dominogewijs in gang. Maar wat was er eerst? 
Je gedachten, je gevoelens of je gedrag? Sommigen beweren dat elk 
van deze componenten de aansteker kan zijn die het andere deel dat 
duwtje in de rug geeft. Je voelt iets, dat beïnvloedt je gedrag en leidt 
tot bepaalde gedachten. Of je doet iets en daar krijg je een bepaalde 
gedachte bij die dan weer gevoelens oproept. 

Schema gedachten/gevoelens/gedrag
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deze angst om te gaan. Verlatingsangst 
–het identieke tweelingbroertje- bestaat 
dan weer uit vrees om verlaten te wor-
den door je partner. Net omdat beiden 
bij elkaar aansluiten, kan men er ook op 
dezelfde manier mee omgaan. Belang-
rijk hierbij is om je bril van wantrouwen 
eindelijk eens af te zetten. 

Steunpilaar van elke relatie: 
communicatie
Elke relatie heeft goede communicatie 
nodig, anders kan ze niet naar behoren 
functioneren. Toch blijkt dit vaak niet zo 
makkelijk te zijn: mannen en vrouwen 
hanteren namelijk een andere commu-
nicatie. Zowel leuke als minder leuke 
boodschappen moeten gecommuni-
ceerd worden en beide geslachten zul-
len dit op een verschillende manier aan-
pakken. Bovendien zijn elementen zoals 
lichaamstaal, stemhoogte en woordkeu-
ze de grote verraders van communicatie 
in de relatie. Om een liefdevolle relatie 

voortdurend te laten stromen, kan men 
maar best stilzwijgend communiceren.

Let’s talk about sex
Voorafgaande elementen zijn natuurlijk 
onmisbaar voor je relatie, maar de beze-
geling ervan gebeurt door seks. Mannen 
en vrouwen hebben het namelijk nodig 
om de betrokkenheid en liefde hoog te 
houden. Vandaag de dag zijn vrouwen 
op dat gebied wat verhard geworden, en 
moeten hun partner volledig vertrouwen 
vooraleer ze zichzelf kunnen overgeven. 
Ook vrijen blijkt een vorm van commu-
nicatie te zijn: de communicatie van je 
lichaam. Het gevaarlijke van seks is dat 
kwaliteit (en kwantiteit) stilaan afnemen. 
Mensen hebben weinig tijd, en daardoor 
wordt seks niet meer dan een ontlading. 
Wanneer seks een sleur wordt, is het tijd 
om aan de alarmbel trekken. 
Geef het goede voorbeeld aan je kids
Het krijgen van kinderen is ongetwij-
feld één van de meest ingrijpende ver-

anderingen die in een relatie kunnen 
plaatsvinden. Een kind brengt veel ver-
antwoordelijkheid met zich mee en ze 
moeten het goede voorbeeld van hun 
ouders krijgen. Ouders zullen dus eerst 
zelf de zaadjes moeten planten. Als de 
liefde stroomt tussen ouders, zal deze 
liefde ook stromen naar het kind. En dat 
is nu net wat ze nodig hebben! 

Overspel: hoe overleef je het?
Het grote pijnpunt in relaties is overspel. 
Als dit het geval is, betekent dat er in je 
huidige relatie te weinig verbinding en 
hartstocht zit. Deze ellende brengt heel 
wat emotionele schade met zich mee. 
Vaak is het makkelijker om de schuld 
te leggen bij anderen en niet bij onszelf. 
Dat is begrijpelijk, maar helpt je niets 
vooruit. Blijf ook niet in de pijn zitten en 
verdoezel het al zeker niet met alcohol, 
drugs of eten. Kijk in plaats daarvan naar 
wat er nu écht gebeurd is en blijf niet 
met je boosheid zitten. Als je de relatie 
nog wil voortzetten, moet de inspanning 
eveneens van beide kanten komen. 
Om een liefdevolle relatie op te bouwen, 
moet men dus heel wat factoren in acht 
nemen. Begin eerst bij jezelf: ontdek je 
imprint en wees in balans met jezelf. Dat 
is een belangrijk begin. Focus je daarna 
pas op de relatie met je partner! 
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Meer info:
‘Relateren kun je leren’ 
Patricia Van Lingen 
Uitgeverij Lannoo 

In den beginne 21

Hartsenergie: een heerlijke vicieuze cirkel

Energiestroom

Het hele lijf van een man maakt van bij de eerste blik duidelijk dat 
zijn energie en geslachtsdeel naar buiten gericht zijn. Mannen geven 
en hebben letterlijk een ejaculerend vermogen. Hij gaat dus eerst.

Vrouwen zijn van nature ontvangend en naar binnen gericht. Onze 
energie is gericht op ontvangen, net zoals onze vagina dat is. De 
vrouw trekt de energie omhoog naar haar hart. En van haar hart gaat 
het naar zijn hart en daarna naar zijn geslachtsdeel. En zo is de cirkel 
rond. Een voortdurende en zeer succesvolle wisselwerking die, als het 
goed zit, zichzelf voortdurend voedt. De man geeft, de vrouw ont-
vangt. En als die hartsenergie blijft stromen, dan smelt een man. Elke 
man.
 In het dagelijkse leven betekent dit dat een man altijd eerst gaat. 
Hij neemt als eerste het initiatief, hij zet de eerste stap, hij staat als 
eerste klaar om problemen op te lossen. Precies wat wij nodig hebben 
om ons vertrouwen te behouden. Pas als hij daadkrachtig in zijn man-
nelijke energie blijft, kunnen wij ons hart openhouden en ons overge-
ven. En dat lukt niet zonder vertrouwen. Wij moeten dus weten dat 
we de enige zijn voor hem. En, voor de weinige heren die meelezen, 
vrouwen kijken naar wat je doet. Blijft het bij holle beloftes, dan 


