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Vrouwen zijn de voorbije decennia steeds zelfstandiger geworden. Jammer genoeg 

zijn velen daardoor het contact met hun zachte kant kwijtgeraakt. Daarom schreef 

relatiecoach Patricia Van Lingen het (vrouwen)boek Relateren kun je leren waarin ze wil 

laten zien hoe een liefdevolle relatie voor iedereen is weggelegd.

Patricia Van Lingen is relatietherapeute en 
coach. Door de jaren heen ontwikkelde ze de 
relatietraining ‘Relateren doe je zo’, waarin ze 
vrouwen begeleidt naar een betere relatie met 
zichzelf en met anderen. In 2010 richtte ze in 
Gent de succesvolle School voor Relaties op. Van 
Lingen zet vrouwen weer op de schoolbanken 
en onderwijst hen in de kunst van de liefde. 

“Eén vak hebben we op school nooit gekregen: 
relateren”, stelt Patricia vast. “Nochtans is de 
nood hoog, als we het stijgend aantal schei-
dingen en singles bekijken. Het eerste wat ik 
mijn cursisten leer, is hoe je relatie met an-
deren alles zegt over jezelf. Waar je verliefd 
op wordt, hetgeen je bewondert in een ander, 
dát is wat in jezelf nog te weinig is ontwik-
keld. En overal waar je je aan ergert bij je 
partner, dat zijn ook jouw zwakheden. Alles is 
projectie. Tijdens de eerste lessenreeks leer 
ik hoe je het moet aanpakken als de vlinders 
na anderhalf jaar verdwijnen en hoe je er dan 
kunt voor zorgen dat de liefde blijft stromen.”

Vicieuze cirkel
We leven in jachtige tijden en dat heeft ook zo 
zijn gevolgen voor ons liefdesleven.
“Relaties zijn voor niemand gemakkelijk, en 
zeker niet nu de kwaliteit van relaties steeds 
meer eisen opgelegd krijgt”, zegt Patricia 
daarover. “Daardoor kan je soms het gevoel 
krijgen als het niet goed gaat, dat je aan het 
falen bent. Terwijl misverstanden, spannin-
gen en ruzies net essentieel zijn om te kun-
nen groeien en leren van elkaar. Iedere keer 

dat het lukt een crisis te boven te komen, 
wordt een relatie dieper en de verstandhou-
ding sterker. Dat proces is echter niet altijd 
even gemakkelijk. In de verschillende fasen 
van een relatie duiken problemen op, vaak 
volgens hetzelfde patroon. De ene neemt af-
stand en dat kwetst de andere, die dan weer 
reageert om zichzelf te beschermen, waardoor 
de andere persoon nog meer afstand neemt … 
Een vicieuze cirkel is snel in gang gezet en 
vaak moeilijk te stoppen binnen het koppel 
zelf. Toegeven wordt vaak geassocieerd met 
zwakte en daarom zal geen van beide geneigd 
zijn het te doen.”

Volgens Van Lingen ben je samen verantwoor-
delijk en van elkaar afhankelijk voor de kwa-
liteit van je relatie: “Het gelukkige gezinnetje 
is niet iets dat er al dan niet is, het is iets 
waar je bepaalde vaardigheden en zienswij-
zen bij nodig hebt. Basisvertrouwen in jezelf 
en de ander bijvoorbeeld, de mogelijkheden 
om moeilijke onderwerpen te bespreken, een 
gerichtheid op samenwerking, frustraties van 
buitenaf niet op elkaar afreageren, jezelf blij-
ven en toch samen zijn, … Geen enkel koppel 
kan al deze dingen uit zichzelf perfect. Som-
mige koppels leren het uit zichzelf, anderen 

leren het nooit en gaan onnodig uit elkaar. Er 
is vaak nog een oplossing.”

Van Lingen ziet een verband in het mislukken 
van zoveel relaties en … het feminisme.
“Vrouwen gedragen zich tegenwoordig te veel 
als mannen”, vindt ze. “Het feminisme heeft 
ervoor gezorgd dat vrouwen ook willen gaan 
werken en iets verwezenlijken in hun leven. 
Daar is op zich niets mis mee, alleen zijn 
vrouwen gaandeweg mannen gaan kopiëren, 
zodat de rolmodellen wegvielen. Veel moder-
ne vrouwen gaan recht op hun doel af en zijn 
mateloos ambitieus. Daarbij vergeten ze vaak 
dat onze vrouwelijke kracht ons ontvangend 
vermogen is. Begrijp me niet verkeerd: vrou-
wen mogen van mij best topfuncties bekle-
den, zolang ze dat maar doen op een vrouwe-
lijke manier. Zachter, via het hart.”

Vastgeroeste patronen
Patricia Van Lingen verwerkt haar eigen ver-
haal in haar therapie. Jarenlang was ze zelf 
op zoek naar de sleutel tot een liefdevolle 
relatie: “Ik zat zelf alleen in slechte relaties 
verwikkeld. Ik zocht en ik vocht. Ik spartelde 
tegen de stroom in tot ik uiteindelijk helemaal 
op was. Waren het echt allemaal illusies? Was 
ik in de luren gelegd door Hollywood? Zou het 
dan toch niet bestaan? Diep vanbinnen wist 
ik dat het kon. Ik had een diep verlangen 
naar verbinding en het zou me lukken. Al was 
het het laatste wat ik zou doen. Dat verlan-
gen heeft me gered. Gered van een leven in 
wanhoop en verbittering. Vandaag schreeuw 
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ik het van de daken en vertel ik 
het aan iedereen die het wil horen. 
Het bestaat! Een liefdevolle relatie 
bestaat en het behoort niet alleen 
aan een select clubje toe. Hoe is het 
mij gelukt? Een belangrijk moment 
was dat waarop ik ontdekte dat de 
sleutel in mezelf lag. Want pas als 
je zelf in balans bent, kun je ook 
een partner in balans aantrekken. 
Elk van ons heeft mannelijke en 
vrouwelijke kwaliteiten in zich. Dat 
is goed, alleen – nogmaals – is de 
voorbije decennia bij veel vrouwen 
de balans te veel naar de manne-
lijke kant doorgeslagen. Daardoor 
zijn ze het contact met hun eigen 
vrouwelijke kracht kwijtgeraakt. 
Mijn boek leert je op een volledig 
andere manier naar jezelf en je 
relatie te kijken. Aan de hand van 
concrete voorbeelden en praktische 
oefeningen toon ik hoe je vastge-
roeste patronen kunt doorbreken, 
de communicatie in je relatie verbe-
teren en je innerlijke balans terug-
vinden. En dan volgt een liefdevolle 
en harmonieuze relatie zo goed als 
vanzelf ...”
Relateren kun je leren is een boek 

De mening van relatie-experte Kathleen 
Callewaert 
Beseffen dat je verleden de poort van je toe-
komst is, is het begin van bewustwording. Eén-
maal bewust van wie je zelf bent, gaan vele 
nieuwe wegen voor je open en zul je ook perfect 

kunnen inschatten wie de juiste vrienden en/of partner voor jou 
zijn. Zelfwaardering en zelfacceptatie zijn de sleutels tot posi-
tieve veranderingen in je leven. Om je verleden los te laten is het 
belangrijk dat je kunt vergeven. Leer ook positief te denken. Een 
portie emotionele intelligentie stelt je in staat om je eigen ge-
voelens en die van de andere beter te doorgronden. En ook heel 
belangrijk is dat je jezelf een doel stelt!Geluk maak je vooral zelf! 
Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw levensweg en je geluk, 
leer anders naar dingen te kijken, dan pas verandert je leven. 
Zelfontwikkeling is de sleutel voor geluk en succes. Accepteer 
jezelf, zoals je bent, ben je prima. Besef dat je anderen en de we-
reld niet kunt veranderen. Je kunt alleen jezelf veranderen door 
je eigen weg te volgen. Volg je eigen gevoel en intuïtie, wijk daar 
niet van af. Luister naar wat je hart ingeeft. Laat het verleden los 
en leef in het nu. Wat heb je eruit geleerd? Innerlijke vreugde is 
dat diepe gevoel binnen in jezelf en dat maakt je blij. Kies relaties 
met mensen waar je vrolijk van wordt.
‘Dé relatie-experte van Vlaanderen’ Kathleen Callewaert, 
runt het relatiekantoor ‘Soulmate’, Personal-& singlecoach 
- Relatiebemiddeling, www.soulmate4life.be, info@soulmate-
4life.be, GSM 0494 29 30 87, Tel Coaching: 0903 53 400.

voor vrouwen, geeft Van Lingen toe. 
“Niet dat mannen het niet mogen 
lezen,” nuanceert ze, “maar vooral 
vrouwen zullen er baat bij hebben. 
Door jarenlang liefdessongs te ho-
ren passeren en bij romantische 
fi lms te zwijmelen, hebben wij im-
mers een compleet fout relatiebeeld 
ontwikkeld. Eén dat bevolkt wordt 
door prinsen op witte paarden. 
Zonder die prins, zo lijkt het wel, 
zijn we niets meer. En om die Grote 
Liefde te bereiken, moeten we – zo 
lees je overal – investeren in onze 
relatie. We moeten keihard werken 
om die relatie op de rails te hou-
den. En daar loopt het juist mis. Je 
kunt niet aan een relatie werken. Je 
kunt alleen maar aan jezelf werken. 
Geloof me, dat is al heel wat.” (VD)

Info: www.schoolvoorrelaties.be
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