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Tien helende stappen 
uit de liefdesbange 

dynamiek!

Het is niet altijd makkelijk maar zeker 
mogelijk om uit de liefdesbange dynamiek 
te stappen en jezelf te helen van je 
verlatingsangst en bindingsangst. Deze 
tien stappen geven je daarbij de nodige 
houvast! 

1. LEER DE TRIGGERS 
HERKENNEN
Word je bewust van de rol (angst voor 
verlating of angst voor binding) waar je 
in zit en leer herkennen wanneer je 
geraakt wordt. Als de lading groter is 
dan past bij hetgeen er in het hier en 
nu gebeurt, wordt er een oude kindpijn
geraakt. 
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2. FOCUS OP JEZELF EN NIET OP 
DE ANDER
Richt je aandacht op jezelf, daar ligt je invloed, 
niet bij de ander. Je verliest veel kostbare tijd 
door je op de ander te richten. Ga terug naar 
jezelf en je eigen helende beweging. Neem 
verantwoordelijkheid voor je eigen aandeel, je 
eigen geraaktheid, en doe dat met mildheid 
naar jezelf. 

3. ONTMASKER JE 
ZELFSABOTAGE
Leer de stem van je angst te onderscheiden 
van de stem van je hart. Om de stem van je 
hart te kunnen horen moet je vertragen en stil 
worden. De stem van je angst zegt wat 
vertrouwd is voor je en de stem van je hart 
zegt wat goed is voor je. De stem van de angst 
wil je verleiden om de liefdesbange dynamiek 
in stand te houden. De stem van je hart wijst
je de weg uit deze dynamiek vanuit zelfliefde. 

4. VERSTERK JE VERTICALE 
VERBINDING
Ga niet in het verhaal maar richt je op je 
lichamelijk te ervaren gevoel. Uit je hoofd in je 
lijf. Voelen wat er is, toelaten is loslaten. Je lijf 
is de toegangspoort uit de dynamiek. Daar 
liggen alle patronen opgeslagen.

5. LEER BESCHIKBAAR TE ZIJN 
VOOR JE EMOTIES
Laat je geraaktheid, van het verwonde kind 
dat getriggerd wordt, toe vanuit het hier en 
nu. Je blijft in contact met je gezonde 
volwassene, de oceaan, en je bent 
beschikbaar voor de emoties van het gewonde 
kind en laat de golf toe. Doe dit stapje voor 
stapje met mildheid naar jezelf. 

6. INTEGREER JE SCHADUW
Laat weggestopte emoties die er vroeger niet 
konden zijn stapje voor stapje toe zoals bijv. 
boosheid, verdriet of verlangen. Geef deze 
gevoelens de ruimte zodat ze in het licht 
mogen komen. In iedere emotie zitten 
belangrijke kwaliteiten die je nodig hebt voor 
een gezonde relatie. 

7. OMARM JE KWETSBAARHEID 
EN JE KRACHT
Voor een gelijkwaardige relatie heb je zowel 
kracht als kwetsbaarheid nodig. Voor mensen 
die zich vooral herkennen in de bindingsangst 
ligt de uitdaging vooral in het toelaten van 
kwetsbaarheid. Voor mensen die zich meer 
herkennen in de verlatingsangst ligt de 
uitdaging meer in het toelaten van hun kracht. 

8. MAAK JEZELF VRIJ VAN DE 
BINDING MET JE OUDERS
Zolang je vast zit in een verstrikking met je 
ouders, zal het moeilijk zijn de dynamiek te 
doorbreken in een partnerrelatie. De 
trekkracht van de verstrikking met het 
systeem van herkomst zal je steeds in de 
dynamiek terug trekken. Doorbreek deze 
verstrikking zodat je een volwassen plek kunt 
innemen en niet meer gebonden bent aan de 
plek van het verlaten en/of verstikte kind. Als 
je vrij bent van de binding met je ouders kun 
je in een partnerrelatie een gelijkwaardige 
plek innemen. 

9. HERWAARDEER JE ZELFBEELD 
NAAR EIGENWAARDE EN 
ZELFLIEFDE
Als kind hebben we conclusies getrokken over 
onszelf die geen recht doen aan wie we 
werkelijk zijn. Vanuit je volwassen plek kun je 
deze oude negatieve overtuigingen over jezelf 
vervangen door nieuwe liefdevolle 
overtuigingen die wel recht doen aan wie je 
werkelijk bent. Je bent liefde en waardering 
waard omdat je er bent. Dat is je 
geboorterecht. Neem dat weer terug. 

10. JE KUNT HET PATROON 
ALLEEN NU DOORBREKEN
Je kunt deze dynamiek niet morgen of 
volgende week doorbreken maar in ieder 
moment opnieuw. Ieder moment kun je 
kiezen voor angst of voor liefde. Neem je 
eerste neiging waar die vaak een reactie is 
vanuit angst, adem daar doorheen en dan 
komt er een keuze. Het kan alleen in het nu 
plaatsvinden omdat het verbonden moet zijn 
met je lichaam. 


