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Open je Hart

Van 2008 tot en met 2010 werd regelmatig een artikel van mij gepubliceerd 

op de soChicken website. In dit eboek vind je een compilatie van soChicken 

artikelen die over de liefde gaan. De liefde is een veelbesproken thema in mijn 

coachingpraktijk. 

Mensen hebben in mijn praktijk de liefde voor zichzelf hervonden, de liefde 

voor hun naasten en de liefde voor het leven. Wanneer je deze drie 

ingrediënten ervaart en door elkaar mixt kun je weer open staan voor 

liefdesrelaties. Het delen van jouw liefde voor jezelf, je naasten en het leven 

mét een partner die zich op dezelfde golflengte begeeft, dat is iets om naar te 

streven. Wat vind jij?

Met de teksten uit dit eboek wil ik je stimuleren om je hart wagenwijd open te 

zetten. Zet het in eerste instantie op een kier en kijk met verwondering naar 

wat jou gaat overkomen. Leef vanuit liefde en liefde zal jou toekomen. Stap 

voor stap. Echt waar. Open je hart en laat de positieve energie stromen. Ik 

wens je heel veel leesplezier. 

Hartelijke groeten, 

Chungmei 

Website: www.orchidoflife.nl 

NL weblog: www.lovecookie2008.wordpress.com

ENG weblog: www.orchidoflife.wordpress.com 
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Frisse relatiestart:

Neem je Liefdesleven Onder de Loep!

Hoe maak je een frisse relatiestart in een sprankelend nieuw 

jaar? Dit doe je door jouw liefdesleven onder de loep te nemen 

door middel van een relatie-evaluatie.

Relatie-evaluatie

Het nieuwe jaar is al een eind op weg. Inmiddels heb je natuurlijk al 

je huis uitgemest, je financiën op orde gebracht en enorm veel 

vrienden gemaakt op de sportschool! Wat ontbreekt er aan dit plaatje? 

Jawel, ons liefdesleven. Het geluk wil dat ik een partner heb die hier 

om had gevraagd: “Chung, zullen we even gaan zitten om te 

bespreken wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt en wat we 

beter kunnen aanpakken?” “Ja, natuurlijk!”, antwoord ik. Zo gezegd, 

zo gedaan.

Strategische aanpak voor stellen

Een manier om de relatie-evaluatie te laten plaatsvinden is om 

allereerst met elkaar te bespreken welke punten besproken moeten 

worden: werk, studie, huishouden, seksleven, agenda, financiën etc. 

Vervolgens maak je een prioriteitenlijstje, zodat er niet de hele tijd van 

de hak op de tak wordt gesprongen.

Wij begonnen met het bespreken van werk en gingen ons rijtje af. Het 

kan zijn dat je nog een relatie-evaluatie moet inlassen, omdat je niet 

alles besproken krijgt. Na een half uur riep mijn partner enthousiast: 

“Dit werkt. Het geeft overzicht en creëert nieuwe focuspunten voor 

mij.” En als je het echt goed wilt doen, noteer je de gemaakte 

afspraken en maak je een afspraak om over een half jaar de boel weer 
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eens te evalueren!

Relatie-evaluatie voor singles

De groep singles is in Nederland tegenwoordig gigantisch. We gaan 

massaal de datingssites op om onze liefdesslag te maken. De relatie-

evaluatie is natuurlijk ook een idee dat singles op kunnen pakken. 

Een gewaagde onderneming zou zijn als je jouw dates gaat vragen hoe 

jij op ze overkomt.

Een iets veiligere manier is om dit alleen te doen bij dates die 

uiteindelijk een soort van maatjes zijn geworden. Het geven van 

feedback is namelijk een kunst op zich. Voor wie een professional in 

wil schakelen om zijn of haar liefdesleven te evalueren, kun je verder 

lezen op de blog ‘Relatie-evaluatie voor Singles‘.

Feedback geven & ontvangen: hoe wil jij jouw feedback 

ontvangen?

Naast het coachen van mensen geef ik ook workshops. Recentelijk gaf 

ik de workshop ‘Effectieve Communicatie in Persoonlijke en 

Zakelijke relaties‘. Na deze workshop raakte ik met mijn partner in 

een spontane relatie-evaluatie. We kwamen tot een geweldige 

ontdekking. De ontdekking was voor ons tevens een afsluiting van 

onze relatie-evaluatie aan het begin van dit jaar. Nu kunnen we er 

helemaal goed tegenaan.

De ontdekking kan ik illustreren met de volgende vraag: ‘Hoe wil jij 

jouw feedback ontvangen?’ Mijn partner wil namelijk het liefst zijn 

feedback rauw en ongecensureerd ontvangen. Ik wil liever dat hij de 

feedback verpakt met mooie woorden over wat ik wel goed doe. Zo 

heeft iedereen zijn achtergrond en beleving van de wereld. Vraag ook 

eens aan je partner, date, familielid of vriend hoe hij zijn feedback wil 

ontvangen!
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Liefde in een Multiculturele Relatie

Als Chinese vrouw weet Chungmei als geen ander hoe het 

concept liefde kan verschillen binnen culturen. Liefde is in iedere 

cultuur anders. In een gemengde relatie kun je elkaar dus het 

best goed begrijpen.

Gemengde relaties in een multiculturele samenleving

In de multiculturele samenleving waarin we leven ontstaan als 

vanzelfsprekend gemengde relaties. Het werd in 2005 zelfs gebruikt 

om promotie te maken voor studeren aan de Universiteit Leiden. De 

poster toonde de afbeelding van een Nederlandse jongen die zijn jas 

gebruikt om zijn Chinese meisje warm te houden. De slogan “Hoe je 

in Leiden de liefde leert verklaren” zou de doorslag moeten geven.

Je kunt inderdaad aan de Universiteit Leiden sinologie studeren, 

maar of ze je daar leren hoe je een Chinese vrouw verleidt en behoudt, 

betwijfel ik. Dat leer je in de praktijk en niet uit boeken. De 

Nederlandse jongen in de abri doet het in ieder geval goed door zijn 

jas om de schouders van zijn Chinese meisje te slaan.

Hoe de Chinese cultuur liefde anders benadert

Zorgzaamheid staat binnen de Chinese cultuur bovenaan de lijst. De 

generatie Chinezen boven mij kent geen liefde zoals wij die kennen. 

Wij kennen het als de romantische liefde die in het teken staat van 

verleiden, daten, gedeelde interesses en samenwonen alvorens te 

trouwen. Zij leren liefde door de jaren kennen als ‘zorgen voor elkaar’ 

en ‘het delen van lief en leed’.

Een Nederlandse man kwam ooit naar me toe en vroeg: mijn Chinese 

vriendin zegt nooit dat ze van me houdt. Ik vroeg: maakt ze wel je eten 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sinology
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klaar? Vraagt ze een miljoen keer of ze meer voor je kan opscheppen? 

Legt ze wel de handdoeken voor je klaar wanneer je onder de douche 

staat? Het antwoord hierop was bevestigend en het leek wel alsof de 

lucht voor zijn gezicht opklaarde. Hij begreep het. Ze houdt van me. 

Soms kan je niet iets blijven willen wat al generaties lang in de 

cultuur is verweven. Chinese liefde is actie, familie, zorgzaam en 

attent zijn en werken aan een gezamenlijke toekomst.

Het is belangrijk om elkaars culturele achtergrond te begrijpen

Hiermee wil ik aangeven dat je bij gemengde relaties nog beter moet 

weten wat de culturele achtergrond inhoudt van je partner. Dit speelt 

natuurlijk ook wanneer je als Nederlander uit de Randstad iemand 

tegenkomt die zijn hele leven al heeft doorgebracht in het zuidelijkste 

puntje van Limburg.

Het pad van de Surinaamse liefde

Voor wie zich begeeft op het pad van de Surinaamse (Creoolse) liefde 

wil ik het volgende meegeven met een knipoog waar een kern van 

waarheid in zit:

Binnen de Surinaamse (Creoolse) liefde word je openlijk versierd met 

gebaren, gefluit en stromende woorden. Non-verbale lichaamstaal 

speelt een grote rol. Knuffelen en ogenschijnlijk ondoordacht speels 

aanraken. Woorden, o zo suikerzoet die indruk op je maken: “je ziet er 

lekker uit, je moet helemaal niet afvallen, want je lijn is goed. Zal ik 

met je meegaan vandaag?” Ze zijn te vergelijken met kameleons 

wanneer het op versieren aankomt, want ze passen zich aan op de 

cultuur die zij versieren.

Surinaamse mannen komen niet met cadeautjes en niet met bloemen. 

Daarentegen komen ze wel met die bloemen en cadeautjes als het om 

een Nederlandse vrouw gaat. Als vrouw moet je sterk staan, wanneer 



de man je plots verlaat. Verder speelt de vrouw vaak “hard to get”, 

want ze mag niet gepakt worden, terwijl ze heel graag wil. Hoewel jij 

misschien een van de velen bent, laat je hem binnen, want het lukt 

hem om jou speciaal te laten voelen. Je voelt je absoluut niet tekort 

gedaan. Ze bezitten bij wijze van spreken de kunst om een lesbienne 

te converteren met hun woorden en charme.

Liefde overschrijdt landsgrenzen door emigratie naar het land van 

jouw geliefde, het onderhouden van een latrelatie, jij in Nederland en 

hij in Dubai, door grenzen die jij jezelf hebt gesteld aan ambitie en 

zorg over de kinderen. Liefde laat je open staan voor verschillen.

Verliefd en Hooggevoelig: Wat Nu? 5 tips!

Als je als hooggevoelig persoon verliefd wordt kunnen je 

gevoelens aardig in de war raken. Hoe ga je als hooggevoelig 

persoon om met verliefdheid? Life- en LoveCoach Chungmei 

geeft 5 Tips.

Hooggevoelige Personen en Verliefdheid

Voor hooggevoelige personen ( highly sensitive person, HSP’er) is 

verliefd zijn iets dat ze eerder neigen te vermijden dan openlijk ervan 

te genieten. In ‘Omgaan met Hooggevoeligheid‘ lees je dat hsp’ers 

een kei zijn in het oppikken van gevoelens, stemmingen en signalen 

vanuit de omgeving. Hiermee doel ik op dagelijkse activiteiten zoals 

werken, interactie met collega’s, situaties die zich voorvallen in de 

supermarkt en een wandeling met de hond.

http://www.sochicken.nl/jezelf/omgaan_met_hooggevoeligheid.html
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Help, wat voel ik?

Bovenop de dagelijkse gevoelens komen nog de gevoelens die 

verliefdheid in je losmaken én de gevoelens van de mogelijke partner. 

Het wordt een melting pot van gevoelens waar je even afstand van wilt 

nemen. Het wordt teveel! De gemiddeld gevoelige persoon begeeft zich 

op roze wolken en de hsp’er stapt bij wijze van spreken door deze 

wolken heen en voelt dat hij zijn houvast verliest.

Ontvangen van liefde, vind je me echt leuk?

De verliefde gevoelens overrompelen je. Je kunt niet geloven dat de 

ander werk van je maakt. Je laat de verleidingsmanoeuvres op je 

afkomen en je gaat er deels in mee, maar begrenst jouw intieme 

ruimte. Het duurt even, voordat je werkelijk gelooft dat de ander je 

leuk vindt en dat je aan jezelf toegeeft dat het wederzijds is.

Sticht vrede tussen hart en hoofd

Wat de eerste maanden tekent, is het voortdurende gevecht tussen 

hart en hoofd. Dit gevecht ontstaat omdat je bang bent om al die 

mooie gevoelens toe te laten. De sleutel tot het toelaten van deze 

gevoelens is acceptatie van wie jij bent, wat jou mooi maakt, waar jij 

van houdt en waar jij van opleeft. Maar de grote vraag is: hoe 

accepteer je dit allemaal?

Zou je het geloven als ik het tegen je zeg? Als ik zeg dat je het waard 

bent. Jij met al je mooie kwaliteiten en je eigenaardigheden. Nee, 

natuurlijk niet! Wie ben ik? Zou je het geloven als je het tegen jezelf 

zegt? Nee, want dan is er een deel in jou die het waarschijnlijk 

tegenspreekt. Wie blijft er dan nog over?

De sleutel is geloven dat ook jij liefde mag ontvangen. Wellicht helpt 

het als je het hoort van iemand waar jij veel van houdt en respect voor 



hebt. Je moeder, je tante, je oma, je broer, je kleine neefje die zonder 

woorden, maar met zijn kleine armpjes in een stevige knuffel duidelijk 

maakt dat hij van je houdt. Probeer het uit zou ik zeggen.

Drie maanden verder, en nu?

Na de eerste drie maanden van daten besluiten jullie als stel verder te 

gaan. Een druk leven vol met werk en sociale activiteiten blijven een 

belemmering vormen als je er niet voor uitkomt dat je voor elkaar wilt 

gaan. Spreek dit naar elkaar uit en neem onderstaande tips mee om 

te genieten van de liefdesrelatie die jullie hebben.

1. Tijd voor jezelf

Hsp’ers hebben veel tijd voor zichzelf nodig. Dit is logisch, omdat de 

dingen die je kent veilig voor je zijn en je daarmee rust voor jezelf 

kunt creëren. Je hoeft dan niet alle verschillende impulsen van 

buitenaf te verwerken.

2. Grenzen aangeven

Als hsp’er is het belangrijk dat je duidelijke grenzen stelt omdat de 

emmer anders snel overloopt. Wanneer je bij een feest weg wilt, geef 

dit dan aan bij je partner.

3. Ga de confrontatie aan

Als iets je dwars zit is het belangrijk om de confrontatie met je partner 

liefdevol aan te gaan. Geef aan wat je dwars zit maar blijf 

benadrukken dat je er samen uit wilt komen.



4. Zeg wat je voelt

Wees een held in het uitdrukken van je gevoelens. Je emoties zijn het 

mooiste wat je hebt maar besef tegelijkertijd dat het jouw emoties zijn. 

Het is niet zijn of haar schuld, hij of zij doet het niet met opzet, weet 

ook niet beter en doet wat hem of haar goed dunkt.

5. Blijf bij het onderwerp

De truc bij het aangaan van de confrontatie is om te blijven bij het 

onderwerp dat je hebt aangesneden. Hierdoor blijft het gesprek helder 

voor beiden.

Liefde Staat op de Stoep: Open de Deur!

Een liefdevol leven leiden is voor iedereen weggelegd. Als je met 

oogkleppen op door het leven gaat, kan het zijn dat je de liefde 

misloopt. Laat dat niet gebeuren, want het leven is zoveel mooier 

met iemand om het mee te delen.

Een liefdevol leven leiden

Een rijk leven wordt getekend door het geven van en ontvangen van 

liefde. Liefde uit je door attent te zijn, aandacht te geven en 

simpelweg door te geven.

Je kunt ‘geven’ door aanwezig te zijn en op de hoogte te blijven van 

iedereen en alles waar je van houdt. Help vrienden met verhuizen, 

biedt je netwerk aan bij het vinden van een baan of steek de handen 

uit de mouwen bij een grote opruiming.

Liefde kun je op verschillende manieren beleven. Liefde voor familie, 

vrienden, huisdieren, interesses en je werk. En maak dit plaatje nu 

eens compleet met de liefde van je leven. Durf je dit niet eens te 

denken? Lees dan voorzichtig verder…

http://www.sochicken.nl/jezelf/ontvangen_van_liefde_8_tips.html
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Jezelf omgeven met liefde

Kun je ook zo lekker wegdromen bij een goed boek? Of jezelf verliezen 

in de muziek waar je zielsveel van houdt? Je sprint je bed uit om naar 

je werk te gaan omdat het je veel plezier, uitdaging en een sociaal 

leven biedt!

Met wat fysieke uitdagingen in de vorm van tennis, golf, basketbal of 

dans ben je klaar. Gelukkig, tevreden en voldaan sluit je je dag af met 

een goed en gezond diner, goeie gesprekken of wat smaakvolle 

programma’s.

Wat nu als tijdens je favoriete programma de bel gaat en de liefde van 

je leven staat zomaar op je stoep. Helemaal uit het niets en pats, 

boem, gewoon voor je eigen deur. Doe je de deur open en is de 

persoon welkom in je huis en je leven? Of jaag je hem of haar weg met 

een flauw excuus, omdat je lekker zat te genieten van een kop 

zelfgemaakte warme chocomel?

Gooi je oogkleppen weg!

“Carrière maken en liefde gaan niet samen: tijdgebrek!”, is een veel 

gehoord excuus. “Ik ben gelukkig en mis die man of vrouw niet in mijn 

leven” en “De ware liefde bestaat niet”. Ergens diep van binnen, veilig 

weggestopt, sluimert een vuurtje om ontstoken te worden.

Het verlangen om je leven te delen met iemand die voor je zorgt, met 

wie je het avontuur, dat leven heet, kunt aangaan. Pas als je dit 

toegeeft aan jezelf kun je die oogkleppen weggooien. Ver weg, zodat je 

ze nooit meer kan vinden om je ogen te bedekken voor de liefde.

Kijk je woede en verdriet in de ogen aan

Goed, de oogkleppen zijn waar ze horen te zijn. Nu ben je bereid wat 

te zien, maar het is nog vaag. Wat wil je terugzien in een 

http://www.sochicken.nl/geluk/
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liefdespartner? Wat is belangrijk voor jou in een relatie? Wat wil je 

samen met je partner bereiken? Wat je wilt bereiken met die partner 

kun je prima formuleren zonder dat je die partner al kent. Het kan 

zomaar zijn dat wanneer je weet wat je wilt, die welgewilde persoon bij 

je op de stoept staat.

Het kan zijn dat er een hele goede reden is waarom je de liefde zo 

moeiteloos en subtiel aan het ontlopen was. We hebben allemaal 

weleens aanvaringen gehad met diepe teleurstellingen, verblindende 

woede en intens verdriet. Door er overheen te stappen blijft het ergens 

hangen en kan het je blokkeren in de liefde. Door deze emoties in de 

ogen aan te kijken en te doorleven, krijgt het de nodige ruimte en leer 

je er beter mee omgaan.

Laat los en ga verder

Heftige emoties zoals woede en verdriet kunnen je overmeesteren, 

verblinden en belemmeren. Wees ervan bewust dat jij achter het stuur 

staat van je geest, lichaam en ziel. Waar een wil is, is een weg. Een 

weg naar buiten; de weg naar een mooie liefdesrelatie die je aanvult 

en uitdaagt.

Doe de deur open en…

Het enige wat je na het ‘realisatie-confrontatie-loslatingsproces’ staat 

te doen, is de deur te openen en je armen wijd open te spreiden voor 

de liefde.

Ontvangen van Liefde: 8 Tips!

Het geven van liefde is voor velen veel makkelijker dan het 

ontvangen van liefde. Wil je meer liefde in jouw leven? Lees dan 

de volgende 8 tips om liefde te ontvangen.

Ga voor meer liefde in je leven



In dit artikel verwijs ik naar de liefde in de breedste zin van het 

woord. Bij liefde denk je in eerste instantie aan liefdesrelaties, 

verliefdheid, daten, samenwonen, trouwen en kinderen krijgen.

Maar je kunt ook liefde voelen voor je familie, voor het werk dat je 

doet, de natuur, reizen en noem maar op! Ik geloof dat wanneer wij 

meer liefde in ons leven toelaten dat de kans op een gelukkige en fijne 

liefdesrelatie vergroot. Ga voor meer liefde in je leven en pas de 

onderstaande tips toe.

1. Besef dat je liefde nodig hebt

We hebben liefde nodig om te fysiek en mentaal te groeien, 

zelfvertrouwen te krijgen, vertrouwen te hebben in onze omgeving en 

creatief in het leven te staan.

Voor enkele pioniers op het gebied van de liefde is de uiting en 

verspreiding van liefde zo belangrijk dat ze een persoonlijk project 

beginnen. Denk maar aan knuffelcampagnes over de hele wereld en 

bijvoorbeeld ‘The Valentine Peace Project‘.

2. Vind balans tussen geven en nemen

Het geven van liefde gaat altijd samen met het ontvangen van liefde. 

Het is belangrijk om de liefde toe te laten, zodat de balans van de 

liefde niet scheef gaat staan. Zodra dit gebeurt, krijg je te maken met 

teleurstellingen, achterdocht, jaloezie, ruzies enz.

3. Gun de ander het plezier van ‘liefde geven’

Wanneer je de liefde van de ander toelaat, zul je voelen met welk 

plezier de ander deze liefde geeft. Gun de ander dit plezier, zodat de 

liefde tussen jullie kan stromen.

4. Versterk de relaties die je hebt

http://www.sochicken.nl/go/zelfvertrouwen/
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Het ontvangen van liefde versterkt de relaties die je hebt. Als je 

continue geeft en liefdevolle gebaren van anderen afwijst, zul je op een 

gegeven moment merken dat je deze gebaren niet meer hoeft af te 

wijzen. Ze komen simpelweg niet meer op je pad. Voel je verbonden 

met de ander door te ontvangen wat je krijgt.

5. Sta open voor verrassingen

Liefde klopt soms op onverwachte momenten op je deur. Koester deze 

momenten vanwege de speelsheid, puurheid en creativiteit van degene 

die energie en aandacht heeft geschonken om je te verrassen.

6. Verwen jezelf

Wees lief voor jezelf waardoor het makkelijker wordt om liefde van een 

ander te ontvangen. Ga bij jezelf na wat je nodig hebt. Wat zijn jouw 

behoeften en wensen? Bedenk vervolgens manieren om hier invulling 

aan te geven.

7. Durf liefde te ontvangen

Je wilt zo graag naar dat ene concert en een goede vriendin wil het 

entreekaartje aan je cadeau geven. Dat was nog voor je verjaardag, 

zegt ze! Durf het te ontvangen. Neem dit waanzinnige cadeau in 

ontvangst met beide handen. Wat je nog te doen staat, is ten volste 

genieten van het concert.

8. Ja, ik accepteer

Het leven is soms zo simpel. Een kort en krachtig zinnetje: ‘Ja, ik 

accepteer!’, kan heel wat los maken. Het voelt misschien nog wat 

ongemakkelijk, maar hoe vaker je het oefent in situaties waarin je 

liefde ontvangt, hoe makkelijker het wordt.

Maak het leven leuker door meer liefde in jouw leven te ontvangen. 

Het zorgt ervoor dat de cirkel van de liefde blijft stromen. Zeg het wat 



vaker tegen jezelf. Ja, ik accepteer! En meer liefde volgt.

Omgaan met Signalen tijdens het Daten: 8 Tips!

Tijdens het daten word je dood gegooid met non-verbale en 

verbale signalen. Hoe kun je hier het beste mee omgaan? In dit 

artikel lees je de do’s en don’ts van het daten.

Daten: om gek van te worden!

Sommige mensen zijn van mening dat de periode van het daten de 

beste tijd is van je liefdesleven. Deze uitspraak zou kunnen komen 

van de reeds gelukkig gehuwden of mensen die de liefde niet al te 

serieus nemen. Maar degene die streven naar een fijne en liefdevolle 

relatie hebben het zwaar tijdens het daten. Echte liefde laat zich niet 

misleiden door het welbekende datingproces.

Het datingproces wordt door de meeste mensen ervaren als een 

combinatie van imponeren, aftasten, veel onzekerheid, eigen 

interpretatie van non-verbale en verbale communicatie, 

verwachtingen en jezelf niet laten kennen. Dit alles maakt het 

datingproces complex en minder leuk en dat willen we toch niet?

Meegaan met de flow van de Liefde

De fase van het datingproces wordt ook wel gekenmerkt als ‘het 

hebben van vlinders in de buik’. Het hebben van deze vlinders staat 

gelijk aan het hoteldebotel verliefd zijn op degene die je net kent. 

Gebruik je je hoofd nog wel als de vlinders in je buik rondvliegen en je 

bij jezelf afvraagt of hij je net zo leuk vindt als jij hem? Ik geloof het 

niet. En wat bedoelt hij met ‘ik vind je een leuke meid en laten we het 

maar rustig aan doen’?
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Liefde is contradictie. Woorden verliezen hun waarde wanneer je 

bijvoorbeeld na drie maanden een huis koopt, terwijl hij daarvoor aan 

had gegeven om het rustiger aan te doen. Soms voelt het goed 

waardoor je je twijfels wegwuift. Vervolgens betrekken jullie samen vol 

goede moed en enthousiasme het nieuwe huis om na de volgende drie 

maanden de relatie te verbreken en het huis te verkopen. Dit alles 

gaat gepaard met veel gedoe, verdriet en het hart dat zich sluit voor 

een volgende partner.

Bang voor afwijzing en nog meer pijn

Wat doe je als de man of vrouw in kwestie het ene doet en het andere 

zegt? Na een leuke date wordt er gezoend, maar bij een volgende 

ontmoeting krijg je te horen dat er gas terug moet worden genomen 

vanwege pijn veroorzaakt door een liefde uit het verleden. ‘Ik wil je wel 

blijven zien als vrienden’ wordt er gezegd. Voor veel mensen is deze 

zin een killer. Je ziet de mogelijke fijne liefdesrelatie al in rook opgaan 

en deinst terug.



Mensen zijn bang voor liefde en herhaaldelijke pijn door liefde. De 

datingpartner geeft in deze situatie duidelijk aan dat zijn timing 

anders is en graag wil dat afspraken spontaan tot stand komen in 

plaats van aan de lopende band daten, omdat je allebei weet dat je 

ergens naartoe werkt. Nee, gewoon de tijd laten bepalen hoe het 

verder zal gaan tussen jullie. Respecteer elkaars timing!

Omgaan met Signalen tijdens het Daten: 8 Tips

Weet wie je bent en onderneem stappen om je pijn uit het verleden los 

te laten. Zet op een rijtje wat jij belangrijk vindt in een relatie en wat 

jij wilt en communiceer dit vervolgens aan je datingpartner. Ga in op 

je twijfels tijdens het datingproces en maak deze bespreekbaar, 

voordat je grote beslissingen in de relatie aangaat. Erken jouw 

angsten en bied jezelf ruimte om de ander te leren kennen. Ken je de 

uitspraak ‘de bal ligt bij haar’? Wanneer je oprecht geïnteresseerd 

bent in de ander, mag jij het initiatief nemen, totdat je een duidelijk 

antwoord krijgt dat de ander absoluut niet in jou is geïnteresseerd. 

Respecteer de timing van de ander. Als je de non-verbale 

communicatie van de ander niet begrijpt, vraag dan om uitleg, in 

plaats van dat jezelf de signalen gaat interpreteren. Als iemand gas 

terugneemt, terwijl er een duidelijke klik is, trek het je dan niet 

persoonlijk aan. Blijkbaar heeft de ander tijd voor zichzelf nodig.



Succesvol Daten via Internet: 6 Tips!

Daten via internet, hoe doe je dat? Wat kun je beter wel doen en 

wat beter niet? Dit zijn 6 tips die je kansen vergroten bij 

internetdaten!

Datingsites springen als paddenstoelen uit de grond. Mensen zijn op 

zoek naar liefde en daar wordt handig op ingespeeld. Het traditionele 

biertje en flirten met ‘Jan en alleman’ in de kroeg is nog niet van de 

baan, alhoewel de eerste knipoog tegenwoordig vaker wordt gegeven 

via een eerste mail als reactie op een voor jou aantrekkelijk profiel.

1. Plaats een recente foto

Op datingsites worden veel tips gegeven om een goede foto te 

plaatsen. Vermom jezelf niet als een fervente mountainbiker, want 

mensen willen je gezicht zien. Kies een scherpe foto en kijk 

vriendelijk. Logisch, want een negatieve uitstraling trekt geen 

sprankelende liefde aan. Hieraan wil ik toevoegen dat je een 

goedlijkende foto uitkiest.

Wees eerlijk. Presenteer jezelf zoals je er nu uit ziet om verspilde 

energie en teleurstellingen van beide partijen te voorkomen.

Afgeknapt op de eerste date

Josien heeft al 2 weken lang gemaild en gebeld met de man die zij via 

internetdating heeft ontmoet. Haar deurbel gaat en met een lichte 

spanning doet zij de deur open. Zij is 1.80 en verwacht in de ogen te 

kijken van een even zo lange, aantrekkelijke en aardige man. In plaats 

daarvan glijden haar ogen in luttele seconden omlaag en probeert ze 

haar irritatie beleefd te verbergen. Hij is zeker 10 cm korter dan zij en 

10 jaar ouder dan op de foto. Dit is een overduidelijke afknapper. Het 

ergste is nog dat hij steevast blijft ontkennen dat hij een verkeerde 



foto op zijn profiel had gezet. Ja, de foto is vanuit een bepaalde hoek 

genomen door mijn neef de fotograaf!

2. Waarheidsgetrouw profiel

Zorg ervoor dat je profiel waarheidsgetrouw is geschreven en let niet 

op het aantal hits wat je krijgt op je profiel. Het gaat niet om 

populariteit, maar om kwaliteit. Op ieder potje past een dekseltje en 

de truc is om de pot of de deksel duidelijk en gedetailleerd te 

omschrijven, zodat je van ver te herkennen bent.

3. Blijf te allen tijde positief, helemaal jezelf en stel vragen

Een positieve uitstraling trekt alles aan wat je hartje begeert. Blijf in 

al je mail- en belcontact jezelf en stel vragen wanneer je de ander niet 

begrijpt. Het doen van aannames is menselijk, maar ook hier is het 

weer belangrijk om elke twijfel weg te nemen, voordat je wordt 

teleurgesteld door de werkelijkheid.

4. Laat jezelf zien in al het contact

Omdat het contact vaak begint met een mail en je vervolgens een 

aantal keer heen en weer mailt, is het belangrijk om te onthouden dat 

bepaalde nuances via de mail lastiger worden overgebracht. Humor is 

hier een goed voorbeeld van. Het kan zijn dat de grap niet overkomt 

maar hij kan ook juist goed overkomen en dus bijdragen aan ‘de klik’. 

Dus laat een mogelijk onbegrip je niet tegenhouden om te laten zien 

wie je bent en verwerk ook jouw humor in elk contact dat je hebt. Bij 

onbegrip worden er hopelijk vragen gesteld door je gesprekspartner en 

wordt het duidelijk of het wel of niet in goede aarde is gevallen.

5. Ga niet in op negatief commentaar

Sommige mensen hebben binnen het ‘internetdatingsspel’ de 

vervelende trek om negatief commentaar te mailen, omdat zij zelf 



gefrustreerd zijn in de liefde. Laat dit over je heen komen en laat je 

niet verleiden tot het schrijven van een reactie. Dit is verspilde moeite. 

Richt je in plaats hiervan op positieve dingen.

6. Ga snel voor de eerste date

Gebruik het internetdaten als een eerste knipoog en ga na het eerste 

mailcontact zo snel mogelijk voor een face-to-face date. Zie het 

internetdaten als een krukje om net die ene mooie vaas te pakken 

waar je niet bij kon komen, maar die nu binnen handbereik is om er 

een prachtige bos bloemen in te zetten. Een eerste date vertelt jou veel 

meer over de ander dan al het mail- en belcontact bij elkaar. 

Bovendien vertelt het je wat je wilt weten. En dat is of

‘het klikt’.



Open Communiceren in de Liefde

Dat succesvolle relaties zijn gebaseerd op goede communicatie 

weten we inmiddels wel. Maar hoe communiceer je effectief en 

open met je lover? Chungmei geeft tips!

Leren om effectief te communiceren

Op het moment ben ik volop bezig met het ontwikkelen van het 

project LoveCookie. LoveCookie heeft als doel om mensen te leren 

hoe ze effectief kunnen communiceren binnen liefdesrelaties. 

LoveCookie leert je om dialoog te creëren. De visie achter LoveCookie 

is het blijven open staan voor de liefde, want liefde doet leven.

Teleurgesteld in de liefde

Hoe vaak kom je mensen tegen die totaal teleurgesteld zijn in de 

liefde. Bekende uitspraken zijn: ‘relaties zijn nooit voor eeuwig’, ‘de 

liefde is niet voor mij weggelegd’, ‘ik zal de man (of de vrouw) niet 

meer kunnen vertrouwen’ en ‘liever alleen dan opnieuw gekwetst’. Om 

dit soort uitspraken te voorkomen, gaan we samen werken aan 

effectieve communicatie.

Resultaat van tientallen Love Interviews

Na het afnemen van 30 diepgaande een-op-een Love interviews en 2 

Love Meetings waaraan gemiddeld acht personen deelnamen wil ik 

hier enkele resultaten met jullie delen. Ik moet zeggen dat ik de 

bijdrage van enkele mannen zeer waardeer. Jawel, er zijn ook mannen 

die hun gedachten over de liefde met ons vrouwen willen delen.

Communiceren wat je denkt en voelt

Een essentieel onderdeel van ef fectieve communicatie, is 

“communiceren wat je denkt en voelt”. Timing is hierbij belangrijk. 

Geef jouw gedachten en gevoelens aan wanneer het speelt en kom niet 
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een week later terug met: “Vorige week dinsdagmorgen om 9 uur deed 

je dit en dat”. Wanneer jij het je aantrekt, speelt het in jouw wereld, 

maar betekent niet automatisch dat de ander het doorhad op dat 

specifieke moment. Als je geen tijd hebt, geef je het even aan en vraag 

je wanneer jullie het erover kunnen hebben.

Luister naar de boodschap, niet de emotie

Om ervoor te zorgen dat je niet alleen de emotie overbrengt, maar ook 

de inhoud, stel ik voor om een moment te nemen voor jezelf om de 

gevoelens en gedachten op een rijtje te zetten alvorens je jouw zegje 

doet. En aangezien we allemaal mens zijn, is de boodschap natuurlijk 

bespekt met emotie. Vandaar dat ik aan de partner het volgende mee 

wil geven: “Luister naar de boodschap en niet de emotie waarmee de 

woorden zijn ingepakt”. En reageer hierop waarbij je ook probeert in 

dialoog te blijven met de ander.

Het blijft moeilijk, maar als de intentie er is, gaat het lukken. Om af te 

sluiten met een metafoor. Zoals we de beschikking hebben over 

schoon water door middel van waterleidingen, zouden wij de 

beschikking moeten hebben over een leiding van ons hart naar onze 

mond voor liefdevolle discussies.



Eerlijkheid Biedt Kansen in de Liefde

Een leugentje om bestwil zien we zo nu en dan door de vingers. 

Daarentegen heeft het leven met een leugen in een relatie 

gevolgen voor jouw eigen geluk en het geluk van anderen. Lees 

hoe je beter eerlijk kunt zijn in relaties.

Zit je vast in je relatie?

Soms betrappen we onszelf erop dat we veel langer in een 

liefdesrelatie zitten dan nodig is. De liefde is er niet meer. De liefde 

zoals het was en zoals je wenste dat het zou zijn is ver te zoeken. 

Desondanks neem je geen besluit en blijf je in een relatie die aan 

beide personen geen uitzichten biedt. Zonder dat je beseft wanneer 

het is begonnen leef je al een tijdje jouw eigen leugen.

Het vastzitten in een relatie wordt gekenmerkt door fasen van sterke 

twijfels naar weer betere tijden en vervolgens een terugval in de sterke 

twijfels. De twijfels zijn altijd aanwezig, alleen proberen we de situatie 

goed te praten: ‘Ja, ik vind hem weer aantrekkelijk. De relatie is zeker 

het proberen waard.’ Probeer deze leugen bij jezelf te herkennen en 

maak jouw gevoelens bespreekbaar.

Ik besef dat een muur van angst voor verdriet, de toekomst en 

verkeerde beslissingen je ervan kan weerhouden om de gevoelens 

bespreekbaar te maken. Mijn advies is om hierdoor heen te bijten en 

te praten met je partner. Jouw eerlijkheid zal op termijn nieuwe 

kansen bieden voor zowel jou als je partner.

Hoe eerlijk is jouw ‘internetdating-profiel’?

In de wereld van internetdating zie je vaak dat profielen niet in 

overeenstemming zijn met de werkelijkheid. ‘Hij was in het echt 

kleiner dan aangegeven in het profiel! Je leek veel jonger op de foto . 



Goh, vergis ik me nu of was ze op de foto wat slanker?’

Natuurlijk willen we bij de ander in de smaak vallen. Daarom hebben 

we het niet eerst over onze slechte karaktertrekken, maar laten we de 

ander eerst kennismaken met onze mooie en goede kant. Het is alleen 

oppassen geblazen, want wanneer een relatie begint met gevoelens 

van teleurstelling zit je al op het verkeerde pad.

Durf eerlijk te zijn over jezelf! Omschrijf jezelf waarheidsgetrouw, 

zodat je de ander de kans geeft om een adequaat beeld van je te 

vormen. Zo begin je een relatie vanuit een goede basis.

Wees eerlijk tegen jezelf en anderen

Michael, een ambitieuze man met een enorme uitstraling, heeft 

moeite om in liefdesrelaties 100% eerlijk te zijn. Hij verschuilt zich 

liever achter zijn drukbezette baan in plaats van dat hij aan zijn 

geliefde toont dat hij graag met haar wil zijn. De relatie is nog erg pril 

en hij durft zich niet te geven. Zelfs wanneer hij haar wil zien, zegt hij 

weleens dat hij ‘s avonds nog moet werken. Hij wil niet teveel 

weggeven uit angst dat ze voelt dat het al helemaal goed zit.

Op deze manier krijgt zij geen volledig beeld van hem. Zijn reactie 

ontlokt een reactie die eveneens niet gebaseerd is op de werkelijkheid. 

Zij krijgt namelijk niet de kans om zichzelf te zijn. Een actie die volgt 

uit angst zal bij de ontvanger voelbaar zijn. Het gevoel is niet goed te 

omschrijven, maar het veroorzaakt in ieder geval verwarring waardoor 

de kans groter is dat zij vanuit deze verwarring reageert.

Ga voor Goud

Door eerlijk te zijn over jouw werkelijke gevoelens duik je weliswaar 

voor jouw gevoel in het diepe, maar leer je na de duik stap voor stap 

te zwemmen. En wellicht zwem je dan wel met de partner van je 



dromen.

Single in deze tijd! Hoe komt dat?

Hoe kun je single zijn in een maatschappij waarin iedereen alles 

kan bereiken? Chungmei praat over hoe geluk van binnenuit je 

liefde zal brengen.

Perfectionistisch en ‘Lekker individualistisch’

Ik geloof dat de welvaart er onder andere voor heeft gezorgd dat we 

alles perfect willen . Het zorgt er ook voor dat we alles in principe 

zelfstandig en zonder hulp van anderen kunnen realiseren. In dit 

artikel bespreek ik de invloed van deze factoren op ons liefdesleven. 

De combinatie ‘streven naar perfectie’ en ‘lekker individualistisch zijn’ 

maakt het ons lastiger om onbevangen de liefde tegemoet te gaan.

We willen alles perfect

We maken het ‘gelukkig zijn’ afhankelijk van in welke mate we slagen 

in deze maatschappij. We willen een wervelende carrière, er goed uit 

zien, winkelen in Milaan en veel leuke dingen doen. Verder zoeken we 

onze pleziertjes op in zaken zoals sport, creatieve cursussen, lange 

reizen en ga zo maar door. Mocht dit niet lukken naar de hoge 

maatstaven die je jezelf oplegt of door anderen krijgt opgelegd, komt 

de klap des te harder aan. Dit omdat we tijdens het harde werken te 

weinig tijd hadden besteed aan gelukkig zijn vanuit binnenuit. 

Wanneer je gelukkig bent van binnenuit heb je altijd iets om op terug te 

vallen.

Wie ben ik?

We vergeten wie we werkelijk zijn (klinkt dramatischer dan het is) en 

wanneer het ‘gelukkige’ deel in jezelf voor een lange tijd niet gevoed is, 
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wordt je onzeker. Onzekerheid kan het gevolg hebben dat je nog 

hardere eisen gaat stellen. Je raakt verwikkeld in een warboel van 

negatieve gevoelens waardoor je het uiteindelijk in de liefde ook niet 

meer ziet zitten. Wanneer je harde eisen stelt aan jezelf, stel je deze 

ook aan de toekomstige partner. In liefdesrelaties gaat het om delen 

van levens. Als je in de kern niet echt blij bent met je eigen leven dan 

word het ook stukken lastiger om het te gaan delen.

Lekker individualistisch

Ik stelde ook dat de welvaart ervoor zorgt dat je alles alleen kunt 

realiseren. Je hebt elkaar niet meer nodig.

Het saamhorigheidsgevoel verdwijnt. Waardoor komt dit eigenlijk? We 

zijn ambitieus, dus ‘samen zijn’ betekent een afspraak plannen in 

onze overbezette agenda’s. “Ja, hoewel we leven in september heb ik 

pas in oktober tijd om met je af te spreken.” Bovendien maakt de 

welvaart het mogelijk om individuele wensen kenbaar te maken en er 

gehoor aan te geven. Wil je een lange reis maken? Je pakt je koffer en 

gaat 6 maanden naar Cuba. Van een huur naar een koopwoning? Het 

is wat lastiger, maar waar een wil is, is in deze maatschappij zeker 

een weg.



De sleutel is saamhorigheid

Laten we het saamhorigheidsgevoel terugbrengen. Het geeft je rust en 

deze rust ga je uitstralen. Het saamhorigheidsgevoel heeft bij mij 

altijd geleefd in de vorm van sterke familiebanden. In tijden waarin 

het wat slechter ging met me kon ik altijd op hen terugvallen. Mijn 

partner heeft met zichzelf een extra familieband meegenomen en dat 

is de sport capoeira. Mijn ervaring met capoeira is dat het een mooie 

manier van samenzijn is. Het laat zien dat je afhankelijk bent van 

anderen, elkaar nodig hebt, samen een geheel vormt, elkaar uitdaagt, 

samen plezier hebt en lastige dingen deelt. Kortom: het 

saamhorigheidsgevoel

Ga voor jezelf na hoe je dit saamhorigheidsgevoel kunt ervaren, breng 

dit gevoel vervolgens terug in jezelf en ga dan onbevangen liefhebben.

Kerst voor wanhopige singles

Met de feestdagen is niet iedereen bij zijn geliefde. Duizenden 

singles hunkeren naar een liefdevolle relatie in deze periode. De 

boodschap? Maak je niet te druk, geniet!

Stress door je schoonfamilie

De naderende feestdagen staan in het teken van lekker snoepen en 

het uitkijken naar samenzijn met familie. In het geval je een relatie 

hebt, komt het plannen rondom de feestdagen je vast bekend voor. 

Gaan we 1e kerstdag naar mijn of jouw ouders?

Ik heb verhalen gehoord waarin mensen voorstress hebben in verband 

met de organisatie rondom de feestdagen. Alle families verwachten je 

en uiteindelijk wil je niemand teleurstellen en is het eigenlijk ook wel 

leuk om iedereen te zien, dus hup de auto in. Heen en weer tussen je 

eigen en je schoonfamilie.



Bij zijn of haar familie?

Het gevolg van al dat geregel, organiseren en gereis is vermoeidheid. 

Je hebt zeker nog enkele dagen nodig om ervan bij te komen. En 

zodra je net bent uitgerust mag je oud & nieuw gaan vieren. Met oud 

& nieuw moeten er onvermijdelijk weer keuzes gemaakt worden. Want 

waar ga je het vieren? Bij zijn of haar familie? En met wie hangt dat 

allemaal samen?

Voor wanhopige singles is het een luxe

Iedereen die zich hierin herkent mag zich gelukkig prijzen. Er zijn 

genoeg mensen om je heen die niet eens kunnen kiezen tussen hun 

eigen familie of hun schoonfamilie: Singles die graag een relatie 

zouden willen hebben. Hun honger en hunkering naar liefde blijft ook 

deze winterse feestdagen onbeantwoord.

Het scenario waarbij je met oud & nieuw aan het chatten bent in 

plaats van stappen met je vrienden is aantrekkelijk voor de 

wanhopige single. Of wanneer je al in bed ligt, terwijl je het vuurwerk 

van buiten hoort. Tegelijkertijd is het een beetje triest. Als je er 

volledig achter staat is het niet triest, maar wel als je toch liever 

ergens anders had willen zijn.

Maak er een liefdevolle, geen wanhopige, kerst van!

Het liefst zou je ergens met iemand zijn waarvan je de vlinders in je 

buik krijgt. Soms lijkt het alsof de feestdagen alleen bedoeld zijn voor 

mensen die een relatie hebben. Ben jij zo’n wanhopige single die 

alleen maar kan denken aan het hebben van een relatie? Calm down! 

Vermijd de treurige taferelen en neem het initiatief om er iets leuks 

van te maken met iedereen die je lief vindt. Liefde is overal en gaat 

verder dan de exclusieve liefdesrelatie.
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Trommel iedereen op waarvan je houdt, leer nieuwe mensen kennen 

en maak er een feestje van.

Hulp bij Jaloezie in de Liefde

Wat doe je als je overspoeld wordt door achterdochtige jaloezie 

en dit zich meerdere malen uit in een krankzinnige woede 

uitbarsting naar je partner?

Herkennen van achterdochtige jaloezie

Valt het je op dat je partner wat langer blijft hangen op het werk? Dat 

je partner de laatste tijd wel erg lang achter internet zit om te mailen? 

Of kom je een papiertje tegen met de naam en telefoonnummer van 

een ander? Bij nader inzien kan het vele redenen hebben waarom het 

gedrag van je partner is veranderd. Alleen op het moment supreme 

bekruipt je een akelig gevoel met de gedachte: “Word ik belazerd?”

Wat is Achterdocht Jaloezie?

Psycholoog Parrot spreekt van achterdocht–jaloezie. Bij deze vorm van 

jaloezie is er nog geen sprake is van een werkelijke bedreiging van de 

relatie. Deze dreiging wordt alleen maar vermoed door de partner. In 

feite is er nog niets gebeurt waaruit je kan opmaken dat de partner je 

gaat belazeren of gek is geworden op een ander.

Deze vorm van jaloezie kan ook irrationeel worden genoemd, omdat 

de gedachtespinsels alleen in je eigen hoofd spelen. Die gedachten 

gaan uit van het ergste en maken je gek. Irrationele jaloezie gaat 

gepaard met woede uitbarstingen en je creëert als het ware een neus 

voor signalen die jouw gedachtespinsels bevestigen.

Eerste hulp bij een Jaloezie Aanval

Na een aantal woede uitbarstingen die veroorzaakt worden door 



jaloerse gevoelens besef je dat deze negatieve emoties een grote 

aanslag plegen op je mentale en fysieke welzijn.

Je partner heeft heel wat te verduren gehad en hopelijk kan hij of zij 

het geduld opbrengen om samen met jou hier doorheen te gaan. Het 

is belangrijk om te erkennen dat deze gevoelens bij jou liggen. Je 

partner is weliswaar de trigger geweest, maar het is nu aan jou om te 

leren omgaan met deze heftige emoties. Om woede uitbarstingen naar 

je partner te voorkomen, kun je de jaloerse gevoelens en vrijgekomen 

woede en frustratie opschrijven:

” …Hij lijkt verdomme naïef. Weet hij niet dat vrouwen dit doen om het 

vuur aan te wakkeren? Ik vroeg hem nog of ze op dit moment single is 

ja of nee. Ik kreeg een vaag antwoord terug. Als je met je ex-vriendin 

mailt weet je toch wel of ze single is of niet?! Alsof dat nooit voorbij 

komt tijdens de e-mail uitwisselingen. Of blijft het bij het innige 

vriendschappelijke contact waarbij geen huidige relaties, bevliegingen 

of flirts worden besproken? Aaaaarrrggghhh…ik voel dat hij iets 

achterhoudt. Het is toch niet normaal? Ik geloof echt niet dat hij naïef 

is. Hij speelt het waarschijnlijk. Het is te idioot voor woorden…”

Praten over Jaloezie

Zodra de heftige emoties zijn bekoeld, omdat je naar hartenlust al je 

gevoelens hebt kunnen uitschrijven, wordt het makkelijker om in 

gesprek te gaan met je partner. Probeer in dit gesprek helder te blijven 

denken, stel vragen en luister met aandacht in plaats van te schieten 

in aantijgingen.

Ga voor jezelf na wat je wilt bereiken met het gesprek. Een mogelijk 

doel is dat je bespreekt hoe jullie elkaar kunnen helpen om hiermee 

om te gaan. Wat ook helpt is dat je met elkaar deelt hoe je denkt over 

omgaan met andere mannen en vrouwen buiten jullie relatie om.



Mochten al deze negatieve emoties je blijven belemmeren dan is het 

verstandig om op zoek te gaan naar psychische of mentale begeleiding 

in de richting van psychologie, psychotherapie of coaching. Ook kun 

je overwegen het onderstaande boek te lezen met veel praktische tips 

voor een gezonde relatie.

Ontdek je Erotische Kant in 6 Stappen!

We weten allemaal dat het regelmatig hebben van seks een 

plezierige en ontspannende werking heeft. Desondanks betrap je 

jezelf af en toe op het geen zin hebben in seks. Geen zin in al dat 

geknuffel en gezoen wat automatisch zou moeten leiden tot 

intensieve lichamelijke beweging.

Geen zin in seks

Het komt dus voor dat we geen zin in seks hebben. En dit terwijl we 

in de kern van ons wezen hartstochtelijke en naar intimiteit 

verlangende dieren zijn?

Hoe breng je meer seks in je leven? Ontdek je erotische zelf in 6 

stappen en sla de weg in naar een bevredigend en bruisend seksleven!

Wat je nodig hebt om de 6 stappen te volgen is een rustige plek waar 

je even tot jezelf kunt komen, pen en papier en ondersteuning voor 

het schrijven.

1. Seksmeditatie: Prikkel je erotische herinnering

Zoek allereerst een rustige plek op waar je in een ontspannen 

houding je kunt richten op een buikademhaling. Adem diep in door je 

neus en laat je buik omhoog komen. Bij het uitademen zakt je buik 

weer in en hiermee laat je ook alle mogelijke gedachten varen. Doe dit 

een paar keer achter elkaar en terwijl je je concentreert op je 

ademhaling haal je een erotische herinnering op. Elke herinnering of 



seksuele fantasie voldoet. Merk maar dat er beelden van de erotische 

herinnering tot je komen.

Zie waar je bent. Ben je buiten of binnen? Is er veel licht of is het 

donker? Welke sensaties voel je door je lichaam gaan? Welke 

aanrakingen worden over en weer in het liefdesspel gebracht? Maak 

het zo helder mogelijk voor jezelf en geef je jezelf even de tijd om er 

helemaal in op te gaan. Zodra je het toppunt van herbeleving hebt 

bereikt, open je langzaam je ogen en breng je het gevoel naar het nu.

2. Erotische eigenschappen

Pak vervolgens je pen en papier en schrijf op wat de erotische 

eigenschappen waren van jouw erotische herinnering of seksuele 

fantasie. Welke eigenschappen zorgden ervoor dat je intens aan het 

genieten was van deze seksuele ervaring? Waren het de dierlijke 

lusten die onbezonnen en vol vertrouwen geuit konden worden? Of 

was je op vakantie? Vond je jezelf sexy?

Schrijf ook op wat je aan deze erotische eigenschappen toe wilt voegen 

die je graag in je huidige seksleven terug wilt zien. Wil je bijvoorbeeld 

alvorens seks te hebben heerlijk ontspannen met een wijntje en wat 

hapjes of verlang je naar een vertroetelsessie van je partner?

3. Maak Tijd voor Seks

Bepaal nu voor jezelf hoe vaak je de erotische eigenschappen wilt 

doen of beleven. Zou je de vertroetelsessie van je partner een keer per 

week willen of is twee keer per maand voor jou voldoende? Ga dit na 

voor alle erotische eigenschappen en dingen die je graag wilt 

toevoegen aan je huidige seksleven.

4. Seksuele belemmeringen

Sta vervolgens stil bij hoe het komt dat je het niet krijgt. Hoe komt het 



bijvoorbeeld dat je jezelf niet sexy vind? Komt dit doordat je te weinig 

aan lichaamsbeweging doet of dat je niet blij bent met jezelf? Durf je 

niet aan je partner te vragen of hij je wil vertroetelen? Denk eens na 

over wat de belemmeringen zijn waardoor je niet toekomt aan seks en 

omschrijf dit kort en krachtig.

5. Wat is het gevolg als ik het niet krijg?

Ga stap twee en drie nog eens na en bedenk wat de gevolgen zijn als 

je niet krijgt wat jouw erotische kant graag zou willen. Wat zou er 

gebeuren als je nooit aan je partner durft te vragen wat je werkelijk 

wil in jullie seksuele leven? Is het mogelijk dat de relatie hierop stuk 

gaat? Jij weet als geen ander wat er kan gebeuren als jouw erotische 

zelf niet de ruimte krijgt om te genieten en te groeien. Wees eerlijk 

tegen jezelf waardoor je eerlijk kan zijn tegen je seksuele partner.

6. Wat zal ik ervaren als ik het wél krijg?

Dit is het mooiste gedeelte van het 6-stappen plan. Wat levert het jou 

op als al jouw erotische eigenschappen en kenmerken van een 

bevredigend en bruisend seksleven volledig tot uiting zijn gebracht? 

Stel je eens voor dat je lichamelijk zo lekker in je vel zit dat je straalt 

van geluk en energie? Wat geeft dit jou dan? Bij het afronden van 

deze 6 stappen wil ik je vragen om een actielijstje te maken om je 

erotische zelf helemaal tot uiting te brengen. Hiervoor kan je stap 4 

heel goed gebruiken.

Ga in gesprek met je seksuele partner en maak bijvoorbeeld stappen 

om jezelf eens goed te verzorgen. Voed je innerlijk met gezonde 

voeding en je uiterlijk met regelmatige lichaamsbeweging.

Geniet van deze reis naar je erotische zelf!
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