v oorwoord
Net zoals veel anderen, hield ik vast aan een bedorven relatie,
een relatie ver voorbij de houdbaarheidsdatum. Ik hield vast
aan valse hoop en manipulerende woorden. Ik creëerde
hersenspinsels die mij meer kwaad deden dan goed. Ik was
in een ongelukkige relatie beland.
Als ik toen wist wat ik nu weet, had ik het allemaal anders
gedaan. Als ik toen was, wie ik nu ben, had ik nimmer daar
in gezeten. Als ik ....
Maar dat was niet hoe het was gegaan. Dat waren niet de
omstandigheden van de situatie. Dat was niet wie ik was.
Ondanks alles, heb ik de kracht gevonden om niet van een
ongelukkige bedorven relatie een hopeloze gelukkige te
maken, maar heb ik besloten om het geluk van binnen te
vinden. In mijn geval zonder hem. Lees ook mijn andere
e-boek “leven na verbaal geweld” om mijn giftige situatie te
begrijpen.
Niet iedereen kan deze spiegel voorhouden en zien wat de
relatie werkelijk is. Niet iedereen is daaraan toe. Geluk is
iets wat je enkel zelf kan veroorzaken, in 10 stappen.
Nieuwsgierig geworden?

In 10 stappen van een ongelukkige relatie naar een gelukkige relatie.
Het vereist kracht en moed om naar jezelf te kijken. Hoe jij kan
veranderen om gelukkig te worden. Om te erkennen wat je nodig
hebt en wat jij verdient. Het is beangstigend om een spiegel voor te
houden, maar hetgeen je al hebt geprobeerd, werkte dat wel?
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#1 Voorbij het argument om te blijven

Actie

Wat de reden ook is voor jou om nog in een ongelukkige
relatie te zijn, het zijn argumenten die waar en echt voor
jou voelen. Tegelijkertijd is het erg lastig uitleggen aan
betrokken familie en/of vrienden, waarom je blijft.

Wat jouw argumenten ook zijn om in de ongelukkige
relatie te blijven, het is belangrijk om het van beide
kanten te bekijken. Sommige argumenten zijn gebaseerd op
misverstanden of mythen, en sommigen op angst.

Het blijft lastig om een relatie te beëindigen als je je
ongelukkig voelt of onjuist wordt behandeld. Ik geef je
10 redenen waarom je nog in een ongelukkige relatie zit,
daarnaast (letterlijk) geef ik je actiepunten hoe je voorbij
die argumenten kunt gaan om gelukkig te worden. De 10
redenen om te blijven:

Als je worstelt met het wel/niet beëindigen van de relatie,
maar je komt niet voorbij een argument waarom je blijft,
kun je het beste stil staan bij de andere kant. Wat een tegenargument is van de gegeven 10 redenen. Hier volgt de
andere kant van de gegeven 10 redenen om te blijven in een
ongelukkige relatie:

1. Liefde. Er zijn nog steeds momenten dat hij liefdevol
is en de liefde aanwakkert.
2. Hoop. Je herinnert je de gelukkige momenten, hij
belooft je te veranderen of jij kunt je beter aanpassen.
3. Schaamte. Je voelt je beschaamd als de relatie niet
lukt en op de klippen loopt.
4. Financiele afhankelijkheid. Hij brengt brood op
de plank.
5. Schuld. Hij kan je schuldig laten voelen hoeveel pijn
het hem doet als je weg zou gaan.
6. Eenzaam. Je raakt in paniek bij de gedachte om zonder
hem te zijn en helemaal alleen te zijn.
7. Kinderen. Je gelooft dat het het beste is voor
kind(eren) om geen gebroken gezin te vormen.
8. Bagataliseren. Je vertelt jezelf dat het allemaal wel
meevalt en er in iedere relatie wel iets is.
9. Hopeloosheid. Je voelt dat je nooit gelukkig zult
worden en dat dit het is waar je het mee moet doen.
10. Loyaliteit. Het is juist om bij hem te blijven door
dik en dun.

1. Liefde. Iemand liefhebben betekent nog niet dat de
persoon jou goed doet. Je vindt weer iemand anders.
2. Hoop. Hij verandert niet door vastzittende patronen,
en het verleden is niet heden.
3. Schaamte. Familie en vrienden veroordelen jou niet
om een keuze die je voor jezelf maakt. Zij zien het ook.
4. Financiele afhankelijkheid. Er zijn altijd manieren
om financieel onafhankelijk te worden. Maak een plan.
5. Schuld. Dit zijn manipulatieve manieren om jou bij zich
te houden. Jij bent enkel verantwoordelijk voor jezelf.
6. Eenzaam. Hoewel het idee beangstigend is, jij bent
sterk genoeg om niet ongelukkig verder te gaan.
7. Kinderen. Een kind is beter af om jou gelukkig te zien,
dan ongelukkig en uitgeput.
8. Bagataliseren. Het is niet zomaar iets om ongelukkig
te zijn. Het is jouw leven en er zijn gelukkige relaties.
9. Hopeloosheid. Het idee om gelukkig te zijn zonder
hem lijkt onmogelijk, maar er zijn passender partners.
10. Loyalitiet. Loyaliteit moet je verdienen. Als het vertrouwen is beschaamd, ben je bedrogen.

En? Zijn er een aantal argumenten die je herkent?

Ben je al aan het omdenken? Goed!

#2 Geef jezelf weer wat lucht

Actie

In een ongelukkige relatie voel je je opgesloten. Veel
mensen blijven in een lege tot gewelddadige relatie. Het
creëert het gevoel van geen keuzes hebben, het gevoel
gevangen te zijn, een verstikkend gevoel.

Geef jezelf wat meer ademruimte. Ga wat meer voor
jezelf doen. Denk aan uitstapjes met vriendinnen. Ga
sporten bij een sportschool waar ook kinderopvang is.
Zorg dat je jezelf wat losweekt van deze diepe gevoelens.

Deze belemmerende gevoelens komen voort uit
onbewuste angsten.Vooral de angst voor eenzaamheid
door uitelkaar te gaan. Dit zijn vaak de diepere
gevoelens die zorgen voor dat verstikkende gevoel.

Je wordt autonomer en geeft jezelf meer emotionele
zekerheid door meer voor jezelf te pakken en te scheiden
van je partner. Niet letterlijk, maar je wordt wel een
onafhankelijker persoon.

Zodra je uitelkaar gaat, wordt je overwelmd door het
gevoel van verlies en eenzaamheid. Het is een identiteitscrisis. Aan de ene kant verlang je naar vrijheid en
onafhankelijkheid, aan de andere kant wil je de zekerheid
van een relatie, zelfs een ongelukkige.

Langzaamaan maak je kennis met jezelf en je kracht. Je
leert meer om “nee” te zeggen en krijgt eigen vrienden. Je
maakt meer beslissingen voor jezelf. Je wordt assertiever
en focust je meer op jezelf. Jouw focus ligt niet langer op
de ongelukkige relatie.

Tevens ben je bang voor meer afhankelijkheid of om jezelf
compleet kwijt te raken. Je gaat pleasen en/of je eigen
behoeften opofferen. En nog erger, je belandt in een
isolement.

Je bent verantwoordelijkheid aan het pakken voor je eigen
geluk en ontwikkelt je passies. Je geeft jezelf meer lucht,
waardoor jij je meer vrij voelt van binnen. Je gaat er zijn
voor jezelf en je eigen behoeften.

Je leven draait om de relatie. Je cijfert jezelf weg en het
verstikkende gevoel overheerst. Je komt de dagen door,
en ervaart ook mooie momenten. Ondanks alles, hoop
je op een betere toekomst bij toverslag. Jij hoeft niets te
doen, maar de ander wel.

Je bent jezelf aan het veranderen. Kleine stapjes. Ik kan me
voorstellen dat deze kleine stapjes ook erg groot lijken.
Vooral als je in een isolement bent geraakt en alles draait
om de relatie. Check dan het artikel: “Handleiding: Isolement doorbreken in 5 simpele stappen”:

Al met al, ben je toch op zoek gegaan om te ontsnappen
aan dit verstikkende gevoel om uit een ongelukkige
relatie te kunnen stappen. Jij wilt verandering, door jezelf
te veranderen. Door verantwoording te nemen voor
jezelf. Niet voor wat hij wel/niet doet.

1. Herstel oud contact
2. Vind mensen
3. Je beste vriend voor de ander
4. Zelfbeeld en wereldbeeld
5. Acceptatie

Durf jij jezelf wat meer lucht te geven?

Geef en gun jezelf meer lucht!

#3 Verander jezelf

Actie

Zoals gezegd is hoop een sterk argument om in een
ongelukkige relatie te blijven. Het heeft een
hypnotiserend effect en bouwt aan je geloof in luchtkastelen. Ook al waait het kasteel met een storm weg, je
bouwt weer een nieuwe op.

Het universum wil je echt wat anders vertellen dan dat je
deze ongelukkige relatie moet overleven. Verander jezelf
zoals de vorige twee punten al hebben aangegeven.
Verander je mindset en groei als persoon. Je hebt de keuzes en verantwoordelijkheden binnen handbereik.

De relatie duurt en duurt en je investeert zoveel dat er
zelfs een gevoel van verplichting ontstaat, omdat je al
zover bent gekomen. Je bent ouder geworden, waardoor
het gevoel kan ontstaan dat het je niet waard is om op te
geven. Tenminste dat is hoe het voelt. Opgeven is dan wel
het laatste waar je aan denkt.

De relatie duurt en duurt. Het maakt je ongelukkig en
sterker nog, ongelukkiger. Als je terugkijkt op wie je was,
ben je niet ten goede verandert. Ook al ben je
ouder geworden, niet wijzer. De relatie is ver voorbij zijn
houdbaarheid en toch hoop je op een beetje magie. Dat de
relatie weer gezond wordt.

Je kunt jezelf zelfs voorhouden dat je blijft leren en
groeien in een ongelukkige relatie en dat je jezelf deze
leermomenten niet kunt ontzeggen om te groeien als
persoon. En nog verder doorgetrokken, kun je denken
dat het universum denkt dat je deze relatie aankan.

Het universum leert je niet over hoe je om kunt gaan met
een ongelukkige relatie, het universum geeft je een kans
om in je eigen kracht te gaan staan. Een kans om jezelf
echt te leren kennen. Door jezelf te leren kennen en door
grenzen te gaan trekken.

Ook al kijk je terug op een ongelukkige relatie, het is het
verleden. Met de tijd zal het wel beter worden. Dieper
dan dit zal het niet worden.

In “De ultieme handleiding tot het stellen van grenzen”
leer je hoe je met behulp van 7 richtlijnen het grenzen
stellen eigen kunt maken. Je leert om in contact te staan
met je zelf. Dit zijn de 7 richtlijnen:

Toch?
Hoe vaak heb je dit al tegen jezelf gezegd om te komen
waar je nu bent? En wat ben je er werkelijk mee op
geschoten? Is het inderdaad met de tijd beter geworden?
Is het niet dieper gegaan? Ben je echt gegroeid als
persoon? En kan je het nog steeds aan of probeert het
universum je iets anders te vertellen?

#1 In contact met je gevoelens
#2 Toestemming tot eigenwaarde
#3 Verleden en heden
#4 Sociaal netwerk
#5 Wees assertief
#6 Kosten-baten analyse
#7 Blijf flexibel

De tijd heeft niet de relatie geheeld, je bent ongelukkig.
Sterker nog, je bent ongelukkiger geworden.

De tijd heeft zeker niet de relatie geheelt! Je bent eerder
dieper gezonken. Tijd om boven water te komen!

#4 Trotseer spijt

Actie

Het gevoel om over te stappen van ‘in een relatie’ naar
single, gaat gepaard met veel nieuwe gevoelens.
Gevoelens die je (lange tijd) niet kent. Je bent er niet aan
gewend om alleen te gaan slapen of geen berichtje naar
hem te sturen. Gevoelens die je benauwen.

Spijt is bitterzoet en pijnlijk. Tegelijkertijd kan het leven
niet zonder spijt. Spijt is een essentieel onderdeel van
menselijke ervaringen. Je moet luisteren naar de lessen
die spijt je vertellen. Vaak is dat wat je anders had kunnen
doen of hoe je dingen had kunnen veranderen.

Angst is, zoals eerder gezegd, een sterker motivator om
in een ongelukkige relatie te blijven. Ook de angst om
spijt te hebben dat je uit elkaar bent, is (on)bewust een
sterke motivator om door te blijven gaan.

Bedenk jezelf het volgende: “Stel dat je 45+ bent en
realiseert dat je al die tijd verder bent gegaan met de
verkeerde persoon en de kans op eventueel geluk al die
tijd niet hebt omarmd.” Hoeveel spijt zou je op zo’n
moment hebben? Of ben je al op dit punt aangekomen?

Je betrapt jezelf vast wel eens met de vraag hoe het zou
zijn geweest als je iets met ontstane gevoelens voor een
ander had gedaan. Degene die je hebt laten gaan. Of de
relatie die je wenste te willen hebben. Voel je spijt als je
aan die dingen denkt en realiseert wat je hebt?

Zorg dat het niet te laat is en je terug kijkt op een leven
dat je niet had willen leven. Trotseer het gevoel van spijt
dat je denkt te hebben als je de relatie stopt. Het gevoel
van spijt als je terugkijkt, is veel knagender.

Welke spijt is dan voor jou zwaarder op de weegschaal? Je
kunt je schuldig voelen over de gedachten die je hebt en
de energie die je in deze relatie hebt gestoken. Je eigen
behoeften zijn naar de achtergrond geraakt omwille van
het doel dat je nastreeft, een gelukkige relatie. Het houdt
je gevangen in een ongelukkige relatie en voedt het
verlangen naar verandering.

Trotseer spijt en de gedachten die daarbij meekomen.
Denk aan ‘Waarom is het zo gelopen, waarom heb ik niet
harder gevochten, meer tijd en energie erin gestoken,
onze toekomst weggegooid?’ En de ergste: ‘Is er nog een
kans voor ons?’ Trotseer al die vragen die het spijtgevoel
aanwakkeren. Je weet diep van binnen waarom je die
keuze hebt gemaakt.

Spijt is een fase. Het is onderdeel van schuld en angst die
je diep van binnen voelt om in een ongelukkige relatie te
blijven. Nog erger is dat het je tegenhoudt om een
gelukkige relatie aan te gaan. Om een verbintenis met
jezelf te vinden van kracht en vertrouwen.

Je mist namelijk niet de persoon, slechts de (goede)
herrinneringen. Je haalt het verlangen en gemis door
elkaar, waardoor er een gevoel van spijt ontstaat. Soms
lijkt het alsof de ander ‘opeens’ is veranderd en dingen
echt kunnen veranderen. Spijt wordt sterker en knaagt.

De relatie die je wenst te hebben, is te vinden in en met
jezelf. Je houdt jezelf gevangen in de illusie spijt en je
krijgt de kans om die te trotseren.

Pas als je de spijt trotseert bereik je wat je wilt bereiken,
een gelukkige relatie. In welke vorm spijt zich ook
voordoet in de relatie, het mag er zijn. Laat je niet leiden.

#5 Omarm voordelen van single zijn

Actie

Laten we nu eens luchtig worden. Denk eens terug aan
de tijd dat je single bent geweest. Misschien ben je wel
iemand die nog nooit ‘alleen’ is geweest. Lees dan alsnog
verder en gebruik je verbeeldingsvermogen.

Betekent dit nu dat je juist single moet zijn? De relatie
moet opgeven? Nee! Maar je wordt wel met de neus op
de feiten gedrukt en je beseft weer wat het betekende om
single te zijn.

Als single waren er vele voordelen waar je nu misschien
niet bij stil staat. Voordelen die ontzettend belangrijk zijn
en nodig zijn om te worden wie je daadwerkelijk bent.
En gesproken vanuit een ongelukkige relatie, worden wie
je daadwerlijk was. Ook die kracht zit in jou.

Dit ‘single zijn’ kan ook binnen de relatie. Verander jezelf.
Spendeer niet meer zoveel (liever geen) tijd aan het
redden van de relatie, maar ga binnen de relatie meer je
eigen weg. Zet je eigen koers en doe wat jij wil. Laat
gedachten er zijn als fantasie, maar wordt eerst zelf sterk.

Waar denk je dan aan?

Maar wat dan met mijn partner?

1. Je bespaart enorm veel tijd. In een ongelukkige
relatie gaan veel gedachten en energie naar het
ongelukkige gevoel en hoe dit te veranderen. Denk aan
berichtjes, telefoontjes, ellenlange gesprekken, stiltes...

Hij kan zelf mee veranderen, omdat hij ziet dat jij
verandert. En zo niet? Dan ben jij sterk en krachtig
genoeg voor het maken van beslissingen voor jezelf. Hier
volgt een greep van de dingen die jij kan veranderen:

2. Je wordt afhankelijk van jezelf. In plaats van dat
je afhankelijk bent van de relatie en de partner in de
relatie, ben je afhankelijk van jezelf. Jouw keuzes en
beslissingen. Hoe het heden is en de toekomst wordt.

Ga wat doen voor jezelf; sporten, afvallen, een baan,
vrijwilligers werk, etc.
Plan je eigen afspraken, maar ga niet tot in detail
vertellen wat, waar en hoe. Let op dat je niet het
vertrouwen beschaamd!
Begin een nieuwe hobby; leer een nieuwe taal,
kooklessen, Pilates, etc.
Zorg voor me-time; ga even wandelen, joggen, een
avondje bios, sauna, etc.
Creëer je eigen uitdaging; stap uit je comfortzone en
groei als persoon.

3. Doen en laten wat jij wil. Net als een bloem die
geen water krijgt, gaat een relatie ten onder zonder de
juiste zorg en aandacht. Er is een scheve verhouding
ontstaan over de juiste zorg en aandacht. Je wordt
omschreven als behoeftig.
4. Geen schuldige gedachten. Je gevoelens/
verlangens voor een ander mogen er gewoon zijn. Je mag
een voorstelling hebben over een gelukkige relatie.
Single zijn klinkt zo slecht nog niet. Weet je het nog?

Je gaat je vrij voelen en sterker in je schoenen. Qua de
benodigde financiën zou een baantje geen slecht idee zijn
of begin juist iets voor jezelf. De voordelen van single zijn,
mogen ook een plek in de relatie hebben.

#6 Doorbreek het patroon

Actie

Wat je vaak ziet is dat het niet de eerste keer is dat
mensen in ongelukkige relaties belanden. Vaak zijn er
ongelukkige relaties al aan vooraf gegaan. Niet exact
dezelfde, maar wel een vergelijkbaar resultaat.

Je hebt de vorige 5 stappen gelezen en bent begonnen met
stappen te zetten om je eigen geluk aan te pakken en te
creëeren. Ontzettend dapper dat je de spiegel wilt
voorhouden en restultaat wilt behalen.

Als dit je eerste relatie is, betekent het heel simpel dat er
sprake is van een ongelukkige relatie met jezelf.

Om gelukkig te worden is het uiterst belangrijk dat je
leert te zorgen voor jezelf.

Eén van de kenmerken van de ongelukkige relatie is dat
jij jezelf continu aanpast aan de ontstane omstandigen. Je
verandert voor de ander. Je voelt de druk om te
veranderen. Jouw eigen behoeften cijfer je weg omwille
van hem en/of het gezin. Er ontstaat een scheve
verstandhouding waarbij je jezelf verliest. Een zorgeloos
leven lijkt mijlenver van je vandaan.

Alles wat je van een ander verwacht, moet je in eerste
instantie jezelf geven. Als je respectvol behandeld
verwacht te worden, vraaag jezelf dan af of jij jezelf
respecteert?! Als je je veilig en geborgen wil voelen, hoe
kun jij jezelf dit veilige en geborgen gevoel geven?! Als jij
een ander wilt kunnen vertrouwen, vraag jezelf dan af of
jij jezelf kunt vertrouwen?! Luister je naar je intuïtie?

In plaats van gelijkwaardig respect, vertrouwen, goede
communicatie, eerlijkheid, ondersteuning, en een zekere
speelsheid, zijn er angsten, zorgen en ongelijkheid.

Wees compleet eerlijk naar jezelf en geef jezelf dat wat je
van een ander verwacht. Bemoedig en ondersteun jezelf
en laat het niet afhangen van hem of omstandigheden.

Hoewel jij jezelf wijsmaakt dat iedere relatie moeilijke
periodes heeft, blijft jouw moeilijke periode aanhouden,
lijkt erger te worden en nooit te stoppen. Je raakt
opgebrand, uitgeput en gestresst.

Verander jezelf! De vorige 5 stappen zijn die actiepunten
die je helpen om jezelf te veranderen. Om weer krachtig
in eigen schoenen te staan. Weer vertrouwd te worden
met jezelf en je kunnen.

Je doet je beklach bij vrienden en familie. Wie weet hou
je zelfs een dagboek bij. Je maakt je zorgen over de
toekomst, maar door hopevolle luchtkastelen wacht je
op die prachtige toekomst. Je investeert niet meer in
jezelf en wacht op betere tijden. En het ergste van alles,
je voelt je er alleen in.

Jij kunt het patroon enkel doorbreken als je een goede en
gelukkige relatie met jezelf hebt. Ook al lijkt het je nu
afgenomen, elke kleine stap is een grote winst naar het
doel wat je wilt bereiken. Ga omdenken, doorbreek een
isolement, stel grenzen, trotseer spijt en verander jezelf.
Verkom herhaling en stop hier!

Al deze gevoelens zijn niet nieuw voor je, maar gelukkig,
jij kunt het patroon doorbreken.

Als ouder weet je dat voorbeeld doet volgen. Niet alleen
een goed voorbeeld, ook een slecht voorbeeld.

#7 Uit de relatie

Actie

Jezelf veranderen hoeft niet het antwoord te zijn voor de
relatie. Het is wel het antwoord voor je eigen geluk. Je
bent krachtiger geworden. Je luistert meer naar jezelf en
respecteert je eigen behoeften.

... jezelf veranderen geen resultaat biedt om ‘uit de relatie’
te komen en je daadwerkelijk stappen gaat ondernemen
om op jezelf te zijn. Mensen worden nu eenmaal verliefd,
en als het niet wordt als verwacht of juist erger is
geworden, dan is het menselijk om het weg te gooien.

Je weet dat elke relatie hobbels heeft en dat dat
normaal is. Echter weet je nu ook dat er een alarmerend
verschil is bij een aanhoudend ongelukkig gevoel. Dit is
waarom je deze stap neemt. Om de relatie te overwegen
Om de relatie te overwegen krijg je checkboxen. Vink
voor jezelf aan wat van toepassing is op de relatie:
Er valt niets meer te zeggen
Er is een verschil met stilte en moeite doen voor een
gesprek. Je raakt verveeld met elkaar.
Er wordt niet oprecht geluisterd
Partners zouden naar elkaar moeten luisteren en daar
echt de tijd voor moeten maken. Je voelt je niet geliefd.
Afkappen van argumenten
Het maakt niet uit hoevaak je over iets klaagt, je hebt er
een reden voor. Je voelt je niet gerespecteerd.
De relatie wordt niet uitgedaagd
Als er geen spanning in de relatie wordt gebracht, gaat
de ander op zoek naar iemand anders.
Je wordt gewezen op je tekortkomingen
Mensen neigen eerder te zeuren over dingen waar ze
ongelukkig over zijn, depressief of willen veranderen.
Als je relatie één of meer van deze 5 tekenen vertoont, is
het tijd voor verandering. Dit is verandering door uit de
relatie te stappen en in de wereld. Je voelt je van binnen
niet gewaardeerd, dus ben je op zoek naar antwoorden,
naar bevestiging. Onderneem actie, wanneer....

Vink aan wat van toepassing is:
Je bent fysiek pijn gedaan
Als er fysiek geweld is gepleegd, zal dit zich herhalen.
Jullie zijn totaal onverenigbaar
Zorg dat jullie sociale stijl op elkaar aansluit, bijvoorbeeld
hij wil op een boerderij wonen, net als jij....
Hij komt niet in de buurt van je fantasie
Je zou opgewonden moeten worden als je hem ziet.
Als hij niet kan zeggen “Ik hou van je”
Zonder woorden en gebaren van liefde voel je je nooit
volledig bevredigd.
Als hij er niet voor je is
Je kunt niet op hem rekenen wanneer je hem het hardst
nodig hebt, na minimaal 6 maanden in relatie.
Wanneer je bang bent om jezelf te laten zien
In plaats van dat het beste van jou boven wordt gehaald,
loop je op eierschalen.
Wanneer je eigenwaarde lijdt
Je voelt je slecht over jezelf en je krijgt meer kritiek dan
complimenten.
Wanneer hij iets onvergeeflijks heeft gedaan
Zelfs als je hem kunt vergeven, zal je beschadigd blijven.
Denk aan vreemdgaan, je laten staan bij het altaar, etc
Wanneer hij zegt “Ik wil ruimte”
Of iets in die trant. Trek de stekker eruit.
Eén vink is genoeg reden om uit elkaar te gaan en wel

#8 Neem de tijd om te rouwen

Actie

Zodra je facebook status op ‘single’ staat, zullen de tranen nog harder stromen als eerst. Als je uit een gewelddadige relatie komt, zul je zelfs het gevoel hebben, dat je
zoveel pijn hebt doorstaan om uiteindelijk gedumpt te
zijn of de stekker eruit te trekken. Gevoelens van spijt.

Je weet dat de enige uitweg is, om door het rouwproces
heen te gaan. Je zult er de volgende 7 stadia in herkennen:

Weet dat de relatie je kapot heeft gemaakt. Je was niet
meer wie je was en je voelde je gevangen. Je hebt het
overleefd. Ja, de relatie was pijnlijk ongelukkig voor je.
Ja, de scheiding doet je ook pijn. En ja, het heeft tijd nodig. Want diep van binnen weet je dat je vaker door een
scheiding bent gegaan en het gevoel nam af.
Als je nog nimmer een relatie hebt gehad, zijn er
andere momenten geweest van scheiding, met
vergelijkbare gevoelens. Toen je uit huis ging bijvoorbeeld. Voor het eerst op eigen benen. Momenten van
scheiding en het aanbreken van nieuwe periodes/hoofdstukken in je leven. Je hebt die ook overleefd.
Maar goed, misschien waren jullie kort ontvoerd door
aliens en zijn jullie slechts uit elkaar gegaan doordat de
aliens dat jullie opdroegen, zodat het makkelijker was om
te heersen over de aarde. Zodra jullie brein niet meer
geïnfecteerd is, komt alles weer goed. Klinkt niet onwaarschijnlijk, toch?
Bedenk jezelf goed dat een gebroken hart, tijd nodig
heeft om te helen. Het is vaker verscheurd, maar ook
weer opnieuw opgebouwd. Sterker als daarvoor. Het
leven moet zo nu en dan in elkaar donderen, om weer
herbouwd te worden in een betere versie dan daarvoor.
Vergeet nimmer dat dat is wat je bent, een overlever.

1. Shock en ongeloof. Het punt dat je niet zeker weet
of het uitelkaar gaan echt of een nachtmerrie was en elk
moment dat voorbij gaat, herinner je je dat je iets
onvervangbaars bent verloren.
2. Ontkenning. In deze fase is alles mogelijk. Je
overtuigd jezelf ervan dat er sprake is van een misverstand
en dat je liefde weer langs zal komen. En wie weet?
Misschien zijn jullie echt ontvoerd door aliens.
3. Woede. Dit gevoel resoneert in veel van ons. Het is
iemands passie en stoutmoedigheid. Sommigen worden
gewelddadig in dit stadium, anderen impulsief en gaan
stalken. Doe die dingen niet!
4.Onderhandelingen. Dit zijn meestal beloften om al
die dingen te veranderen, waarom jullie uit elkaar zijn
gegaan. Wees eerlijk naar jezelf: “je hebt het gedaan!” Het
is slechts een laatste poging om te krijgen waarvan jij
denkt dat je het nodig hebt en niet nodig hebt.
5. Schuldgevoelens. Als jij jezelf ervan overtuigt dat
het uit elkaar gaan, jouw schuld is, dan kan je enkel het
jezelf kwalijk nemen en dat je het kan maken. Onthoud
dat het niet jij is, maar hij. Cliché, maar waar. Het heeft
weinig te doen met jou als persoon, maar met de relatie.
Denk na over het positieve en het negatieve van de relatie.
6. Depressie. Dat stadium is k*t. Als vrouw zul je
snikken, je sociaal terugtrekken en continu je verhaal
vertellen. Het is oké om je ongeliefd te voelen voor een
tijdje, zolang je er maar weet dat het gevoel over gaat.
7. Acceptatie. Had je je twijfels of je het zou overleven?
Deze magische dag breekt aan en je realiseert je dat je je
niet meer verschrikkelijk voelt, maar vrij. Je begint weer
te hopen dat je iemand anders tegenkomt.

#9 Vul de leegte

Actie

Als je uitelkaar bent, ontstaat er een leegte. Tenminste
het gevoel van leegte. Sommige gaan op vakantie, pakken
een nieuwe baan aan, verhuizen of duiken in een rebound
relatie. Echter zal dit niet helpen. Wel op korte termijn,
maar niet op het lange termijn.

Om de leegte te vullen, is het belangrijk om naar je leven
te kijken en te bedenken hoe betekenisvol je leven
eigenlijk is, ook al voelt het niet zo. Ik zal je een aantal tips
meegeven om de leegte te vullen en daarmee de baas te
zijn en je single zijn te omarmen.

Zoals gezegd is 1 van de angsten om in een ongelukkige
relatie te blijven, eenzaamheid (#6). Nu je dus zonder
hem bent, kun je je eenzaam voelen. De leegte die hij
eerst opvulde. Ook al voelde je je ongelukkig, je had die
leegte niet. Schuldgvoelens kunnen gemakkelijk ontstaan.

#1 Maak contact met jezelf. En dan bedoel ik niet met je
verdriet en snikken. Ik bedoel juist met dat stuk dat je
ertoe heeft bewogen om die sterke beslissing te maken
voor jezelf. Dat is er nog steeds en heeft tot nu toe erg
goed voor jezelf gezorgd. Maak daar een contact mee.

Het lege gevoel komt door het gemis van een relatie. Zie
het alsof je plotseling stopt met roken. Je hunkert naar
een sigaret zoals jij nu hunkert naar je ex. Je moet met
deze emoties dealen wil je resultaat behalen en er zeker
niet aan toegeven om de leegte te vullen.

#2 Netwerk. Je bent niet alleen en er zijn er al velen
je voor gegaan. Maak contact met je lotgenoten en hun
kracht om een weg te vinden in de leegte. Hoe zij een
scheiding hebben ervaren en wat ze hebben gedaan. Je
bent in contact met gelijkgestemden.

Alles herinnert je aan je ex, aan de relatie die je samen
had.Je moet dus met die ankers gaan breken, die je vasthouden in de leegte en nep-gevoelens van de relatie.
Luister dus niet naar liefdesliefdjes, lees niet nu oude
berichten en check hun sociale media niet.

#3 Stap uit je comfortzone. Doe iets wat je normaal
gesproken niet zou doen en overwin je angst. Ga
bungeejumpen, stap in het vliegtuig naar iets excotisch of
neem een cursus van het één of ander. Doe iets geks en
ervaar. Groei als persoon en vertrouw op jezelf.

En het allerbelangrijkste wat je niet moet doen als de
leegte je overvalt? Geef niet op! Het is menselijk om
deze gevoelens te hebben. Het hoort erbij, het is
onderdeel van jou. Probeer de gevoelens niet te forceren
of om te vormen. Laat ze er zijn.

#4 Maak nieuwe herinneringen. Als je samen naar een
park ging, ga er dan opnieuw heen. Denk niet aan je ex en
hoe het had kunnen zijn. Kijk wie er nog meer om je heen
zijn, naar wat je om je heen ziet. Maak nieuwe
herinneringen aan die boven je ex uit stijgen.

Toen je de keuze maakte had je het vertrouwen in wat je
deed. Heb nu ook het vertrouwen dat je dit kan
overwinnen. En gelukkig zijn er een aantal tips die ik je
kan meegeven om de leegte te vullen.

Zorg ervoor dat je voldoende mij-tijd neemt om te rusten
en op te laden. Begrijp dat je zelf de beste leraar bent. Je
hebt jezelf geadviseerd in moeilijke tijden, vertrouw nog
steeds op die intuïtie.

#10 Voorkom een rebound relatie

Actie

Een rebound relatie is een sterke romantische relatie kort
na het uit elkaar gaan. Emoties uit de vorige relatie zijn
nog niet verwerkt. Je voelt je goed en je eigenwaarde
krijgt een boost. Je voelt je geheeld en vindt een nieuw
vertrouwen en intimiteit bij een ander.

In plaats van je te storten op een rebound relatie, moet je
de angst en wanhoop onder ogen komen. Luister naar het
verleden en begrijp waarom het niet werkte. Wees
objectief en eerlijk. Zorg dat je een betrouwbaar beeld
hebt om te voorkomen dat je de toekomst infecteert.

Het gemis van iemand waar je je leven mee deelt, knaagt
niet meer aan je. Je gevoel van eenzaamheid trekt weg en
intimiteit mis je niet meer. Hoewel deze gevoelens van
eenzaamheid heel menselijk zijn, deden ze je ook pijn.
Vooral als je goede relatie om je heen bespeurde, werd
het verlangen gevoed en de onzekerheid gestreeld. Je
vroeg jezelf af waarom jij nu niet een goede relatie hebt.

Heb jij je eigen leven al op orde? Ook al wil je zo graag bij
iemand zijn, zorg dat je leven op orde is. Ga op stap met
vrienden, ga sporten, etc. Doe allerlei dingen die je leuk
vindt om te doen, ondanks dat je graag bij iemand anders
in zijn armen zou willen liggen. Wanneer je dit voor jezelf
in orde hebt gemaakt, is de kans op een gezonde relatie
vele malen groter.

Al die gevoelens sturen je naar het hebben van een
nieuwe relatie, een rebound relatie. Je ontwijkt het
‘luisteren naar het verleden’ en neemt de eerste beste
afleiding. Een afleiding om alle verkeerde redenen om
een relatie te beginnen, iets te snel.

Ga af op je intuitie en niet op je angsten. Je angst op
herhaling van het verleden in de toekomst, houd je weg
van het heden. Leef meer in het heden en wat er nu is.
Bouw aan de relatie met jezelf. Dat is de sterkste en
mooiste relatie die je moet hebben.

Je bent aan het wegrennen van hetgeen in het verleden
is gebeurd, waardoor de kans toeneemt dat het verleden
zich herhaalt. Je wilt te snel te veel, om de eenzaamheid
te verdrijven. Zijn je redenen wel zo puur als je jezelf
voorhoudt om in deze relatie te zitten?

Maak voor jezelf duidelijk wat je nu echt nodig hebt en
geef aandacht aan de lessen die je hebt geleerd. Laat je niet
nogmaals verblinden door hoop en luchtkastelen. Maak
beslissingen op wat er nu in het heden in de realiteit plaats
vindt.

Bedenk dan het volgende:
- Fantaseer ik om terug bij mijn ex te zijn?
- Praat ik constant over mijn ex?
- Hoe ben ik over mijn ex gekomen?

Voorkom dat je afgaat op het helpen van de ander, help
jezelf en omringenden, maar niet de partner in een
relatie. Er is een verschil tussen een medogende vriendin
en het medicijn voor iemands gebreken.

Als je ex nog zo’n groot onderdeel is van je leven, is er
geen ruimte voor iets nieuws. Het is een rebound relatie
om te helen, iets wat je zelf moet doen.

Als je inderdaad sterk in je schoenen staat en een eigen
leven leidt, pas dan kan een rebound relatie succes hebben.
Tot die tijd, werk je aan de beste relatie met jezelf.

in 10 stappen van een ongelukkige relatie naar een gelukkige relatie
In welke 5 simpele stappen kun jij uit een isolement stappen?
1.
2.
3.
4.
5.
Als je terugkijkt op de relatie gedurende de tijd, is het er beter op geworden?
0 JA 0 NEE
Welke 7 richtlijnen zijn er om grenzen te stellen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Op welke 5 punten ga jij veranderen en ruimte voor jezelf innemen?
1.
2.
3.
4.
5.
Is er een reden om uit elkaar te gaan?
0 NEE
0 JA, namelijk:
Hoe stap jij uit je comfortzone?

er gebeurt niets totdat jij actie onderneemt

in 10 stappen van een
ongelukkige relatie naar een
gelukkige relatie
Ontwikkel je zelf en maak jouw gelukkige relatie! Maak die sprong!
1. verander jezelf
2. doorbreek het patroon
3. sta op eigen krachtige benen
Ik waardeer het ontzettend als het ebook verder
wordt verspreid. Deel het op een website en/of
sociale media. Elke publicatie is wel identiek.

