
Back to love, terug naar liefde in jezelf en met anderen

Nederlandstalige uitgave ©2022 Mirjam Maris

Concept & art: Noëlla Straakenbroek, www.therawfeminine.com
Foto’s: Eva Bours Fotografie, www.evaboursfotografie.com/
Voorwoord: Lou Niestadt, www.louniestadt.com
Kristallen: The Spirit Junkies, www.thespiritjunkies.nl
Kleding: Zondag Mode Amsterdam, www.zondagamsterdam.nl
Armbanden: Rock Your World, www.rockyourworld.nl

ISBN: 9789490969370
NUR: 728

Let op
Zowel de auteur als de uitgever wil met deze uitgave informatie verstrekken over 
het onderwerp. Het doel van dit boek is te informeren. Adviezen in het boek zijn 
altijd vrijblijvend en indien toegepast voor eigen risico.

De auteur en de uitgever nemen geen enkele aansprakelijkheid voor schade, 
hetzij direct of indirect, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband 
houdend met het gebruik van de informatie uit dit boek.

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave, in enige vorm of op enige 
wijze schriftelijk of verbaal, heeft u schriftelijke toestemming nodig van de au-
teur of uitgever. 

Bij geschreven tekst gebruikt u de bronvermelding: (Bron: uit Back to Love van 
Mirjam Maris, www.backtolove.nl)

www.mirjammaris.com (auteur)
www.auteurscollege.nl (uitgever)

Boek Back to Love.indb   4Boek Back to Love.indb   4 25-2-2022   14:26:0625-2-2022   14:26:06



Inhoud

Voorwoord 9
Introductie	 11

Thema 1 Back To The Essence	 17

Hoofdstuk	1	Gedachten	 19
Stem in je hoofd 19
Emoties 24
Lichaam 32
Je bent bewustzijn 33
Effect op jou 35
Effect op je partner 36
Effect op je relatie 37
Tips & Training 39

Hoofdstuk	2	Overtuigingen	 43
Storytelling 43
Overtuigingen 45
Ego herhaalt zinnetjes 49
Drie simpele vragen 50
Ego van je partner 50
Effect op jou 52
Effect op je relatie 53
Tips & Training 53

Hoofdstuk	3	Loslaten	 55
Wet van de aantrekking 55
Leef om te leven 56
Maak van je shit een hit 58
Verantwoordelijkheid nemen 60
Als je niet loslaat 61
Leren loslaten 62
EFT 64
Effect op jou 67

Boek Back to Love.indb   5Boek Back to Love.indb   5 25-2-2022   14:26:0625-2-2022   14:26:06



Effect op je partner 68
Effect op je relatie 68
Tips & Training 69

Thema 2 Back To Me	 71

Hoofdstuk	4	Jezelf	op	nummer	1	 73
Voor jezelf zorgen 73
Delen vanuit het schoteltje 74
Als je niet aan jezelf toekomt 75
Tijd voor jezelf is niet-onderhandelbaar 77
Het werkt pas als je het doet 78
Valkuilen 79
Effect op je partner 80
Effect op je relatie 81
Tips & Training 82

Hoofdstuk	5	Joy	als	superpower	 85
Wat is joy  85
Joy klinkt leuk, maar hoe dan? 86
Stappenplan 87
Wet van de aantrekking 89
Effect op jou 91
Effect op je partner 92
Effect op je relatie 92
Tips & Training 93

Hoofdstuk	6	Vrouwelijke	energie	 97
Kiezen met je hart 97
Polariteit 98
Intuïtie 98
Intappen op vrouwelijkheid 99
Vrouwelijke cyclus 101
Jij mag er zijn 101
Effect op jou 102
Effect op je partner 102
Effect op je relatie 102
Tips & Training 103

Boek Back to Love.indb   6Boek Back to Love.indb   6 25-2-2022   14:26:0625-2-2022   14:26:06



Thema 3 Back To Us	 105

Hoofdstuk	7	Vergeving	 107
Meer dan sorry zeggen 107
Vergeven en vergeten 108
Afstand nemen 110
Effect op jou 115
Effect op je partner 116
Effect op je relatie 116
Tips & Training 116

Hoofdstuk	8	Communicatie	 119
Communicatiepatronen 119
Patroon doorbreken 123
Anders kijken, denken en doen 125
Focus op verlangen.  128
Mijn partner is geen prater 130
Grenzen stellen 132
Effect op jou 135
Effect op je partner 135
Effect op je relatie 136
Tips & Training 136

Hoofdstuk	9	Intimiteit	en	verbinding	 139
Intimiteit 139
Verbinding 141
Liefdestaal 142
Seksualiteit 146
Effect op jou 149
Effect op je partner 150
Effect op je relatie 151
Tips & Training 151

Thema 4 Back To Love	 153

Hoofdstuk	10	Leven	vanuit	je	ziel	 155
Kiezen voor het leven 155
Kernwaarden als richtlijn 157

Boek Back to Love.indb   7Boek Back to Love.indb   7 25-2-2022   14:26:0625-2-2022   14:26:06



Jouw waarom 160
Deelnemen aan het leven 161
Bewust in het nu 162
Effect op jou 163
Effect op je partner 163
Effect op je relatie 164
Tips & Training 165

Hoofdstuk	11	Liefde	manifesteren	 167
Manifesteren 167
Wet van aantrekking 168
Onmisbare stappen bij het manifesteren 171
Way of life 176
Manifesteren inzetten bij liefde 178
Overvloed 180
Effect op jou 180
Effect op je partner 181
Effect op je relatie 182
Tips & Training 182

Hoofdstuk	12		Balans	en	ritme	 185
Alles heeft een ritme 185
Schaduw en polariteit van het leven 188
Magie van het leven 189
Effect op jou 190
Effect op je partner & je relatie 191
Tips & Training 191

Nawoord	 193
Dank	 194
Literatuurlijst	en	bronnen	 196
Over	Mirjam	 198
Mirjam	Maris	 200

Boek Back to Love.indb   8Boek Back to Love.indb   8 25-2-2022   14:26:0625-2-2022   14:26:06



9

Voorwoord

Wat zou Liefde doen? 

Deze vraag is mijn reddingsvest, mijn boei, mijn baken. 

Wat zou Liefde doen? 
Het antwoord op die vraag is meestal het tegenovergestelde van wat 
ik aan het doen ben en de reden dat ik ‘m stel. Omdat ik boos ben op 
de (klein)kinderen, geïrriteerd raak van mijn partner, gefrustreerd raak 
door de samenleving of verbitterd doordat ik me niet gehoord, gezien of 
succesvol genoeg voel. 

Wat zou Liefde doen? 
Deze vraag verzacht mijn verharde hart vrijwel onmiddellijk. De vraag 
opent mijn mind en zoekt naar de verbinding waarin ik zelf een verwij-
dering heb aangebracht.

De Liefde is zoveel groter dan ik. Het is overal om me heen en diep in 
mij. Het ligt voor het oprapen en toch voelt het soms of ik er mijlenver 
vandaan ben. Tot ik dé vraag stel. 

Wat zou Liefde doen?

De vraag helpt je om in plaats van een foutzoeker een goudzoeker te 
zijn. Om opzettelijk op zoek te gaan naar alles wat góed is in je leven.

Het is een simpele vraag, maar simpel is niet hetzelfde als makkelijk. Je 
stelt de vraag niet voor niets. Soms kun je er simpelweg niet bij. Zit je te 
vast in je eigen denken, je eigen verhaal, je eigen pijn. 

Pijn is onvermijdelijk, maar lijden is een keuze.

Dit prachtige boek Back to Love helpt je om te zien waar het antwoord op 
de vraag blokkeert. Het helpt je met de deelvragen om bij het antwoord 
te kunnen komen, om de Liefde weer te zien, de Liefde weer te vóelen. 

Boek Back to Love.indb   9Boek Back to Love.indb   9 25-2-2022   14:26:0625-2-2022   14:26:06



10

In dit geval voor je partner, voor het leven dat je al hébt. 

En dat vóelen is waar het om gaat. Wanneer je de liefde blokkeert (voor 
je partner), blokkeer je alles in je leven. 

LIEFDE is net als JOY, VRIJHEID en DANKBAARHEID een van de hoog-
ste frequenties in het universum. Daarmee laat je de wet van aantrekking 
makkelijk en moeiteloos vóór je werken. Door de liefde weer te voelen, 
open je de sluizen van ál het goede.

Hoe je dat kunt doen, leer je allemaal in dit boek. Het enige wat je nodig 
hebt, is de bereidheid om het anders te zien. Op die bereidheid kan het 
universum haar werk doen en krijg je antwoord op de vraag: 

Wat zou Liefde doen? 

Lou Niestadt
Pockets vól met JOY 
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Introductie

Toeval bestaat niet

Lieverd,

Dit boek heb ik voor jou geschreven. Wie je ook bent, weet dat het uni-
versum dit boek op je pad heeft gebracht. Je hebt het niet voor niets in 
handen. Dit boek zou zo maar eens de start kunnen zijn van een nieuwe 
wind in je leven. Of misschien een doorstart van een richting die je al 
eerder inzette, maar waarin je op enig moment vastgelopen bent. Weet 
dat je niet de enige bent. We zijn allemaal op zoek, hebben onszelf regel-
matig te herinneren aan onze bestemming.

Over de bestemming kan ik kort zijn: liefde.

Dit boek is geschreven voor jou als jij de wens hebt om terug te keren 
naar de liefde. Liefde in plaats van ego, verwijdering en angst. Liefde als 
torenhoge frequentie. Niet om daar 24/7 in te blijven zweven, of – erger 
– daar 24/7 naar te streven. Wel om een basishouding van liefde aan te 
leren, om altijd terug te kunnen keren naar liefde.

Liefde is het tegengif van angst. 

Ik geloof dat de liefde sterker is dan de angst. De vraag is alleen: waar 
kies jij voor? Voor liefde of voor angst? Je hebt namelijk altijd een keuze 
en kunt die keuze op elk moment (anders) maken.

Dit boek is geschreven voor iedereen die terug wil naar liefde. Ik heb dit 
boek geschreven vanuit het perspectief van de vrouw, maar dat wil niet 
zeggen dat wanneer je niet in het hokje vrouw past, je dit boek niet kunt 
lezen. Want de tools en de onderwerpen die ik bespreek zijn universeel. 
Voel je dus meer dan welkom om dit boek te lezen, vul gewoon voor “zij” 
een ander woord in, wat je maar wilt.
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Dit boek gaat over relaties. De relatie met jezelf. De relatie met je part-
ner. De relatie met het universum, dat je ook god, allah, spirit, ziel of een 
ander woord dat je aanspreekt, kunt noemen. Voor de leesbaarheid is 
ervoor gekozen om bij de voorbeelden te spreken over een mannelijke 
partner. Ook hiervoor geldt: pas het naar believen aan. Ik geloof niet in 
standaard, we zijn allemaal uniek. Gebruik het boek zoals het past bij 
jouw situatie en laat de sekse-aanduiding je er niet van weerhouden om 
de lessen uit dit boek tot je te nemen.

Ik heb dit boek geschreven om jou verder te helpen. Om jou te helpen 
je standaardemotie (die waarmee je wakker wordt en naar bed gaat) 
vaker en vaker te transformeren van angst en tekort, naar liefde en over-
vloed. Zodat jij dit aan jouw kinderen of de kinderen om je heen kunt 
doorgeven. Als wij “onze” kinderen – of die nou van jezelf zijn of in je 
omgeving - leren om vanuit de hoek van liefde te reageren, dan wordt 
de wereld echt een stuk fijner. Ik gun het de volgende generaties zo om 
meer en meer in een liefdevolle wereld op te groeien. Begrip. Empathie. 
Een krachtig schild tegen angst. En guess what: kinderen doen niet wat 
we zeggen, ze doen wat we doen. Dus deze ripple begint bij jou, bij mij, 
bij ons. En uit ervaring kan ik je zeggen: je eigen leven fleurt er ook 
enorm van op!

Ik geloof in een wereld van liefde. Ik ervaar het als een megakrachtig 
cadeau om me dankbaar te voelen voor het leven dat ik heb gekregen. 
Om mezelf en de mensen in mijn omgeving steeds meer en meer te gaan 
zien voor wie ze écht zijn en om vanuit mijn eigen krachtige kern, zonder 
een ander te hoeven “aanvallen”, gewoon liefdevol te kunnen aangeven 
waar voor mij de crux zit. Dat vergt een constant proces van inchecken 
bij mezelf, om vervolgens de verbinding weer aan te gaan met de ander. 
En dat begint allemaal … bij mezelf natuurlijk. En bij zelfliefde. Vanuit die 
plek kan ik elke relatie in mijn leven transformeren. Alles is immers ener-
gie, een wisselwerking en we staan allemaal in verbinding met elkaar.

In dit boek deel ik mijn ervaring, zodat ook jij hiermee aan de slag kunt 
gaan en meer liefde kunt ervaren.
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Dit boek is opgedeeld in vier gedeelten: 

Thema 1 Back To The Essence, waarin de essentie staat – nogal wiedes! 
– en een bodem wordt gelegd voor de rest van het boek. Je gaat aan de 
slag met je gedachten (hoofdstuk 1), overtuigingen (hoofdstuk 2) en het 
loslaten daarvan (hoofdstuk 3).

In Thema 2 Back To Me ga je werken aan jezelf. Zelfliefde vooral – hoe 
bereik je dat? Want o, wat zijn we toch kritisch op onszelf! Je leert waar-
om het zo belangrijk is om jezelf op nummer 1 te (blijven) zetten en ook 
hoe je dat doet (hoofdstukken 4 en 5). Je gaat aan de slag met vrouwelij-
ke energie (hoofdstuk 6), want die is o zo belangrijk om de broodnodige 
balans in je leven (en de wereld, nu ik het er toch over heb) te herstellen.

Thema 3 Back To Us gaat echt over je (partner)relatie(s). Vergeving 
(hoofdstuk 7), communicatie (hoofdstuk 8) en verbinding (hoofdstuk 9) 
staan hier centraal.

Last but not least gaat Thema 4 Back to Love over het leven vanuit je 
ziel (hoofdstuk 10), het manifesteren van jouw droomleven (hoofdstuk 
11) en het bereiken van balans in je leven, juist door mee te gaan in het 
ritme (hoofdstuk 12).

Het boek is interactief. De bedoeling is namelijk dat jij dit boek niet al-
leen leest, maar vooral lééft. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met Tips 
& Training. Daar ga je via de QR-code naar de website backtolove.nl/
training waar je je kunt aanmelden voor de training. De training hoort bij 
het boek en er zijn dus geen extra kosten aan verbonden. In de training 
vind je meditaties, video’s en allerhande andere goodies die jou zullen 
helpen om wat je in het boek hebt gelezen in praktijk te brengen.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en ik heb heel veel boe-
ken en onderzoeken gelezen over de onderwerpen die ik hier bespreek. 
Weet dus dat er wetenschappelijk onderzoek zit achter alles wat je hier 
leest, maar dit boek is wel mijn eigen interpretatie daarvan. 

Onthoud vier dingen voordat je begint met lezen:
• Dit is een DOE-boek. Alleen lezen helpt niet. Eén keer proberen ook 
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niet. Het is een practice, een way of life.
• Je hebt altijd een keuze. Jij hebt de power om in elk moment, in elke 

situatie te kiezen. Oók als je eerst (onbewust) het hazenpad op schoot 
en later bedenkt om toch de hero’s journey te volgen. Don’t worry. Je 
kunt altijd terug. Take it from someone met het richtingsgevoel van 
een dooie postduif: omdraaien is geen enkel probleem…

• Humor is een geweldig medicijn. Maak het niet te zwaar. Je hebt 
alleen NU, dit moment, dus hoppa, maak er wat van. Ook als het nu 
zwarter en moeilijker is dan je ooit dacht dat het leven zou worden: 
er is altijd een uitweg en die wordt beter zichtbaar met het licht van 
de humor. 

• Jij bent al liefde – dat scheelt.

Oké, het is tijd om je (nog meer) te gaan verbinden met de liefde. Ben je 
er klaar voor? Back to Love begint hier.

Alle liefs,
Mirjam Maris

Overveen, april 2022

PS Je zult misschien dingen lezen waarvan je denkt: nou zeg! Of dingen 
waarvan je denkt: weet ik al. Ik herken het maar al te goed. Probeer een 
open houding aan te nemen en te kijken: wat betekent die weerstand? 
Kan ik (toch) nog een laagje dieper op dit onderwerp? Stel je open en … 
verwacht wonderen.

PS2 Omdat ik bijna al mijn boeken in het Engels lees en mijn trainingen 
in het Engels heb gedaan, spreek ik met veel Engelse woorden ertussen. 
Dat vind je ook terug in dit boek. Niet om cool te zijn, maar gewoon, 
omdat ik zo praat.
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Thema 1 

Back To The Essence

Onze essentie is liefde. We zijn het alleen soms vergeten en voelen 
dat niet (meer) zo.

In dit deel leg je de basis voor wat je nodig hebt om terug te keren 
naar liefde. Liefde voor jezelf, liefde voor de ander, liefde voor het 
leven.

Je gaat aan de slag met je gedachten (hoofdstuk 1), overtuigingen 
(hoofdstuk 2) en het loslaten daarvan (hoofdstuk 3). 

De liefde voor jezelf, je partner, het leven start in jezelf.  
Niemand kan je dit geven, het is jouw grootste (verborgen) schat. 

Ga je mee op treasurehunt?

♥
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De energetische 
lading van 
wat je zegt, 
is minstens 

zo belangrijk 
als de woorden 
die je gebruikt. 
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Hoofdstuk 8 

Communicatie

Wij kunnen gewoon niet praten. Ik voel me klein, ik kan niet op tegen mijn 
partner. Mijn partner is niet zo’n prater.

Je kunt alle gesprekstechnieken van de wereld beheersen, maar als wat 
je zegt vanuit een plek van tekort en schuld komt, dan komt de bood-
schap niet goed aan bij de ander. Het merendeel van communicatie is 
non-verbaal, gestuurd door emoties. Lichaamstaal, woorden en vooral 
de intentie achter de woorden zijn megabelangrijk. Als je kunt inzien, dat 
“onbenullige” ruzies een dieperliggende oorzaak hebben, kun je begin-
nen om het patroon tussen jullie te veranderen.

In dit hoofdstuk geef ik je een aantal inzichten en handvatten om de 
communicatie met je partner te verbeteren. Het is vooral een kwestie 
van uitproberen wat voor jou, voor jullie, werkt. Ga er met open mind in 
en zie het als een experiment. Leer van elke poging en houd je einddoel 
in de gaten: een fijn gesprek met je partner.

Communicatiepatronen

De meeste vrouwen die ik spreek willen als eerste de communicatie met 
hun partner verbeteren. En dat is logisch. Goede communicatie draagt 
bij aan vertrouwen en intimiteit. En goede communicatie gaat verder 
dan alleen praten over het werk en de kinderen. Hoe zorg je er nou voor 
dat de communicatie weer op gang komt? 

In communicatieland zijn er twee stijlen: je hebt de aanvallers en de 
terugtrekkers. 
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De aanvallers zijn de personen die graag en makkelijk praten, die toena-
dering zoeken, veel willen weten van de ander en die al pratend dingen 
willen oplossen. In een ruzie zijn zij degenen die “bovenop” de ander 
springen. 

Negatief gedrag van aanvallers is: porren, prikken, iets in twijfel trekken, 
beschuldigen, eisen, plakkerig gedrag, klagen, confrontatie zoeken, aan-
vallen, veroordelen, de ander kleineren, ondervragen, zeuren, de ander 
beschuldigen, bekritiseren, overal ruzie over maken, de baas spelen, 
schreeuwen om je punt te maken, door het huis achterna lopen, voort-
durend bellen/appen, afkeuren. Herken je dit?

De terugtrekkers doen het tegenovergestelde. Zij vallen stil en zeggen 
niet veel meer. In een ruzie zijn zij degenen die uiteindelijk als eersten 
het strijdtoneel verlaten. 

Negatief gedrag van terugtrekkers: logisch redeneren, verdedigen, niks 
zeggen, bagatelliseren, gladstrijken van het probleem, advies geven, hu-
mor gebruiken, van zich afzetten, niet reageren, afsluiten, schreeuwen 
om een eind aan de zaak te maken, sussen, kalmeren, inschikkelijk doen, 
de aandacht afleiden, zich verweren tegen beschuldigingen, bekritise-
ren, terugtrekken, kamer verlaten, verstarren. Herken je dit?

Even voor de goede orde: we zijn niet ons gedrag, we doen gedrag. Dus 
feitelijk zijn er geen aanvallers en terugtrekkers – dan zou er immers niks 
kunnen veranderen. Want iets wat je bent, kun je niet veranderen. De 
aanvallers vertonen aanvalsgedrag en de terugtrekkers vertonen terug-
trekgedrag. Gedrag kun je wél veranderen, je kunt leren en je gedrag 
aanpassen. Voor de leesbaarheid heb ik er echter voor gekozen om het 
over aanvallers en terugtrekkers te hebben.

Wat doe jij van nature? Ik vertoon rasecht terugtrekkersgedrag als het 
me te heet onder de voeten wordt. Weet dat het één niet beter is dan 
het andere, het is gewoon een andere stijl. Het is ook niet zo dat een stijl 
seksegebonden is. Sommige vrouwen gedragen zich als aanvallers en 
anderen als terugtrekkers. Dat geldt ook voor mannen natuurlijk.
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Communicatiespiraal

Wanneer het contact tussen twee mensen niet soepel verloopt, dan ko-
men zij met hun communicatie in een (negatieve) communicatiespiraal 
terecht. 

De trigger is een gebeurtenis, bijvoorbeeld dat B te laat thuis is voor het 
eten. A reageert daarop met een reactie, haar gedrag, door bijvoorbeeld 
te zeggen: ‘Hèhè, ben je daar eindelijk? Fijn dat je tijd voor ons hebt 
kunnen vrijmaken. Het eten is wel koud.’

De reactie van A triggert een emotie “onder de waterlijn” bij B: “Ik ben 
niet goed genoeg” of “Ze ziet me niet staan”. Die emotie kun je niet zien, 
maar stuurt wel een door emotie gestuurde reactie aan bij B. B reageert 
geïrriteerd (= dit is de secundaire emotie die je wel ziet): ‘Nou, als ik had 
geweten dat me deze gezellige ontvangst te wachten stond, was ik nog 
even op kantoor gebleven.’

Door deze reactie van B wordt weer een onderliggende emotie bij A 
getriggerd: “ik ben kennelijk niet de moeite waard om op tijd voor te 
komen”. A wordt daar (ook) boos van en reageert boos terug (= gedrag). 
En zo houden reactie van A, emoties van B, reactie van B en emoties van 
A elkaar in stand. Dit is hoe communicatiepatronen werken en is ook 
precies de reden waarom je in je eentje het patroon kunt doorbreken.

Communicatiepatroon
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Als A namelijk na de trigger niet had gezegd ‘Hèhè, ben je daar eindelijk?’, 
maar ‘Wat fijn dat je veilig thuis bent, kom gezellig zitten’, dan was de 
communicatie heel anders verlopen. Daarmee wil ik niet zeggen dat het 
dus de schuld van A is dat het patroon in werking gaat, want commu-
nicatie is een wisselwerking. B had er ook voor kunnen kiezen om na 
de “hèhè”-reactie van A te zeggen: ‘Ik ben blij dat ik jullie eindelijk zie, 
jongens’. Ook daarmee was de communicatie heel anders verlopen. Het 
gaat er hier niet over wie er schuld heeft, maar wel over dat elk van de 
personen de communicatiespiraal kan doorbreken.

Onze diepste, universele, angst of emotie is niet goed genoeg te zijn en 
afgewezen te worden door ander(en). Deze emotie zit heel vaak onder 
de waterlijn van beide partners. Goed om in je achterhoofd te houden.

Als je kijkt naar de aanvallers en de terugtrekkers zijn er drie “soorten” 
stellen te onderscheiden:

Aanvaller ∞ terugtrekker
In dit patroon is het meestal de aanvaller die toenadering zoekt en de 
vragen stelt. Door dat gedrag wordt in de terugtrekker een onderliggen-
de emotie getriggerd. Dit is niet per se de emotie die je aan de buitenkant 
ziet. Je kunt aan de buitenkant bijvoorbeeld onverschilligheid waarne-
men, terwijl de onderliggende emotie onzekerheid is. Die onderliggende 
emotie stuurt het terugtrekkende gedrag aan van de terugtrekker, die 
op zijn of haar beurt de onderliggende emotie van de aanvaller triggert, 
bijvoorbeeld nervositeit. Ook dit is niet per se de emotie die aan de 
buitenkant zichtbaar is. De aanvaller kan bijvoorbeeld woede laten zien, 
terwijl de onderliggende emotie dus nervositeit over een bepaalde situa-
tie is. Door die emotie wordt het gedrag van de aanvaller weer gestuurd. 
Zo houden aanvaller en terugtrekker samen het patroon in stand. 

Aanvaller ∞ aanvaller
Bij twee aanvallers start een van hen een vaak explosieve communica-
tiespiraal. Aanvaller 1 zoekt toenadering, wil overtuigen, vertoont eisend 
gedrag, prikt of beschuldigt. De spiraal gaat in werking en aanvaller 2 
reageert daar fel op met hetzelfde gedrag. De vonken spatten eraf, er 
ontstaat snel ruzie. Bij twee aanvallers is er vaak sprake van intense lief-
de waar de aanvaller zich in bedreigd voelt.
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Terugtrekker ∞ terugtrekker
Bij de twee terugtrekkers worden conflicten vermeden. Zij geven op, zijn 
afstandelijk, afgeleid en bagatelliseren: ze hebben toch geen ruzie? De 
verwijdering tussen terugtrekkers wordt alsmaar groter. Onderliggende 
emoties zijn: onzekerheid, onzichtbaarheid, depressie, eenzaamheid en 
pijn.

Soms is het zo dat een aanvaller transformeert in een terugtrekker als de 
strijd wordt opgegeven. Dan verschuift het patroon van die persoon van 
aanvaller naar terugtrekker.

Patroon doorbreken

Er is maar één persoon nodig om uit een patroon stappen. Daarvoor is 
bewustzijn nodig en een keuze om het patroon te willen doorbreken.

Als je doet 
wat je altijd deed, 

dan krijg je 
wat je altijd kreeg.

De reden dat er “maar” een persoon nodig is om een patroon te doorbre-
ken, is omdat we allemaal op elkaar reageren. Als ik mijn reactie veran-
der, zal de reactie van mijn gesprekspartner ook veranderen. Want door 
een andere reactie wordt een andere emotie bij de partner opgeroepen. 
Het merendeel van communicatie is non-verbaal, gestuurd door emo-
ties. Lichaamstaal, woorden en vooral de intentie achter de woorden zijn 
megabelangrijk. Komt jouw reactie vanuit (een vorm van) angst of uit 
(een vorm van) liefde? Jij mag kiezen, in elk moment weer – óók als je 
eerst vanuit angst (boos, geïrriteerd, gefrustreerd) reageerde, kun je je 
herpakken naar liefde (begrip, empathie).

Patronen kunnen ons mega in de weg zitten. Bijvoorbeeld het pa-
troon om over allemaal kleine dingetjes ruzie te maken. Ik heb stellen 
gesproken die werkelijk overal over kibbelden: over de manier waarop 
de afwasmachine werd ingeruimd, de sokken die niet in de wasmand  
belandden en zo verder. Als ik een ding heb geleerd, is dat het nooit om 
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het dopje van de tandpasta, de onderbroek of sok uit de wasmand zelf 
gaat, maar over wat er wordt geraakt door dat dopje, die onderbroek of 
sok.

Wat is de échte ergernis, verdriet of gevoel eronder? Bijvoorbeeld: je 
partner houdt geen rekening met jou door telkens – ondanks het feit dat 
je het al 1000 keer gevraagd hebt, lief gevraagd, boos geworden – die 
onderbroek niet in de wasmand te gooien. Om maar even een simpel 
voorbeeld te noemen. Je kunt deze wel voelen, he? Het gaat nooit over 
de manier waarop je partner de afwasmachine inruimt, altijd over wat 
daaronder geraakt wordt. Welke emotie, welk verhaal getriggerd wordt 
– bij jou. En door die emotie, dat verhaal dat jij jezelf al zo lang vertelt, 
reageer je op een bepaalde manier. Misschien raakt de manier waarop je 
partner de afwasmachine (in jouw ogen verkeerd) inruimt, wel de emotie 
dat jij niks in te brengen hebt, dat je niet gezien wordt. En wellicht is dat 
al een heel oud verhaal, dat stamt uit je kindertijd. Als je kunt inzien, dat 
het nooit om de “onbenulligheden” gaat waar de ruzies over gaan, maar 
er een dieperliggende oorzaak is, dan kun je beginnen om het patroon 
tussen jullie te veranderen. 

Een patroon kan ook zijn dat jullie je steeds verder terugtrekken op je 
eigen eiland, er steeds minder raakvlakken zijn en er steeds minder ge-
zegd wordt. Dat zijn de stellen die ’s avonds ieder aan een eigen kant 
van de bank zitten, waarvan één van hen (of beiden) zich afvraagt wat ze 
eigenlijk nog gemeen hebben. Het patroon is dan, dat er meer en meer 
verwijdering optreedt, juist doordat er niet meer gepraat wordt. Ook dat 
patroon is door één persoon te doorbreken. 

Dus, ben je er klaar voor om het patroon dat jou niet meer dient, los te 
gaan laten? Je zult hiervoor anders moeten gaan kijken, doen en reage-
ren. Dat vergt eerst inspanning, zal met vallen en opstaan gaan. Vrouwen 
zeggen vaak tegen mij: ‘Ik was zo lekker bezig en ineens lukt het niet 
meer.’ Dat hoort erbij en als je bij je besluit blijft en ondanks een (altijd 
tijdelijke) terugval gewoon doorgaat op je pad, zal jouw nieuwe stijl het 
nieuwe normaal worden. Zie de terugval als een leermoment. Je staat op 
het punt een nieuw level te betreden en weer verder te groeien.
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