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Het innerlijk kind en de liefde 
 Eigenwaarde als sleutel voor een gelukkige relatie 

 
Om in een gelukkige relatie te kunnen leven is een goede relatie met jezelf fundamenteel. 
Een gering gevoel van eigenwaarde verhindert liefde voor jezelf en vormt een belasting voor 
elke intieme relatie. We onderzoeken in deze cursus hoe het staat met je eigenwaarde en de 
liefde voor jezelf. Hoe werkt een tekort aan eigenwaarde zich in een bestaande of 
toekomstige relatie uit? Welke mogelijkheden heb je om je gevoel van eigenwaarde te 
verbeteren? Wat leert je relatie je over oude overtuigingen die je nog steeds beïnvloeden. 

De cursus Het innerlijk kind en de liefde sluit aan de cursus The power of the heart van 
2019/2021 aan, waar je met je schaduwkind en zonnekind kon kennismaken. Toch staat deze 
cursus op zichzelf en is bedoeld voor iedereen die het thema relatie intensief wil 
onderzoeken, helen en verdiepen. 

De eerste workshop vindt plaats op 28-29 augustus 2021 , de laatse op 28-29 mei 2022. 
De cursus Het innerlijke kind en de liefde bestaat uit een introductie workshop en uit twee 
blokken van elke drie workshops: 

 

Blok 1 - Een tekort aan eigenwaarde –  
leren van jezelf te houden 

 
‘Eigen’, ‘waarde’ en ‘gevoel’ - deze drie woorden staan in verband met vele innerlijke 
overtuigingen die doorslaggevend zijn voor iemands manier van leven en 
levensvoldoening. Waarschijnlijk kan ieder mens spontaan iets zeggen over zijn gevoel van 
eigenwaarde. Iedereen schijnt er op de een of andere manier mee bezig te zijn.  

Eigenwaarde - ik zou er meer van moeten hebben! Synoniem spreekt men ook van 
zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid of zelfbewustzijn. Was ik maar zelfbewuster. De term 
gevoel van eigenwaarde lijkt het meest passend, omdat het uiteindelijk het gevoel is dat 
zoveel macht over je heeft. Toch is een gering gevoel van eigenwaarde op zichzelf niet 
voelbaar. De enige gevoelens die je kunt voelen, zijn eerst en vooral: angst en schaamte. En 
zoals alle gevoelens kun je deze zich op lichamelijk niveau waarnemen: tintelingen, 
hartkloppingen, een doffe druk in de maag of borst, kortademigheid, beven of je verlamd 
voelen. 

Was ik maar zelfverzekerder! Wie heeft dat niet op een of ander moment gewenst? 
Mensen met een sterk zelfbewustzijn hebben een hoge en gezonde dunk van zichzelf, zijn 
optimistisch en bewegen zich op ooghoogte met de mensen om hen heen. Eigenwaarde is 
bepalend voor ons levensgevoel, voor het verloop van onze relaties en voor onze geestelijke 
en lichamelijke gezondheid. Een gering gevoel van eigenwaarde is geen onveranderlijke 
lotsbestemming maar kun je door werk met je schaduwkind verbeteren en helen.  

We gaan dit weekend leren hoe we onze eigenwaarde kunnen opbouwen en versterken 
door te leren onszelf te accepteren, duidelijk te communiceren, doelgericht te handelen, onze 
emoties te reguleren,  en je resources te gebruiken om van het leven te genieten. 
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Blok 2: De gulden middenweg tussen nabijheid en vrijheid 

van elkaar leren houden 
  

Wat maakt een relatie lang en gelukkig? De vraag lijkt urgenter dan ooit nu scheidingsadvocaten 
een post-corona-scheidingsgolf vrezen (of erop hopen) en twintigers, ook getrouwde, steeds 

makkelijker uit elkaar gaan, zo meldde onlangs het CBS. Dating lijkt almaar vluchtiger te worden 
en levenslange liefde voor weinigen weggelegd – hoe doen die geluksvogels dat toch in de Netflix-

hit My Love, een documentaireserie over oude stellen die nog hand in hand lopen als ze 88 zijn?  

 (Uit de Volkskrant van 18 juni 2021) 
 

Een gelukkige liefdesrelatie is geen kwestie van geluk, maar van persoonlijke keuze. Deze 
keuze is mogelijk als je innerlijk kind geleerd heeft zijn gevoel van eigenwaarde te versterken 
en het evenwicht te vinden tussen aanpassing en zelfbevestiging, tussen verbinding en 
autonomie. 

Onze behoefte aan verbinding en saamhorigheid en onze behoefte om vrij en autonoom 
te zijn behoren tot onze existentiële menselijke basisbehoeften. Ons hele leven is hier van 
begin tot eind van doordrongen. Onze eerste ervaring in deze wereld wordt daarom bepaald 
door een existentiële afhankelijkheid. Hechting en afhankelijkheid staan direct met elkaar in 
verbinding. Onze hele daarna volgende ontwikkeling is erop gericht om ons steeds 
onafhankelijker en autonomer te maken. Het doel is dat wij als jongvolwassenen een 
zelfstandig leven kunnen leiden, volledig autonoom en los van onze ouders. Als we beiden 
geleerd hebben, autonoom te zijn en ons zonder angst te binden, zijn we ontwikkeld genoeg 
een volwassen relatie aan te gaan. 

Als we dit mechanisme in onze kindertijd leren, ervaren we dat autonomie en verbinding 
in gezonde balans kunnen en moeten zijn; we hoeven we niet langer te wachten tot onze 
partner verandert of tot Mr. of Mrs. Right aan onze deur klopt, maar we kunnen ons geluk in 
eigen hand nemen. 

Via het model van het innerlijke kind (schaduwkind en zonnekind) komen we onze 
persoonlijke inprentingen, oude geloofssystemen en beschermingsstrategiën op het spoor 
die nog steeds ons relatieprogramma bepalen. Wanneer we voor deze oude patronen 
verantwoordelijkheid nemen komen we dichter bij het doel een gezonde relatie te creëren, 
waar beide partners elkaar op ooghoogte ontmoeten en zich gelijkwaardig voelen. 
 
 
 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/08/samenwonende-twintigers-gaan-wat-vaker-uit-elkaar#:~:text=Samenwonende%20twintigers%20vaker%20uit%20elkaar,relatief%20jonge%20leeftijd%20gingen%20samenwonen.&text=Over%20het%20algemeen%20is%20het,zijn%20als%20zij%20gaan
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Het innerlijk kind en de liefde 

 
introductie workshop: 
2 8 - 2 9  a u g u s t u s  

 
Een van de lessen die de de afgelopen corona periode geleerd heeft is hoe, kostbaar, stevig 
of fragiel, vervullend of onbevredigend de relatie is met onze partner, kinderen, familie, 
vrienden en collega's. We kwamen onszelf tegen op plekken waar de lockdown van uiterlijk 
naar innerlijk veranderde en we met eenzaamheid en angsten te geconfronteerd werden. 

Welke oude overtuigingen van je schaduwkind hebben zich in deze tijd rond het de 
thema’s relatie, angst en eenzaamheid bevestigd en welke juist niet?  

In veel relaties kwam door de lockdown veel tijd vrij waardoor het moeilijk werd 
problemen onder het vloerkleed te vegen. Omat een gering gevoel van eigenwaarde soms 
moeilijk uit te houden is projecteerden we op de partner vaak ons eigen onvermogen om 
met de situatie om te gaan. Om een gelukkige relatie te kunnen leiden is een goede 
verstandhouding met jezelf fundamenteel. Een gering gevoel van eigenwaarde verhindert dat 
je van jezelf kunt houden en vormt een rem op de liefde voor je partner. 

We onderzoeken in deze workshop hoe het staat met je gevoel van eigenwaarde, met je 
liefde voor en acceptatie van jezelf en je schaduwkind, met gevoelens en overtuigingen die 
verbinding verhinderen zoals bijv. schuld en schaamte, angst en woede, en welke uitwerking 
deze gevoelens in een bestaande of in een toekomstige relatie heeft. 
 

• We werken in dit en het volgende jaar in twee blokken van drie workshops, die 
onderling samenhangen. Blok 1 gaat over hoe een sterk gevoel eigenwaarde een 
voorwaarde is voor een gezonde relatie. Blok 2 hoe het hechtings- en het 
autonomieprogramma onze relatie met een partner wezenlijk beïnvloeden, . . . zowel 
ten goed als ten kwade! 

• Als je je in het thema relatie wilt verdiepen en verbeteren is het daarom het 
efficiëntst om je voor beide blokken in te schrijven. Als je later instapt is het mogelijk 
de stof van de gemiste workshops in de vorm van individuele sessies van 60 minuten 
bij Lonneke of Martien in te halen. 
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Zelfbewustzijn versus een gering gevoel van eigenwaarde  

 
Workshop 1: 

1 6 - 1 7  o k t o b e r  2 0 2 1  
 
Was ik maar zelfverzekerder! Wie heeft dat niet op een of ander moment gewenst? 
Mensen met een sterk zelfbewustzijn hebben een hoge gezonde dunk van zichzelf, zijn 
optimistisch en staan op gelijke voet met de mensen om hen heen. Eigenwaarde is 
bepalend voor ons levensgevoel, voor het verloop van onze relaties en voor onze geestelijke 
en lichamelijke gezondheid. Een gering gevoel van eigenwaarde is geen onveranderlijke 
lotsbestemming. Eigenwaarde gaat vooraf aan zelfliefde. 

Zelfliefde is een belangrijke basis voor een vervuld leven. Maar de poging om van jezelf 
te houden via affirmaties voor de spiegel loopt vaak averechts af. In feite wordt je op deze 
manier pas bewust hoe weinig je van jezelf houd. In deze cursus leer je hoe zelfliefde en 
eigenwaarde opbloeien door het werken met je schaduwkind en waarom je jezelf niet hoeft 
aan te praten om naakt voor de spiegel staande van jezelf te gaan houden. 

Ook uitspraken als "alleen wie van zichzelf houdt kan van anderen houden" of "wie niet 
van zichzelf houdt kan niet bemind worden" beschouw ik als zeer kritisch. Vaak genoeg is 
het de liefde van een ander die ons helpt oude wonden te helen en onszelf in een beter 
licht te zien. 

Iemand die zelfbewust is accepteert zichzelf, ook in zijn zwakheden. Iemand met weinig 
zelfbewustzijn kan daarentegen ten eerste zijn zwakheden niet accepteren, neemt ten 
tweede zijn zwakheden te serieus en neemt ten derde zwakheden in zichzelf waar, die 
niemand anders dan hij- of zijzelf ziet. 

Hoe ga ik met mijn zwakheden om? Waar maak ik mezelf te klein? En waar maak ik 
mezelf als compensatie hiervoor te groot? Welke rol spelen schuld en schaamte in mijn 
leven en hoe kan ik mijn kwaliteiten meer gaan leven? Van mezelf gaan houden .betekent 
op de eerste plaats zelfacceptatie, wat tot een gevoel van eigenwaarde leidt. En op deze 
basis is eigenliefde vanzelfsprekend en moeiteloos. 
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Eigenwaarde is te leren 

 
W O R K S H O P  2  

3 0  a p r i l — 1  m e i  2 0 2 2  
 

Wat zijn de oorzaken voor een gering gevoel van eigenwaarde? 
 
Hoe een gebrekkig gevoel aan eigenwaarde in het innerlijk kind ontstaat is het thema van 
deze tweede workshop. Welke rol speelden vader en moeder? We verdiepen ons in de 
thema’s: 

• Veilige gehechtheid, 

• Onzekere angstige gehechtheid, 

• Vermijdende gehechtheid, 

• Gedesoriënteerde gehechtheid. 
Als iemand fundamenteel aan een gering gevoel van eigenwaarde lijdt, niet alleen 
situationeel en sporadisch, dan beïnvloedt dat zijn hele leven. In feite komen bijna alle 
psychische stoornissen uiteindelijk voort uit een gering gevoel van eigenwaarde. 
Hier volgen een paar oorzaken voor een gering gevoel van eigenwaarde: snel gekrenkt zijn, 
angst om fouten te maken en verkeerde beslissingen te nemen, streven naar perfectie, 
twijfel aan je eigen kunnen, angst voor afwijzing, harmonieverslaving en een geblokkeerde 
toegang tot de eigen behoeften, aanval als verdediging, overtuiging weinig te kunnen 
uitrichten, twijfels aan eigen rechten, schuld en schaamte, gebrek aan levensvreugde, 

vervreemding, angst de controle te verliezen, angst voor verandering.  
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Heling van oude wonden 
 

W O R K S H O P  3   
2 - 4  j u l i  2 0 2 2  

 
Hoe krijg ik (weer) meer zelfvertrouwen? 
  
1) Eerst gaan we het hebben over de mate van zelfacceptatie. Hier willen we je laten zien 

hoe je bevriend kunt worden met jezelf. Of met andere woorden, hoe je bij jezelf kunt 
thuiskomen. 

2) Op het tweede niveau gaan we het hebben over communicatie. Hoe kan ik me op 
gepaste wijze me tegenover andere mensen te laten gelden. Tegelijk willen we je 
attent maken op mogelijk blinde vlekken in je communicatie, zodat je een beter gevoel 
kunt ontwikkelen voor die delen in jou, die menig tussenmenselijke relatie voor jou 
bemoeilijken. 

3) Het derde niveau gaat over actie. Hier ga je leren om je leven actiever en 
verantwoordelijker vorm te geven. 

4) Tenslotte gaat het op het vierde niveau om voelen. Hier kom je erachter hoe je je 
emoties nog beter kunt begrijpen en reguleren. 

  
Thema’s:  
De magie van de zelfregulering – Hoe haal ik het beste uit mijzelf? - Distantiëringsoefeningen 
– Je batterijen weer opladen – Ik boodschappen – Omgaan met verwachtingen – Realistische 
doelen – Omgaan met rouw en depressie – Activering van het beloningssysteem – Meditatie 
en visualisatie. 
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Vind je hechtingsprogramma 
 

workshop 4 
3-4 september 2022 

  
Onze behoefte aan hechting en saamhorigheid en onze behoefte om vrij en autonoom te zijn 
behoren tot onze existentiële menselijke basisbehoeften. Ons hele leven is hier van begin tot 
eind van doordrongen. We komen met de navelstreng verbonden ter wereld en worden dan 
‘ontbonden’. Als er niemand voor de baby zorgt zal deze sterven. Hij/zij is volledig afhankelijk 
van de zorg van anderen. Onze eerste ervaring in deze wereld wordt daarom bepaald door 
een existentiële afhankelijkheid. Hechting en afhankelijkheid staan met elkaar in verbinding. 
Hoe manifesteert zich deze oerhechting in onze relatie(s)? 

Als we onze relatie willen verbeteren of een partner willen vinden met wie we gelukkig 
kunnen zijn, is het noodzakelijk dat we haarscherp analyseren waar het tot nu toe aan 
haperde. Als de relatie moeilijk is denken we vaak dat het de schuld van de partner is, of zelfs 
van het noodlot dat ons altijd de voor ons verkeerde partner voorschotelt. We hebben de 
neiging om de oorzaken van ons ongeluk buiten onszelf te zoeken. Maar In feite zijn deze 
oorzaken daar maar zelden te vinden – eigenlijk alleen als er sprake is van het noodlot, waar 
je geen schuld aan hebt. Onze hechtingspatronen bepalen in grote mate hoe we ons aan de 
partner binden (of op afstand gaan). 

We gaan ervan uit dat je altijd zelf verantwoordelijk bent voor de meeste problemen die 
op de een of andere manier door eigen handelen veroorzaakt worden - en dat geldt voor alle 
relatieproblemen. In deze workshop gaan we op zoek naar wat we als kind over binding en 
relaties geleerd hebben en hoe we negatieve overtuigingen kunnen transformeren. 
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Vind je autonomieprogramma 
 

Workshop 5 
1-2 oktober 2022 

 
Welk voorbeeld hebben je ouders je gegeven over het thema zelfstandigheid en 
autonomie? Hoe goed hebben je ouders je behoefte aan autonomie vervuld? We gaan 
onderzoeken hoe goed jouw ouders je autonomie hebben bevorderd of belemmerd, of 
misschien hebben ze te vroeg te veel autonomie van je verwacht. 

Onze hele ontwikkeling is erop gericht om ons steeds onafhankelijker en autonomer te 
maken. Het doel is dat wij als jongvolwassenen een zelfstandig leven kunnen leiden, volledig 
autonoom en los van onze ouders. Om ons daarop voor te bereiden worden de 
beïnvloedingsmogelijkheden van het kind steeds groter naarmate het opgroeit: het leert 
grijpen, kruipen, lopen, spreken, en zijn actieradius wordt steeds groter. Maar tegelijkertijd 
speelt ook de behoefte aan binding van het opgroeiende kind een heel belangrijke rol: in het 
begin als baby ontstaat er de hechting aan de ouders, gevolgd door de hechting aan de rest 
van het gezin, zoals broers en zussen en grootouders. Op school wordt het referentiekader 
uitgebreid met leerkrachten en vrienden. In de puberteit worden meestal de eerste stappen 
op het liefdespad gezet. 

Autonomie binnen de relatie is even belangrijk als de gehechte verbinding met je 
partner. Hoe vrij voel jij je in een relatie, in je leven, op je werk? Hoe gingen je ouders met je 
woede om? Hoe ga jij met je grenzen om?  Welke positieve en negatieve overtuigingen heb 
je geleerd met betrekking tot autonomie? Hoe ervaar je nabijheid en vrijheid in een relatie? 

En als je momenteel niet in een relatie bent: Wat is hiervoor de reden? Ook gaan we 
dieper in op het thema van de verlatingsangst versus bindingsangst. 
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Je  resources in de relatie 

 
Workshop 6: 

12-13 november 2022 
 

 
Hoe ziet een gelukkige relatie er eigenlijk uit? 
Verliefdheid versus liefde: verliefdheid heeft maar een klein raakvlak met het gevoel van 
liefde. Verliefd zijn wordt in wezen gekenmerkt door lichamelijke gewaarwordingen: 
Hartkloppingen, vlinders in je buik en een sterk fysiek verlangen naar de andere persoon. 
Liefde wordt gekenmerkt door een hoge mate van verantwoordelijkheid voor de partner en 
door een hoge mate aan authenticiteit. Andere onmisbare kenmerken van een gelukkige 
relatie zijn waardering, tederheid, je samen verheugen, empathie en de acceptatie van 
andermans minder sterke kanten. 

Als je je in positieve zin verantwoordelijk voelt voor je partner, wil je dat hij zich goed 
voelt en zal je je best doen om hem/haar niet te kwetsen. Je behandelt je partner met 
respect, tederheid en waardering. Wat verantwoordelijkheid niet betekent, is dat je alles 
voor je partner doet en jezelf daarbij vergeet. Integendeel, verantwoordelijkheid betekent 
ook dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen wensen en behoeften en deze openlijk 
kenbaar maakt. Want alleen zo krijgt mijn partner de kans om mij met hetzelfde respect en 
dezelfde waardering te behandelen 

De affirmatieve acceptatie van de werkelijkheid in een liefdesrelatie is een houding die 
zijn wortels heeft in het Boeddhisme en die de laatste 20 jaar in toenemende mate is 
geïntegreerd in de psychotherapie. 

 
Resources: 
1) Ik kan alleen problemen oplossen die ik als zodanig erken. 
2) Het accepteren van een realiteit brengt ontspanning - weerstand daarentegen 

veroorzaakt spanning 
3) Versterk je volwassen zelf 
4) Twee waarnemingsposities 
5) Onderscheid feiten van interpretaties 
6) Argumenten in plaats van buikgevoelens 
7) Geweldloze communicatie 
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1950 geboren in Eindhoven, Nederland. Sinds 1973 werk 
ik met hart en ziel met mensen in groepen en 
individueel. Nog elke dag leer ik van mijn cliënten, 
kinderen, partner en vrienden, ; kortom van iedereen 
die ik op mijn pad met een open hart ontmoet.  
“Hartspraak” is voor mij de synthese van alle 
levenslessen en ervaringen die ik geleerd heb en verder 
wil geven.  
Ik woon en werk in Dortmund en ik geef daar team-
supervisie, psychotherapie, intensives, coaching en 
stervensbegeleiding. 
Via ZOOM, Facetime en WhatsApp zijn ook 
internationale coaching- en therapiesessies of coaching-
trajecten mogelijk.  

 
Martien Janssen 
Tel: +49 176 96511086 
info@hartspraak.com 
https://www.hartspraak.com/ 
 

 

 

Verloskundige, allround-coach, counselor en bevallings-
trauma-verwerkingsspecialist met EMDR en visualisatie 
specialisatie. In relatiecoaching is het uitgangspunt EFT 
(Emotionally Focused Therapy) waarbinnen het thema 
hechting en kind in jezelf centraal staat.  
Daarnaast puber- en kindercoaching en begeleiding van 
mensen op verwijzing van werkgever en bedrijfsarts bij 
levensvragen, overbelasting, burn-out dreiging.  
Docente verloskunde en kraamzorg. Kraamzorgontwik-
kelaar en teamcoach bij VDA te Eindhoven. Voorlichting en 
groepscoaching voor zwangeren en moeders met hun 
partners. 
 

Lonneke van Houten 
Schrijfster van het boek 

"Het Hechtingsplan" 

Tel: 06 48 81 75 79 
https://www.hechtingsplan.com/ 

http://www.ccv-vanhouten.nl/ 
Lonnekevanhouten@gmail.com 

 

https://www.hechtingsplan.com/
http://www.ccv-vanhouten.nl/
mailto:lonnekevanhouten@gmail.com
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Datum Workshops 2021—2022 

 Introductie:   28-29 augustus 2021 

 Workshop 1:   16-17 oktober 2021 

 Workshop 2:   5.6 maart 2022 

 Workshop 3:   30 april—1 mei 2022 

 Workshop 4:   2-4 julki 2022 

 Workshop 5:   3-4 september 2022 

 Workshop 6:  1-2 okotber 2022 
 

Tijd  & Kosten Workshop 

 We werken op zaterdag van 10:00 tot 20:30 en op zondag van 10:00 tot 18:30. 

 Bij aankomst krijg je van ons een sneltest (100% sensitiviteit!) om je ter plekke te 
testen. 

 Kosten deelname 1 workshop €350,-, bij 2 workshops 2 x €340,-, 3 workshops 3 x 
€330,-, 4 workshops 4 x €320,-, 5 workshops 4 x €310,-,6 workshops 6 x €310,  7 
workshops 7 x €300,-. 

 Kosten kunnen in 12 maandelijkse termijnen betaald worden. 
 

Accommodatie: 

 Boschhoek „Terug naar je ware natuur“, Papenvoortse Heide 5, 5674 BL Nuenen 

 Op zaterdag en zondag wordt een warme maaltijd geserveerd (inclusief), 

 

Deelname: 

 Er kunnen minimum 8 en maximum 16 mensen deelnemen . Minimum leeftijd is 
18 jaar. 

 Je kunt je voor beide blokken van 3 workshops, maar ook voor enkele workshops 
inschrijven. 

 Deze cursus is zowel voor mensen die in een relatie leven als voor singles en is 
bedoeld voor iedereen die wil werken aan de (vaak onbewuste) negatieve 
overtuigingen uit de kindertijd, die een gelukkig relatie met jezelf en een partner 
verhinderen. 

Corona 
Alleen als  je volledig gevaccineerd of genezen bent binnen de laatste 4 maanden, kun 
je deelnemen aan onze workshops. Bij aankomst krijg je van ons een sneltest (100% 
sensitiviteit!) om je ter plekke te testen. 
 

Inschrijven 

 Neem  contact me ons op en we sturen je een inschrijvingsformulier per email., 

of ga naar de website https://de.hartspraak.com/inschrijving-workshops-

intensives-sessies 

 

https://de.hartspraak.com/inschrijving-workshops-intensives-sessies
https://de.hartspraak.com/inschrijving-workshops-intensives-sessies

