
Kom af van jouw Relatie verslaving! 

 Leer Geluk te ervaren onder alle 
omstandigheden 

  

 

Als je een relatieverslaving hebt, zit je in een 

schadelijke relatie en je kan of wil daar niet 

mee stoppen. Kenmerkend voor een 

relatieverslaving is lichamelijk of geestelijk 

geweld en een gebrek aan respect en liefde in 

een relatie. 

 De heftige gevoelens die je voelt tijdens de 

relatie, worden vaak door de relatieverslaafde 

ten onrechte als liefde geïnterpreteerd.  

Voor de buitenwereld is het probleem erg 

duidelijk, terwijl jij (en meestal zijn dit 

vrouwen) het probleem 

Gevaren relatieverslaving 

Je kan een relatieverslaving vergelijken met een 

progressieve ziekte. 

 Vanuit zichzelf wordt dit niet beter en het zal alleen 

maar slechter worden. Om de heftige emoties te 

onderdrukken, ontstaan er naast je relatieverslaving 



vaak ook alcohol-, drugs-, of eetverslavingen. Je 

hebt gevoelens van leegte, schaamte, schuld en 

zelfhaat. Deze kunnen snel de overhand krijgen en 

hebben depressiviteit, suïcidale gedachten en vele 

andere psychische problemen tot gevolg. 

Gevaren relatieverslaving 

Je kan een relatieverslaving vergelijken met een 

progressieve ziekte. 

 Vanuit zichzelf wordt dit niet beter en het zal alleen maar 

slechter worden. Om de heftige emoties te onderdrukken, 

ontstaan er naast je relatieverslaving vaak ook alcohol-, 

drugs-, of eetverslavingen. Je hebt gevoelens van leegte, 

schaamte, schuld en zelfhaat. Deze kunnen snel de 

overhand krijgen en hebben depressiviteit, suïcidale 

gedachten en vele andere psychische problemen tot 

gevolg. 

 

 

 
HOEHERKENJE 

EENRELATIEVERSLAVING 

Als je in een relatieverslaving zit, dan zal je meestal 

ontkennen dat je een probleem hebt. Het is daarom ook 

voor vrienden en familie belangrijk om goed op te letten 

en geïnformeerd te zijn. 

 Kenmerken van een relatieverslaving zijn: 

https://www.trubendorffer.nl/verslavingen/eetverslaving/
https://www.trubendorffer.nl/verslavingen/eetverslaving/


• Je praat het gedrag van je partner goed 

• Je geeft jezelf de schuld van problemen 

• Begin jij aan jouw waarnemingen te twijfelen? 

• Excuseer jij jouw partner of jouw gevoel voor jouw 

partner tegenover de omgeving? 

• Ben jij obsessief bezig met hem en is jouw tijd 

energie en geld alleen voor hem of haar? 

• Voel jij dat je jezelf eigenlijk kapot maakt en deze 

relatie jou eigenlijk alleen maar pijn doet? 

• Maar weet je niet hoe je eruit kunt komen? 

• Zou je zo graag wel rust en je geliefd willen voelen en 

hem of haar niet zo belangrijk willen vinden zodat je 

gewoon kunt functioneren. 

• Of ben je jezelf de hele tijd aan het beschuldigen dat 

je nog meer je best moet doen? 

• Voel je dat er iets anders en iets beters op jouw 

wacht en dat je dit onrustige gevoel niet hebt 

verdiend. 

• Voel je dat er eigenlijk een betere partner bij jou 

hoort waar je wel rust en liefde door krijgt. 

• Maar dat jij jezelf eigenlijk saboteert en of erger nog 

fysiek aan het afglijden bent. 

• Of zie je nu dat het nu de kans is om jezelf gelukkiger 

te maken en het niet van de ander af te laten hangen 

of je dat bent? 

• Wil jij nu ontdekken wat je eraan kunt doen en de 

valkuilen vermijden om steeds weer op de verkeerde 

man of vrouw te vallen? 

• Wil je weten wat je kunt doen of laten en welke 

regels je voor Geluk jij mag hanteren. 



• Ik help je graag  

• Want soms is het fijn om iemand die al jaren ervaring 

heeft in dit gebied en ook zelf de nodige ervaring 

heeft om jou verder te brengen naar en gelukkiger 

liefdes leven. 

• Wat kan ik jou bieden? 

 

 

 

    Gratis Groeisessie Challenge met Tools 

    Vrijblijvend korte coaching en gegarandeerd 3 tips 

 

• Ben je nog geen klant bij mij, maar wil je wel graag 

even wat kennis van mij aftappen. Jouw uitdaging aan 

mij voorleggen? 

 

•  Vraag gerust gratis en vrijblijvend een Groeisessie 

aan. Ik geef er normaal 2 gratis weg per maand ter 

waarde van € 108, =. 

 

 

•  Maar in deze maand heb ik meer ruimte beschikbaar 

gesteld, vanwege deze bizarre tijden. 

•  

• Hoe het werkt? 

•  Eigenlijk vrij simpel en laagdrempelig. 

•  Ik stuur jou na jouw aanvraag een korte online 

vragenlijst op.  



• We plannen een tijdstip in en op basis van jouw 

antwoorden bereid ik mij voor. Want ik ‘zoom’ echt op 

jouw situatie in. Het gesprek vindt vervolgens plaats 

via beeldbellen. 

•  Heel eenvoudig, dat leg ik je dan uit. 

•  

• Tijdens mij voorbereiding en in ons gesprek ga na 

waar je nu staat, wat je al gedaan hebt en hoe het één 

ander gaat op jouw liefdespad (of juist niet gaat, en 

daar gaat het om). 

•  Je krijgt sowieso 3 waardevolle tips van mij tijdens 

dat gesprek, zodat je weer verder kunt. Lijkt het je 

wat? Kijk op de site voor reacties van mensen die jou 

voor gingen. 

 

 

• Ondanks alles wat je overkomt kun je geluk voelen 

• Het is een mindset. 

•  

• Ik heb al duizenden mensen geholpen met trauma, s 

• Stres fysieke problemen en mentale problemen. 

•  

• Door Nlp Nei inzicht en Spiritueel bewustwording kun 

je alles omzetten. 

•  

• Soms is er een fysieke grondslag en dat vinden wij 

zoiezo door de Vitaalscan. 

• Emo scan 

• Vitaal Scan Emoties Gezondheid Anti Aging 

•  

• Daar vinden wij de oorzaak van jouw klacht.  



• Dat kan van alles zijn. 

• Slapeloosheid zijn overgewicht 

• Stress of depressief of dat je te snel verouderd. 

•  

• Dysfunctie van je schildklier nieren darmen of wat 

dan ook. Wij kunnen daarnaar kijken voor je. 

•  

• En dan kun je er echt ook zelf mee aan de slag 

•  

• 80 % is vaak emotie!!  

•  

•  Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. 

•  

• Deze test haalt dat er meteen uit. 

• Handig toch dan weet je wat je hebt. 

•  

• Ik laat je zien 

 Hoe je het zelf onbewust creëert. 

 

• We vinden virussen in jouw systeem die je al jaren 

geleden opgelopen hebt. 

• Ze zijn er wel maar komen pas weer naar boven als 

jouw weerstand afneemt. 

• Daar willen we een herkenmechanisme voor maken 

want soms is jouw lichaam de weg even kwijt. 

•  

• En daarmee gaan wij via maatmedicatie aan de slag.  

• Dan bedoel ik dus op jouw lichaam gemaakt! 

•  

• Via jouw DNA dus! 



• Beter kan het niet! 

•  

• Maar gelukkig zijn kan dus. 

•  

• Geluk is een Mindset 

•  

• De test en de coaching wordt vergoed door jouw 

verzekering dus waarom nog wachten en dus geen 

invloed hebben op jouw Geluk metaal en fysiek? 

•  

• Je kunt het zelf sturen hoor!! 

•  

• PROMISSE!!  

•  

• IK LEER MENSEN OM ALLE WEERSTAND OP 

GELUK WEG TE HALEN. 

•  

• Namaste Katinka 

•  

• 0624541639 

Geweest. Mijn eerste vriendje ging meerdere keren 

vreemd. Maar ik was stapelgek op hem. Ik wilde niet bij 

hem weg. Op het gegeven moment verliet hij mij, omdat hij 

het verdriet rondom de scheiding van mijn ouders maar 

een gedoe vond. 

Na deze relatie hopte ik van de een in de andere slopende 

relatie. Gaandeweg verloor ik veel vriendinnen en het 

contact met mijn zus. Ik had werkelijk alles over voor de 

liefde. Nadat mijn zus het contact verbrak voelde ik mij 

eenzaam. Op het gegeven moment las ik een artikel over 

verlatings- en bindingsangst. Ik herkende mij er heel erg 



in en wilde er iets aan doen. In het stuk stond dat 

gesprekken met een psycholoog mij konden helpen. 

De huisarts verwees mij door Doordat ik groepen ging 

bezoeken kwam ik in contact met andere vrouwen met 

soortgelijke problemen. Hiernaast had ik gesprekken met 

mijn behandelaar. Dankzij deze combinatie voel ik mij 

sterker en heb ik steeds meer het gevoel het alleen aan te 

kunnen. 

 


