I

I 10

REPORTAGE PLUS

VRIJDAG 5 SEPTEMBER 2014

(BH07/1)

I

I 11

REPORTAGE PLUS

VRIJDAG 5 SEPTEMBER 2014

(BH07/2)

“Mijn burn-out is
mijn geluk geweest”

eren, dan moet je eigen weegschaal dus in
balans zijn. En daar loopt het helaas vaak
fout.”

De training ‘Relateren doe je zo’ in ’t
Vynckennest, Groenstraat 17 in Oostkamp (Ruddervoorde), bestaat uit een
basismodule en een gevorderdenmodule. De basismodule loopt over vier
zaterdagen (eerste reeks is volzet) of
acht dinsdagavonden (23 september,
7 en 14 oktober, 4, 18 en 25 november en 2 en 9 december), telkens van
19 tot 22 uur. Voor deze laatste module zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wie de basismodule op
zaterdag wil volgen, kan dat opnieuw
in januari 2015.
Aan de eigenlijke training gaat in ’t
Vynckennest op woensdag 10 september van 19 tot 21 uur een gratis
introductieworkshop vooraf. Durf jij
het aan om jouw vastgeroeste patronen te doorbreken? Wens jij vanuit je
hart te kiezen voor jouw échte verlangens? Wil jij je laten inspireren hoe je
het hoogste uit jezelf kan halen? Dan
is deze workshop iets voor jou! Je
krijgt een aanzet tot het herontdekken van je grootste kracht als vrouw:
je vrouwelijkheid. In deze twee uur
durende workshop zet je de eerste
stap naar een relatie in balans.
Wat mag je onder meer verwachten?
Een nieuwe verrijkende kijk op je
relatie(s). Hoe je kan ‘relateren’. Hoe
je in balans komt met jezelf. Tijdens
de introductieworkshop zijn enkele
ambassadrices aanwezig die de training(en) al volgden. Zo krijg je de
kans om praktische vragen te stellen
en ervaar je tijdens de workshop
pure ‘vrouwenkracht’. Je bent van
harte welkom.

OVER JE GRENZEN

KELLY DE VREESE HELPT MET SCHOOL VOOR RELATIES VROUWEN OP WEG NAAR EEN LEVEN IN BALANS
BRUGGE/OOSTKAMP q Aan je relatie moet je werken! Het wordt ons, vrouwen, constant ingehamerd, maar paradoxaal gaan alsmaar
meer koppels uit elkaar. “Aan een relatie kan je niet werken! Werk aan jezelf, dat is al zwaar genoeg”, stelt Patricia van Lingen, relatietherapeut, auteur van de bestseller ‘Relateren kun je leren’ en oprichtster van de School voor Relaties. “De sleutel naar geluk kan je alleen in
jezelf vinden.” Na Gent start haar School voor Relaties nu ook in West-Vlaanderen met de training ‘Relateren doe je zo’. De vrouwen worden er begeleid door Kelly De Vreese, echtgenote, mama van twee en – vooral - ervaringsdeskundige. “Ik had alles om gelukkig te zijn,
maar ik was het niet”, bekent ze. “Via de School heb ik beseft dat ik middenin een burn-out zat. En die burn-out heeft mij gered!”
Patricia van Lingen windt er geen doekjes
om: “Veel vrouwen klagen over hun man,
maar vragen zich nooit af of zìj wel de
perfecte partner zijn om mee samen te leven. Focus als vrouw op jezelf en leer vooral
van jezelf houden. Pas dan kan je met je
partner tot een liefdevolle relatie komen.
Veel koppels gaan uit elkaar, terwijl er vaak
nog een oplossing is. De vrouwenemancipatie heeft voor een positieve omwenteling
gezorgd, maar de spreekwoordelijke keerzijde van de medaille is dat vrouwen mannen zijn gaan kopiëren, letterlijk: hun mannetje zijn gaan staan. En gaandeweg zijn ze
daarbij hun zachte, ontvangende, vrouwelijke kant kwijtgespeeld.”

“Vrouwen van vandaag moeten veel kunnen en veel zijn: uit werken gaan, het huishouden runnen én het thuis gezellig maken, maar ook nog eens op hun figuur letten, er goed (blijven) uitzien, sociale contacten onderhouden, sportief zijn, de perfecte
mama voor hun kinderen, de onweerstaanbare minnares voor hun partner… Om dat
allemaal aan te kunnen gaan veel vrouwen
over hun grenzen en steken een tandje bij.
Maar daarvoor moeten ze meer van hun
mannelijke kwaliteiten aanboren en verliezen hierdoor een stuk van hun vrouwelijke
kant. Ze houden vol om uiteindelijk te ‘verharden’, een beetje meer ‘man’ te worden.
In onze School voor Relaties leren vrouwen
om weer in balans te komen, om opnieuw
contact te krijgen met hun ‘vrouw zijn’ en
zo te verzachten.”

“Pas als je zelf in balans
bent, kan je balans in je
leven creëren...”
En dat ondervond ook Kelly De Vreese (37)
aan den lijve. Ze is getrouwd en mama van
Zoë (6) en Jules (4). “Ik ben maatschappelijk assistent en criminologe”, vertelt ze. “Ik
werkte meer dan tien jaar bij politie en
justitie. Na de bevalling van mijn jongste
kind bekroop mij meer en meer het gevoel
dat er iets met me aan de hand was. Ik had
alles om gelukkig te zijn, maar ik was het
niet… Ik holde als het ware door mijn leven
en begon mij af te vragen : wie ben ik
eigenlijk? Ik voelde mij vlug geïrriteerd, bij
mijn kinderen, bij de collega’s op het werk.
Maar ik dacht dat het aan hén lag… Tot ik
dankzij mijn zus in contact kwam met de
School voor Relaties. Ik schreef me in en
ontdekte al tijdens de basismodule dat ik
middenin een burn-out zat. En die burnout is mijn geluk geweest. Mijn lichaam
dwong me om eindelijk te luisteren…”
“Via de School leerde ik gaandeweg om
beter voor mezelf te zorgen, stil te worden
en dat jachtige leven een halt toe te roepen.
In mijn job had ik vooral vanuit mijn
mannelijke energie geleefd. Ik stónd er, begrijp je! Nu heb ik opnieuw de verbinding
met mijn zachte, vrouwelijke kant
gevonden… En hoewel ik het nu op materi-

GEVOEL VERSUS RATIO
“Ieder van ons draagt namelijk mannelijke
en vrouwelijke eigenschappen in zich”, legt
Patricia uit. “Als die in balans zijn, zijn wij
ook in balans. Een vrouw in balans beschikt
over 70 % vrouwelijke kwaliteiten – overgave, ontvangend, intuïtief, beschermend,
verzorgend, gevoel – en over 30 %
mannelijke kwaliteiten – controle, beslissend, leidend, ratio. Bij een man in balans
ligt dat vanzelfsprekend omgekeerd: 70 %
mannelijke kwaliteiten en 30 % vrouwelijke
kwaliteiten. Een vrouw staat volop in haar
kracht, wanneer ze leeft vanuit die 70 %
vrouwelijke kwaliteiten en die voor de resterende 30 % aanvult met haar mannelijke
kant. Voor een man geldt net het omgekeerde. Wil je een liefdevolle relatie cre-

Praktische info

Kelly De Vreese: “Hoewel ik het nu op materieel vlak met veel minder moet doen, ben ik véél rijker dan vroeger.” (Foto MS)

eel vlak met veel minder moet doen, ben ik
véél rijker dan vroeger. Het gekke is dat
mijn man én mijn kinderen spontaan mee
geëvolueerd zijn. Als iets me nu irriteert,
sta ik niet – zoals vroeger - onmiddellijk
met kritiek of het verwijtende vingertje
klaar, maar onderzoek ik eerst mezelf: waar
komt die ergernis vandaan, hoe komt het
dat ik me zo voel? En het antwoord vind ik
altijd in mezelf !” glimlacht Kelly.
“Hoe langer ik aan de School ‘les’ volgde,
hoe meer ik door de materie gebeten raakte. Ik begon Patricia te assisteren tijdens de
cursussen en hoe vaker ik dat deed, hoe
sterker het gevoel werd dat ik het ook wilde
delen met andere vrouwen. En dus volgde
ik nog een reeks extra opleidingen om de
training te kunnen geven. Nu is de tijd rijp
om het ook daadwerkelijk te doen! Omdat

“Via de School leerde ik
om beter voor mezelf
te zorgen...”

Voor alle verdere info en inschrijvingen kan je terecht op de website www.schoolvoorrelaties.be of bij
Kelly De Vreese via kelly@schoolvoorrelaties.be

ik in Oostkamp woon, vonden Patricia en ik
het opportuun om in de buurt een geschikte locatie te zoeken. En dat is ’t Vynckennest geworden. Tijdens de training ‘Relateren doe je zo’ krijg je meer inzichten in de
relatie met jezelf en met anderen en leer je
technieken en oefeningen aangereikt die je
relaties positief beïnvloeden. Want pas als
je zelf in balans bent, kan je balans creëren
in je leven”, besluit Kelly De Vreese.
(Cathérine Huwel)
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DAMESSTOFFEN
AAN
FABRIEKSPRIJZEN

Het provincienieuws en
plaatselijk cultureel-sociaal
nieuws uit

Kaasmarkt

DEZE KRANT
WORDT INGESPROKEN
OP CASSETTE !

Vrijdag 5 september : 17-20 u.
Zaterdag 6 september : 9-17 u.
Zondag 7 september : 9-17 u.

‘t Zand Brugge
Zondag
7 September
Van 10u tot 18u

-50
tot

%

Sterk verlaagde prijzen

Op deze wijze komen culturele,
sociale en familiale berichten
bij o.a. visueel gehandicapten,
MS-patiënten en bejaarden terecht.

MEER INFO,

Marechalstraat 53
Oostkamp
(groep Decotex)

BEL
DB670180I4

051 22 12 12

De cassettes worden steeds
portvrij toegestuurd.

MA

Baliebrugstraat 10
Ruddervoorde
050276209
0475761684
www.marnixverkain.be
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TUINDECORATIE
LEVEREN EN PLAATSEN VAN
AFSLUITINGEN - TUINHUIZEN CARPORTS - PERGOLA’S • SCHOMMELS
• TERRASSEN • ENZ.
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van 9.30 U. tot 18 u. GRATIS TOEGANG!

TOEGANG!

VZW
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Met/ meer

dan 50
Met meer dan 50 standhouders!
standhouders!
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