weekend 28 februari en 1 maart 2015

Cursus leert je omgaan met partner, collega’s en vrienden

45

Welkom in de School voor Relaties

BRUGGE

Relaties lopen niet altijd van een leien
dakje. Maar voor wie met de handen in
het haar zit, bestaat er in Brugge sinds
kort een School voor Relaties. Want volgens de lesgevers kan je leren relateren. «Alles begint bij jezelf», is de eerste
boodschap.
LAURENCE VAN EENAEME EN MARTIJN VANHINSBERG
In de relatieschool worden zowel
koppelsessies, groepstrainingen
als individuele coachingsessies
georganiseerd. Er blijkt toch
vraag te zijn naar relatiecoaching.
«Heel wat vrouwen zijn niet gelukkig, ondanks dat ze eigenlijk
alles hebben, of lopen vast in hun
relaties. Met die vrouwen doen
we oefeningen zodat ze in de eerste plaats hun relatie met zichzelf
kunnen verbeteren. De rest volgt
dan vanzelf», legt Patricia uit.

Lang getrouwd

Tijdens de workshop in Brugge
werd al snel duidelijk dat vrouwen er inderdaad naartoe trekken voor uiteenlopende redenen.
«Ik ben al lang getrouwd met mijn
man en onze relatie zit momenteel in een dipje. Daar zou ik graag
wat hulp mee krijgen», stelt een
van de aanwezige vrouwen. «Mijn
probleem stelt zich dan weer op

Lesgeefster Kelly De Vreese staat de cursisten met raad en daad bij
en plukt voorbeelden uit haar dagelijks leven. Foto Benny Proot
het werk in de relatie met mijn
collega’s», klinkt het bij iemand
anders. Lesgeefster Kelly De Vreese staat de vrouwen tijdens de
workshop bij met raad en daad en
plukt voorbeelden uit haar dagelijks leven. Haar verhalen worden
vaak op geknik en confirmatie
onthaald. Wat de vrouw vertelt,
is erg herkenbaar en meteen toepasbaar op het eigen leven. Zelf
onze reporters zitten soms wat te
schuifelen op hun stoel omdat ze

zich helemaal herkennen in bepaalde situaties. Als ze een ding
onthouden hebben van de les, is
dat alles begint bij jezelf. «Durf jezelf eens een spiegel voor te houden. Vrouwen, stel je hart open.
Durf vrouw te zijn», klinkt het.

Tips over mannen

Er worden ook tips gegeven over
mannen. «Mannen zijn anders
dan ons. Zij hebben bijvoorbeeld
vaker nood aan vrijheid. Geef hen
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Dit heeft hij geleerd

Dit heeft zij geleerd

Naam: Martijn Vanhinsberg
Leeftijd: 24
Vaste relatie?: Ja

Naam: Laurence Van Eenaeme
Leeftijd: 25
Vaste relatie?: Ja

✔ Kijk naar jezelf. «Alles begint bij jezelf. Als ik
mij niet goed voel, dan kan ik me al helemaal niet
openstellen voor iemand anders.»
✔ Hulp zoeken is geen teken van zwakte. «Als ik
een iets heb geleerd, is dat het niet erg is om met
iemand te praten als je je niet lekker in je vel
voelt. Als mensen hulp zoeken bij een therapeut
wordt daar nog al te vaak een foute stempel op
gedrukt.»
✔ Durf tijd te nemen voor jezelf. «Als man kan
het deugd doen om eens enkel met mannen af te
spreken. Dan kan je de batterijen weer opladen.
En dat mag gerust, volgens de lesgeefster.»
✔ Inleven in vrouwelijke gevoelens. «Dankzij de
workshop ben ik heel wat meer te weten gekomen over hoe vrouwen denken en zich gedragen.
Met die kennis kan ik beter inspelen op haar gedrag.»
✔ Vrouwen willen vertrouwen. «Voor mannen
is respect in een relatie vaak erg belangrijk, maar
voor vrouwen is vertrouwen kunnen hebben in
je partner cruciaal. Nu ik weet dat dit belangrijk
is, kan ik daar vanaf nu in mijn eigen relatie meer
oog voor hebben.» (MVHB)

✔ Kritiek is niet respectvol. «Respect is voor mannen heel belangrijk. Als je hen bekritiseert, is dat
niet zo respectvol, en creëer je onnodig spanning
in je relatie. Je mag je mond wel open doen natuurlijk, maar je kan het op een andere manier zeggen.»
✔ Vrouwelijkheid is geen zwakte. «Vrouwen hebben van nature andere krachten dan mannen. Ook
in je carrière kan je best de leiding nemen, maar
op je eigen, vrouwelijke manier.»
✔ Een man heeft genoeg met één moeder. «Mannen willen geen vrouw die hen behandelt zoals
hun moeder dat deed. Zeg hem dus niet voortdurend wat hij nog allemaal moet doen door aan hem
te ‘trekken’, maar geef hem een liefdevol duwtje
in de rug.»
✔ Laat het hem doen op zijn manier. «Vele vrouwen hebben het moeilijk om iets uit handen te geven, terwijl een man maar al te graag iets wil doen
voor zijn vrouw. Maar als je hem iets voor jou laat
doen, laat het hem dan op zijn manier doen.»
✔ Een man wil zijn vrouw gelukkig zien. «Het belangrijkste voor een man, is dat zijn vrouw gelukkig is. Als je hem liefde geeft met een open hart, zal
hij spontaan vanalles willen teruggeven.» (LVE)

«Trok vroeger altijd verkeerde mannen aan»
Elsie Sticker (33) uit Gistel heeft
de basismodule en ook een vervolgcursus bij de School voor Relaties achter de rug. Ze kwam gisteren opnieuw naar de workshop
en nam ditmaal haar zus en
schoonzus mee. «Ik had vorig jaar
een introductie bijgewoond en
nadien schreef ik me in, nog niet
echt met volle overtuiging. Maar
wat ik er uiteindelijk van teruggekreeg, is zeer straf. Mijn relatie
met mijn vriend, die niet snor zat,

liep uiteindelijk fout af. Maar dat
kwam eerder omdat ik door de
cursus meer inzicht in mezelf
kreeg en merkte dat hij geen man
was voor mij», vertelt Elsie. De
vrouw is helemaal veranderd
door de cursus. «Ik neem nu zelf
verantwoordelijkheid in plaats
van altijd alles af te schuiven op
de man. Ik kan zeggen dat ik opnieuw gelukkig ben geworden
door de cursus. Er is geen weg terug eens je eraan begint, maar dat

Elsie Sticker en Eva Vandenheede. Foto Benny Proot

dat. Laat hen die momenten, zolang je je daar goed bij voelt.»
Wie geïnteresseerd is om de basismodule te volgen moet daarvoor wel 650 euro neertellen wat
neerkomt op 27 euro per uur. Allerminst goedkoop dus. «Maar als
ik wist hoe ik mezelf zou voelen
na de cursus, dan had ik er gerust
het driedubbele voor willen betalen», besluit Eva Vandenheede
(30) uit Kortrijk die de cursus al
volgde.

zou ik ook nooit meer willen.
Sommige mensen doen soms
eens een wereldreisje, maar dit is
een reisje naar jezelf.»

Mannelijke energie

Eva Vandenheede (30) uit Kortrijk kent de school en bijhorende
cursussen al twee jaar. Gisteren
zakte ze af naar de workshop met
een goede vriendin. «Ik was vroeger een harde vrouw. Ik had veel
zogenaamde mannelijke energie.
Maar tijdens de modules aan de
School voor Relaties heb ik geleerd om over mijn gevoelens te
praten. Ik heb echt aan mezelf gewerkt. Vroeger trok ik ook altijd
dezelfde soort mannen aan. Nu
pas ben ik klaar voor een ander
soort man die ik ondertussen heb
gevonden», stelt de vrouw. «Het
probleem is dat mensen nog vaak
te lang wachten om aan hun relatie te werken. Oké, het is niet
goedkoop, maar als ik wist hoe ik
hieruit zou komen, dan had ik zeker het driedubbele betaald. Bovendien gaan mensen toch ook
naar de kinesist als ze een knieprobleem hebben? Waarom zou
je dan niet naar een therapie gaan
als je relatieproblemen hebt?»
(LVE/MVHB)

Foto Proot

Onze reporters trokken deze
week samen naar een introductieworkshop bij de School voor
Relaties. Patricia Van Lingen
startte vijf jaar geleden met de
school in Gent, maar sinds september werd de school uitgebreid
en worden er ook lessen gegeven
in Brugge. Afgelopen week was er
een introductiecursus waar - anders dan tijdens de gewone cursus - ook mannen toegelaten waren. «Simpelweg omdat ik een
vrouw ben. Ik kan een vrouw wel
heel goed in haar kracht brengen,
bij een man gaat dat niet. Dat
moet een andere man doen. We
denken er dus wel eens aan om
een mannelijke trainer aan te
werven, maar er is nog geen man
op mijn pad gekomen die dat aan
zou kunnen of durven», weet Patricia. Onze reporter was gisteren
dan ook de enige man op de
workshop.

«Eerst boek gekocht en
niet meer gestopt met lezen»
Sofie Vergote (44) kwam voor
de eerste maal naar de introductieworkshop. «Ik had via
een klant vernomen dat de
School voor Relaties haar leven
had veranderd, en ik dacht: dat
wil ik ook», zegt Sofie. «De relatie met mijn man loopt soms
stroef, en ook die met mijn puberdochter. Ik kocht eerst het

boek van Patricia Van Lingen,
‘Relateren kun je leren’. Ik begon erin te lezen, en ben niet
meer gestopt. Na een eerste gesprek met Kelly heb ik me meteen ingeschreven. Ik hoop dat
dit mij zal helpen in mijn relaties», besluit de schoonheidsspecialiste uit Blankenberge.
(LVE/MVHB)

Sofie Vergote hoopt de relatie met haar man en puberdochter
te verbeteren. Foto Benny Proot
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