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Voorwoord 

 

De Real Love Commitment is ontstaan uit een diep gedeelde passie tussen            

Lars Faber en Chantalle Kamycki. De passie om mensen van over de hele             

wereld te leren hoe ze zich écht met elkaar kunnen verbinden; deze en             

toekomstige generaties. 

Wij geloven dat het helen van de wereld ligt in het helen van de manier               

waarop we ons met elkaar verbinden. Van elkaar begrijpen, elkaar          

respecteren en leren hoe we onszelf op een gezonde manier kunnen uiten,            

wat zorgt voor liefdevolle relaties. Wat wij in ons eigen leven ontdekt hebben             

is dat hechtingswonden uit onze vroege jeugd van generatie op generatie           

overgedragen worden, net zolang totdat we zélf opstaan, de verwondingen          

onder ogen zien en in het licht en met de toewijding van een liefdevolle              

relatie leren helen. Op die manier helen we onze eigen pijn en die van              

toekomstige generaties. Dat is waar wij ons met hart en ziel voor inzetten. 

 

Lars Faber is auteur en oprichter van The Sacred Voyage/De Gewijde Reis en             

heeft in de loop der jaren duizenden mensen begeleid in hun zoektocht naar             

heelwording en het vinden van hun bezieling.  

Chantalle Kamycki is oprichtster van Erodanza en heeft veel vrouwen via           

haar cursussen, blogs en Ebook bekrachtigd en begeleid. Ze heeft als           

therapeute een rijke achtergrond in lichaamsgerichte therapieën,       

traumaverwerking, communicatievormen en andere vormen van      

lichaamswerk. 

 

Samen hebben wij onze jarenlange ervaring en kennis verweven in een           

model dat wij de Heart Defenders hebben genoemd. Dit model is ontworpen            

om je snel en nauwkeurig inzicht te geven in je eigen relatiedynamieken.            

Kennis is macht en met deze kennis over jezelf en je partner heb je het               

vermogen om de liefdesrelatie op te bouwen waar je ten diepste naar            

verlangt. 

 

We zijn allemaal op zoek naar liefde, of we nu een partner hebben of niet.               

We verlangen ernaar om lief te hebben en tegelijkertijd bemind te worden            

om wie we zijn. Om uit het rad van ongezonde relatiedynamieken te stappen             

is het nodig om eerst de commitment naar jezelf te maken: en wel de              

commitment om eerst jezelf werkelijk lief te hebben. In dit ebook           

maken we daar een begin mee door je te leren hoe jouw Heart Defenders              



zich gevormd hebben in je leven. Door er meer over te leren, kun je              

ontdekken dat zo’n Defender niet is wie je bent, maar hoe je je bent gaan               

gedragen. Op die manier kun je anders naar situaties gaan leren kijken en             

kun je stapje voor stapje ander gedrag gaan leren, waardoor je niet alleen             

zelf veel lekkerder in je vel komt te zitten; je relaties met je geliefde,              

familie, kinderen en vrienden zullen ervan profiteren. 

 

Het is onze missie en eer om je te begeleiden op dit pad van zelfgenezing en                

liefde, zodat je in staat bent om de echte liefdesbanden te creëren en te              

behouden waarnaar je verlangt. 

 
Lars Faber en Chantalle Kamycki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Echte liefde aangaan 

 

 

1. Introductie 

 

Daar sta je dan, met een gebroken hart en een koffer vol desillusies. Het is               

wat velen van ons overkomt als we relaties aangaan en weer verbreken. De             

liefde kan zó fijn zijn maar ook zo'n verschrikking! De een blijft na een paar               

maanden intense verliefdheid alweer vertwijfeld en alleen achter, een ander          

komt er na jaren trouwe liefde achter dat zijn partner hem bedrogen heeft.             

Weer een ander is gevangen in een uitgebluste relatie waar beide partners            

een soort broer en zus geworden zijn en gevangen zitten in sleur. En dan              

hebben we nog de eindeloze rij single ouders die ooit zo hoopvol samen een              

gezin begonnen om dan alleen met een paar kinderen in co-ouderschap te            

eindigen. Tot slot is er nog een groep mensen die dolgraag een fijne partner              

zouden willen hebben, maar niet de juiste lijken te vinden. De datingmarkt is             

enorm groot, maar waarom vinden we elkaar niet?  

 

Dromen die in duigen vallen en harten die gebroken worden: wat is hier aan              

de hand? Zijn we massaal het vermogen om fijne langdurige liefdevolle           

relaties op te bouwen en te behouden kwijtgeraakt?  

 

Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat ongeveer de helft van de          

bevolking prima in staat is om langdurige vervullende relaties aan te gaan.            

En de andere helft dan? Die is wat diezelfde wetenschappers noemen,           

‘onveilig gehecht’. Om precies te zijn, heeft deze groep last van           

verlatingsangst en/ of bindingsangst. De naam zegt het al, ongeveer de helft            

van de onveilig gehechte mensen is bang om verlaten te worden, de andere             

helft vindt het lastig om zich aan een partner te binden. Er is een klein               

gedeelte van de bevolking dat door beide angsten gedreven wordt.  

 

Als je in de gevangenis van verlatings- en bindingsangst zit en een            

sleepspoor van gebroken harten en dromen achter je hebt gelaten, of op dit             

moment gevangen zit in een relatie die op een doodlopend spoor zit of op              

een afgrond koerst, weet dan: er is hoop. In onze zoektocht naar de ware              

aard van de liefde hebben we de dynamieken ontdekt die ten grondslag            

liggen aan verlatings- en bindingsangst. Dat is wat we je willen tonen: hoe             

je ooit verwond bent geraakt in een tijd dat je nog niet eens kon praten, en                



hoe je die verwondingen kan ontdekken en helen. Dan kunnen je relaties op             

magische wijze veel fijner en voedender worden.  

 

Veel mensen die in relatiecrisis zitten of single zijn en ontdekken dat ze             

verlatings- en/of bindingsangst hebben zullen vertwijfeld denken: "ok, en         

dan!?" 

Dat is wat wij onszelf ook jarenlang afgevraagd hebben. We hebben           

verreweg de meest gangbare literatuur en onderzoeken over relaties en          

hechting bestudeerd en toch bleef die prangende vraag: "Hoe nu verder?".           

Daar wordt gewoon weinig bevredigends over geschreven; er wordt veelal          

duidelijk verteld hoe hechtingstrauma wordt veroorzaakt, maar zelden wordt         

getoond hoe het te helen. Met die vraag zijn wij aan de slag gegaan. Met               

name de vraag: wat doe je dan precies als je iemand bent met             

verlatingsangst? Hoe reageer je als er conflict komt? Wat ga je uit de weg,              

of hoe klamp je je vast uit onzekerheid? Waar cijfer je jezelf weg om de               

harmonie vooral niet te verstoren, uit angst dat de ander je dan minder leuk              

vindt of zelfs verlaat? En hoe zit dat precies met de mensen met             

bindingsangst, wat doen die als er conflict dreigt of er al is? Welk soort              

gedrag vertonen de mensen die bang zijn om kwetsbaar te zijn, hoe            

gedragen zij zich als de ander te dichtbij komt? Dat soort vragen en de              

antwoorden daarop hebben we heel concreet willen maken. We hebben de           

onderliggende oorzaken beschreven en laten precies zien hoe deze         

beschermingsmechanismen tot stand zijn gekomen. 

 

Als kinderen hebben we ons hart gepantserd tegen de liefdeloosheid waar           

velen van ons in opgroeiden. Wij hebben de dynamieken die ons hart            

beschermen uitgebreid onderzocht, ons daarbij zoveel mogelijk op        

wetenschappelijk onderzoek gebaseerd en het werk toegankelijk gemaakt        

ook voor mensen zonder wetenschappelijke achtergrond. We kwamen        

daarbij uit op zes beschermers en hebben die beschreven en laten tekenen.            

Drie van deze beschermers hebben verlatingsangst en drie bindingsangst.         

Die beschermers van jouw hart zijn een soort innerlijke superhelden die je            

hebben helpen overleven en noemen we Heart Defenders. Met onze gratis           

test kun je binnen vijf minuten vaststellen welk type jouw hart het meest in              

zijn greep heeft. Met die kennis krijg je een duidelijk inzicht in de             

dynamieken van hoe je relaties aangaat en houdt.  

 

Als je onze Heart Defender-test hebt gedaan en weet welk type beschermer            

jouw leven beheerst, kun je heel concreet gaan ontdekken wanneer en hoe            



jouw hart beschermd wordt. Je kunt die kennis gebruiken om de beschermer            

te ontmantelen en uit de gevangenis van verlatings- en bindingsangst te           

komen. Je krijgt daarmee toegang tot iets wat voor velen een leven lang             

verborgen blijft: je krijgt toegang tot jouw hart. En dat heb je nodig om fijne               

relaties aan te gaan en te behouden. Je kunt daarmee de bescherming gaan             

leren ontmantelen, waardoor je kwetsbaar kunt worden en een écht intieme           

relatie aan kan gaan en behouden. We nemen je graag stap voor stap mee              

in het proces van de Echte Liefde Aangaan. Een proces dat begint met de              

liefde voor jezelf. In de volgende hoofdstukken gaan we je eerst laten zien             

hoe je de liefde ooit hartgrondig bent gaan wantrouwen. Stukje bij beetje            

gaan we je laten zien hoe je het vertrouwen in de liefde kunt herstellen,              

waardoor je bestaande relaties veel fijner worden, of je een nieuwe partner            

gaat vinden die écht bij je past. Dit is de universele formule om meer liefde               

te verwelkomen in je leven: hoe meer je jezelf wordt en je je bescherming              

ontmantelt, hoe kwetsbaarder en authentieker je wordt en hoe rijker de           

liefde stroomt in je leven, hoe meer jouw relaties floreren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Leren liefhebben 

 

"The greatest thing you'll ever learn 

Is just to love and be loved in return" 

 

(Nat King Cole) 

 

Leren liefhebben is misschien wel de belangrijkste ervaring die we in ons            

leven mee mogen maken. Want wat is er nou fijner dan je geliefd weten              

door de belangrijke mensen in je leven. De mens is immers vóór alles een              

sociaal wezen. Zonder liefde kunnen we niet leven, althans, zijn we niet            

gelukkig. Je zou bijna denken dat het niet zo moeilijk kan zijn om liefde te               

geven en te ontvangen? Liefde is toch juist fijn? Wat maakt dan dat velen              

van ons toch zo worstelen met liefde en relaties? Het antwoord op deze             

vraag is: voorwaardelijkheid.  
We bedoelen hiermee de voorwaardelijke liefde, in de zin van dat je je als              

kind op een bepaalde manier moest leren gedragen om liefde of waardering            

te krijgen. 

 

In dit boek willen we je laten zien hoe voorwaardelijke liefde jou gevormd             

heeft tot wie je nu geworden bent. Het is niet wie je ten diepste of ten volste                 

bent. Je bent een persoon die in staat is liefde te ervaren, maar de imprint               

uit je jeugd over liefde en liefdeloosheid en hoe je je daartegen bent gaan              

beschermen, belemmert je daarin. Dat heeft je een vervormde kijk op liefde            

gegeven, waardoor relaties vroeg of laat gaan knellen of zelfs stuklopen.           

Sommigen van ons raken daardoor zó ontmoedigd dat ze maar helemaal           

geen relatie meer aangaan of genoegen nemen met iemand die eigenlijk niet            

bij ze past. Weer anderen verlangen naar een relatie maar lukt het niet om              

een geschikte partner te vinden en te behouden. En dan er zijn de mensen              

die eindeloos gevangen blijven in een relatie die niet fijn, voedend of gezond             

is.  

 

Wat we je willen laten zien is hoe je je hart vrij kan maken van de oude pijn                  

die veroorzaakt is door voorwaardelijke liefde, zodat jij en je relaties volop            

kunnen bloeien. Het hervinden en onderhouden van het contact met de bron            

van liefde in jezelf en van daaruit liefdevolle langdurige voedende relaties           

aangaan met anderen, dat is voor ons de ‘echte liefde aangaan’. 

 

 



3. Vervreemding van de echte liefde 

 

Niemand van ons kreeg bij dit leven een handleiding over hoe je vanuit je              

hart leeft. Als jonge kinderen stonden onze hartjes wagenwijd open zonder           

dat we ook maar enig idee hadden van de mogelijke pijnen die we zouden              

kunnen oplopen. We doken gewoon vól het leven in! Gaandeweg leerde           

ervaring ons dat het leven met de mensen om ons heen ons ook pijn kan               

geven. We zagen voorbeelden in onze familie van hoe je met die pijn             

omgaat. Een tijdje dachten we misschien dat volwassenen de waarheid in           

pacht hadden, maar we kwamen uiteindelijk tot de ontluisterende conclusie          

dat de meeste mensen zélf niet eens een idee hebben waar het leven vanuit              

het hart nu precies over gaat.  

 


