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Vrij zijn in verbinding
Werkboek week 5 en 6



2

Week 5 en 6

Op weg naar:
Vrij zijn in verbinding

Deze 2 weken leer je:

Deze week leer je
Øwat de 5 relatietalen zijn en
Øwelke taal jij spreekt……

Succes!



3

Nu je je eigen authenticiteit hebt ontdekt en weet hoe je ‘van binnen naar buiten’ kunt leven 
maken we even tijd voor de mensen om je heen.

”Vrij zijn in verbinding” gaat over authenticiteit en assertiviteit in relatie tot de mensen om je heen. 
Die het dichtst bij je staan maar ook die wat verder weg staan. 
Partner, kinderen, ouders, verdere familie, collega’s, sportgenoten, buren, wijkgenoten, noem maar 
op. Met al die mensen heb je een relatie. 
Niet iedere relatie is even belangrijk en niet iedere relatie loopt even soepel. 
Met al deze mensen een relatie hebben terwijl je daar zelf niet in ‘verdwijnt’, daar gaat deze hele 
module over.

Stap 1 hebben we gezet: je eigen authenticiteit hervinden.

Stap 2 gaat over jouw liefdestaal en de liefdestaal van de mensen om je heen die heel dicht bij je 
staan. Voor liefdestaal kun je ook lezen ‘relatietaal’. 

De komende twee weken ga je aan de slag met “De 5-talen van de Liefde” van Gary Chapman. 
Wat ik hier schrijf is ontleent aan zijn gelijknamige boek. 



4

Hoe komt het toch dat de ene relatie zich kan verdiepen en 
moeiteloos verloopt terwijl de andere relatie moeizaam is en jullie 
elkaar maar niet lijken te verstaan? 
Wat hierin belangrijk is, is dat je onderzoekt welke taal jij spreekt en 
welke taal de ander spreekt. 
Maar ook dat je onderzoekt wat jouw diepe verlangens en 
behoeften zijn.
Want wat doen we namelijk meestal? Om in onze eigen behoefte te 
voorzien gaan we deze behoefte niet uiten maar voordoen. 
Met andere woorden als jij graag verrast wil worden dan zul je dat 
waarschijnlijk duidelijk maken door je man (of je vriendin of je 
moeder) regelmatig met iets te verrassen. Terwijl zij dat helemaal 
niet leuk hoeven te vinden.  Of zoals die man van mij zich ‘voor het 
blok gezet voelt’ als ik hem denk te verrassen met een spontaan 
reisje of etentje… 
Jouw mooie gebaar kan daardoor dus helemaal verkeerd aankomen 
en bij jou voor frustratie zorgen. En die frustraties stapelen zich dan 
op omdat je blíjft proberen. Maar óók omdat jouw geliefde jou zíjn 
liefdestaal voordoet… Dus die gaat jou omringen met allemaal 
aandacht, samen doen, gezellig knus op de bank terqijl jij het daar 
Spaans benauwd van krijgt………enzovoort.
Tijd om te ontdekken wat jouw eigen liefdestaal of relatietaal is…….. 
Maar eerst even lezen welke talen er allemaal bestaan.

Laten we beginnen met de relatie met een partner en de relatie met 
kinderen te bekijken.
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Gary Chapman is relatietherapeut en is op zoek gegaan naar een manier om stukgelopen huwelijken weer nieuw leven in te blazen. 
Hij ontdekte dat er grofweg 5 ‘liefdes- of relatietalen’ zijn. Hoewel er natuurlijk combinaties voorkomen heb je er altijd 1 die je 
voorkeur heeft. En daarnaast nog zeker 1 die ook belangrijk is maar iets minder. De liefdes-of relatietaal hangt dus nauw samen 
met hoe jíj liefde wil ontvangen en vervolgens ook geeft!
De ‘truc’  is dat je uitvogelt wat jouw relatietaal is én die van je partner. Of je kinderen. Of je moeder of beste vriendin…….En dat je 
vervolgens in de relaties uitspreekt wat jóuw behoefte is én tegemoet komt aan de behoefte van de ander…….Lijkt lastig  maar valt 
in de praktijk best wel mee. 
Als je niet voldoende gevoed wordt in zijn liefdestaal, dan voel je je nooit écht gelukkig. 

Ik zal je eerst uitleggen welke ‘hoofdtalen’  er zijn.
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Positieve woorden zeggen tegen de ander kan op veel manieren. 
Denk daarbij aan complimenten geven of je waardering voor iets dat de ander doet 
uitspreken. 
Je kunt ook iemand aanmoedigen; je spreekt je vertrouwen uit omdat je jezelf inleeft in de 
ander. 
Maar dit kan ook in de vorm van vergeving vragen/geven of toegeven dat je iets verkeerd 
hebt gedaan. 
Het zijn nederige woorden waarbij je wel iets mag vragen, maar niets eist. 

En dat ‘nederige’ is wat veel mensen lastig vinden. Alsof nederig gelijk staat aan ‘minder’. 
Natuurlijk niet! Nederig betekent gewoon ‘zonder macht’ en ‘jezelf niet op de voorgrond 
plaatsen’. En dat is inderdaad precies wat je doet als je probeert de relatietaal van de ander te 
spreken. 

Uiteraard is de toon waarop je iets zegt ook belangrijk.
Als je zélf positieve woorden als liefdestaal hebt dan kun je daar dus om vragen.

Positieve woorden
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Iemand die deze taal spreekt, heeft graag de volledige aandacht en tijd. 
Ook deze taal kent vele dialecten, zoals samen naar de film gaan, een spelletje doen of 
samen praten. 

Dus niet samen op de bank een film kijken waarbij je ondertussen via je smartphone aan het 
whatsappen bent met je beste vriendin maar met onverdeelde aandacht sámen naar die film 
kijken.
En bij samen praten is het belangrijk dat je niet gericht bent op wat je zelf wil zeggen, maar 
op wat je van de ander hoort. 
Dit is positief luisteren, waarbij je de tijd neemt om gevoelens, gedachten en verlangens van 
de ander te begrijpen, en die van jou te delen.

Als je deze taal wilt leren is het belangrijk dat je je bewust wordt van je emoties, zodat je je 
kunt openstellen voor de ander maar ook veel van je zelf durft te laten zien.

Luister niet om te antwoorden maar luister om te begrijpen.

Samen zijn
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Geschenken zijn al eeuwenlang symbolen van liefde. 

Maar je kunt iedere week met een prachtig sieraad of een geweldig boek op de proppen 
komen, als het niet de liefdestaal van de ander is dan zal deze daar minder waarde aan 
hechten dan het eigenlijk verdient.

Liefde gaat gepaard met geven en hoewel alle vijf talen een vorm van geven zijn, is dit de 
meest concrete vorm ervan. 

Het gaat er bij deze taal niet om of het cadeau geld kost of niet, maar om de intentie en het 
feit dat je aan de ander denkt. 

Dit is de gemakkelijkste taal om te leren. 

Wacht niet op een speciale gelegenheid om via cadeaus je liefde te uiten. 

Cadeaus geven
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Dienen. 

Ook weer zo’n woord waar je je wenkbrauwen bij op kunt trekken. Dienen? Je bent toch 
geen dienstmeisje? We zijn toch gelijkwaardig? Waarom zou ik dienen?

En dat is dus precies ook de weerstand die je kunt hebben en daardoor deze taal moeilijker 
kunt leren. 

Deze taal betekent dat je de liefde voor je partner uit door dingen te doen. Meer niet. 
Mensen met deze liefdestaal zijn behulpzaam, steken gemakkelijk de handen uit de mouwen 
en staan klaar voor de ander. 
Mensen die deze taal ‘spreken’ helpen vanuit een positieve instelling en niet vanuit plicht of 
angst.

Daarin kun je de taal van de ander herkennen. En bij jezelf? Als je echt ’van binnen naar 
buiten’ leeft en dienen is jouw taal dan zul je daar geen enkele moeite mee hebben. 

Dienen
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Ook deze taal kent weer vele dialecten, waarbij vrijen slechts één van die dialecten is. 

Als lichamelijk contact de taal van je partner is of van een van je kinderen of een ander waar 
je een relatie mee hebt, is het erg belangrijk om haar of zijn dialect te leren spreken. 

Als een bepaalde aanraking niet prettig is, dan bereik je met die aanraking het 
tegenovergestelde van liefde. 

Lichamelijk contact kan dus uit allerlei aanrakingen bestaan van hand-in-hand lopen tot even 
een aai over iemands rug. 

Maar ook stoeien behoort tot deze taal. 

Lichamelijk contact
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Wil je weten wat jóuw relatietaal is?
In de bijlage van deze week zit de officiële ‘Liefdestaal test’!
Vul die in en bekijk je score!

Laat ook je partner de test eens doen. Of je kind(eren).
Waarschijnlijk kom je tot een verrassend inzicht!

Oefening!
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Natuurlijk zijn we allemaal gek op onze kinderen. 
Maar toch zijn er momenten dat je ze niet meer begrijpt. Dat wát je ook doet nooit lijkt aan te 
komen. Of altijd net verkeerd uit pakt. 
Ook kinderen drukken hun liefde uit in hun eigen taal. 

Als je met deze wetenschap naar je kinderen kijkt, kun je al vrij vroeg ontdekken wat hun taal is. 
Observeer je kind en kijk hoe je zoon of dochter zelf liefde geeft. Dit is ook de manier waarop ze 
liefde en genegenheid hopen te ontvangen. Baby’s die worden geknuffeld ontwikkelen een 
gezonder gevoelsleven, dan baby’s die weinig worden aangeraakt.
Dat is bekend. Maar hoe zit het met die andere talen dan? Je kunt je kinderen het beste in alle vijf 
de talen je liefde geven. Voor hele kleine kinderen is dat meestal eenvoudig: je helpt ze, geeft 
cadeautjes, doet dingen gezellig samen, je knuffelt ze plat, je geeft volop complimenten en 
aanmoedigingen. 
Maar als kinderen groter worden krijgen ze nog wel cadeaus terwijl je sommige andere talen veel 
minder gebruikt.  Aanraken bijvoorbeeld. Of positieve woorden. Het ligt gauw in je mond om bij 
een wat minder rapportcijfer te zeggen dat het beter kan. Of je kind steeds te zeggen wat het niet 
goed doet. Als dit kind positieve woorden als taal heeft dan is het daar erg gevoelig voor en doet 
het meer kwaad dan goed. Geld geven aan een kind dat graag cadeautjes krijgt is voor dat kind 
eigenlijk niet leuk of zelfs teleurstellend. 

Kinderen
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Hoe kun je het dan wel doen? Zoals gezegd, let goed op hoe je kind 
liefde geeft en geef het dan op dezelfde manier terug. Ook al is het 
niet jóuw taal. 
Voorbeelden?

Wat wel? Wat niet?

Positieve woorden Lieve woorden (wat fijn dat 
je er bent)
Complimenten 
Bemoedigingen 
NB: Doe dit alleen als je 
het écht meent

Kwetsende 
opmerkingen, 
Schelden
Mopperen
Boze preken

Cadeaus Extra aandacht voor in- en 
uitpakken
Het hele jaar door
Iets  wat je gevonden hebt, 
buiten of in huis 
Iets  zelfgemaakts  

Niet alleen iets 
geven als beloning 
voor goed gedrag

Dienstbaarheid Een lekke band plakken 
Een lievelingsbroek 
repareren
Verhaaltje voorlezen (ook 
als je kind al zelf kan lezen) 
Helpen met de kamer 
opruimen 

Doe dit niet met 
duidelijke tegenzin 
of al mopperend
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Voorbeelden? Vervolg

Wat wel? Wat niet?
Lichamelijke 
aanraking

Een stevige knuffel
Een schouderklopje
Arm-in-arm lopen 
Een aai over de bol 
Een potje stoeien
Elkaar masseren 

Lichamelijke pijn (geef 
een extra knuffel als je 
kind gevallen is)
Fysieke straffen (tik op 
de vingers)

Tijd en 
aandacht

Samen spelletjes 
spelen 
Potje tennissen
Wandeling maken 
Een goed gesprek 
voeren voor het 
slapengaan 
Oogcontact
Volle aandacht 

Boze blikken
Isolatie (voor straf op de 
gang)
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Een andere taal leer je niet zomaar even. Ook relatietalen niet.  Net als wanneer je een spreektaal leert kun je je ‘moedertaal’ als 
uitgangspunt nemen en vervolgens ‘vertalen’  naar de andere taal. 
Voorbeeld?
Ø Als positieve woorden jouw taal is, en cadeaus de taal van de ander dan ‘verpak’ je je cadeaus met een mooi gedicht. 
Ø Als aanraken jouw taal is en positieve woorden de taal van de ander, dan kun je de ander een knuffel geven en tegelijk zeggen

hoe lekker hij ruikt. Of warm aanvoelt. 
Ø Als dienstbaarheid jouw eigen taal is en cadeaus de taal van de ander: doe dan eens een mooi of leuk kaartje in een envelop met 

daarop geschreven wat jij voor de ander gaat doen. Of maak een leuke uitnodiging voor het eten van de volgende dag dat jij zal 
koken) 

Ø Bij samenzijn en dienstbaarheid kun je samen leuke dingen doen. 
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De komende tijd ga je hier lekker mee aan de slag.
Oefen met het spreken van de taal van de ander.
Probeer in situaties te spelen met jouw taal, kijk naar combinaties of probeer eens iets heel 
anders.
Werk vanuit jouw taal maar probeer de tal van de ander ermee te ‘mixen’. 
En vooral: Hou vol! Een nieuwe taal leer je niet zomaar.

Oefening!
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Zoals mijn taal is 

ontmoet ik 

de ander
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Dit was het voor deze 2 weken.
Jij weet nu wat jóuw relatietaal is!


