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Een bepaalde situatie in je huidige leven, 
ga je niet kunnen veranderen door steeds 

weer simultane manier van denken en 
handelen vast te houden waarmee je 

überhaupt de situatie zelf hebt gecreëerd!!



Voorwoord 

‘Liefde’, ‘verliefd zijn’ en ‘houden van’ is 
misschien wel een van de mooiste bronnen van vreugde/
blijdschap die we als mens kunnen (en vooral mogen) 
ervaren, maar hoe pijnlijk is de keerzijde van de 
medaille? Zeer pijnlijk. Hartzeer door onbeantwoorde 
liefde heeft iedereen wel eens meegemaakt en dat doet 
‘verdomd’ pijn. Nog pijnlijker: het lijkt soms eeuwen 
te duren voordat het een plaatsje heeft gekregen in 
ons systeem (en ons eindelijk met rust laat). 

Als je dit Ebook nu in handen hebt en aan het lezen 
bent dan wandel jij NU hoogstwaarschijnlijk rond met 
een hart vol pijn.  
Jij hebt daarentegen wel de eerste stap gemaakt!  
Je leest NU dit Ebook. Dit Ebook vormt het hart van 
het  programma ‘How to Fall Out of Love’. Een tijdje 
geleden heb je aldus besloten hulp in te schakelen en 
aan de slag te gaan met deze pijn. JE HEBT DUS JE 
VERANTWOORDELIJKHEID GENOMEN NAAR DE GEVOLGEN VAN 
DEZE (OF DEELS) ONBEANTWOORDE LIEFDE… Dit was en is 
wel de allerbelangrijkste stap: een-stevige-klaar-
erme-en-een-aan-de-slag attitude!  

RESPECT…voor dit besluit. 

Dit Ebook is ter aanvulling op de live-sessies bij 
myFloow.nu. De live-sessies volgen het Ebook en het 
Ebook volgt weer de live-sessies. How to Fall out of 
Love gaat maar over een ding… De (emotionele) 
pijn ,veroorzaakt door het obsessief blijven denken 
aan een persoon die niet meer kan of wilt van je 
houden, een halt toeroepen. Dergelijk persoon kan een 
ex-geliefde zijn, huidige partner (maar het plaatje 
klopt niet), een geliefde die is komen te overlijden, 
een onmogelijke liefde voor bijvoorbeeld de beste 
vriend van je partner of een collega, enz. enz.  
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Naast het gaan leren loslaten gaan we je ook 
voorbereiden op een nieuwe relatie. Eentje gebaseerd 
op harmonie en ware liefde… Een duurzame relatie!  

Het programma is gebaseerd op oa. gedragstherapie, 
een boeiende mix tussen de klassieke en moderne 
gedragstherapie. We hebben bij myFloow ruime ervaring 
met CGT (cognitief gedragstherapie), hypnose 
therapie, life-coaching, levenservaring, enz.. 
Bij myFloow pakken we daadwerkelijk de bron aan, weg 
van de focus op het symptoom.  

Het programma heeft de volgende opbouw: 

1. Live sessie(s) 
2. Eerste Stap 
3. ‘Monkey-mind’ S T O P 
4. De glimlachende monnik  
5. [Jouw Naam invullen hier]2.0 
6. ACTION 

In de live sessies behandelen we het gedrag. Dit met 
als doel het verhogen en versterken van inzichten en 
zodoende hiermee ook echt aan de slag te gaan. 
Let op!  
Bij myFloow gaan we niet 27u ‘praten’ over je 
verleden, oude liefdes, enz enz. Neen!… We 
keren,kijken en duiden het NU. We analyseren met een 
gedragsmodel en signaleren SAMEN waar het NU mis 
gaat.  

Samengevat:  
een externe prikkel/bron veroorzaakt NU een interne 
dialoog (jouw dialoog) die uiteindelijk een negatief 
gedrag veroorzaakt. We hoeven niet alle oude 
negatieve informatie te gaan behandelen, analyseren, 
nog een keer te behandelen en nog een keer te 
analyseren, enz. Neen. 
NU is er een negatief gedrag die gestimuleerd wordt 
door externe prikkels in het NU. De interne dialoog 
is wel een model die zich heeft gevormd door het 
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verleden. Echter, waarom dit tot op het bot plat 
analyseren? JIJ weet heus goed dat deze dialoog je zo 
sterk dwars ligt dat je niet meer in staat bent 
veranderingen aan te gaan brengen in je eigen gedrag 
(waar je NU last van hebt gekregen).  
Kortom, JIJ hebt dus veel meer baat bij veranderingen 
in De Interne Dialoog in het NU! 

Zoals reeds vermeld gaan we tijdens de live sessies  
direct aan de slag met diverse technieken uit de 
klassieke/moderne gedragstherapie. 
Er zijn technieken/handvaten uit de klassieke 
gedragstherapie die nu nog steeds zeer doeltreffend 
kunnen zijn in deze snelle maatschappij. We leven 
immers in een maatschappij waarin alles zeer snel een 
oplossing moet krijgen. Met alle gevolgen vandien, 
zijnde teleurstellingen. 
Vaak loopt men al jaren een zeker (negatief) gedrag 
op te bouwen en verwacht men in 1 of 2 afspraken met 
een hulpverlener een ‘Total Fix’, zonder dat men zelf 
er moeite voor hoeft te doen. Krijgt men deze ‘regel-
dat-voor-mij-nu-Total-FIX’ niet, dan is men diep 
teleurgesteld en gaat men naar de volgende 
hulpverlener en zo verder en verder. Dit met als 
groot nadeel dat je zelf steeds comfortabeler in je 
probleem komt te leven. Je gaat er steeds 
gemakkelijker over kunnen praten en daar willen we 
jou nu net niet hebben.  

Bij myFloow werkt dit absoluut NIET! Sorry of eerder 
geen sorry… je zal toch echt wel zelf aan de slag 
moeten gaan en effectief gaan accepteren dat 
gedragstherapie tijd gaat kosten.  
Hoeveel? Dat heb JIJ zelf volledig in de hand.  

Stap 2 en 3 lopen keurig in elkaar over. 

In stap 2 neem JIJ je verantwoordelijkheid en stel je 
een contract op met jezelf. Eens en voor altijd 
accepteren dat er maar eentje verantwoordelijk is 
voor deze hele show en dat is JIJ! 
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In stap 3 geven we je de nodige handvaten om de 
‘monkey-mind’ een STOP toe te roepen. 
Hoe vaak denk jij aan die persoon per uur? 
Je zal gaan schrikken hoe vaak en spontaan. Gauw zal 
je  glimlachen hoe snel dit getal is te reduceren 
naar quasi nihil.  

In stap 4 gaan we je een andere bril geven. Eindelijk 
ga je in staat zijn de waarheid voor ogen te hebben 
over de ‘ware’ persoon waar je je nu zoveel om lijdt. 
We bieden je de nodige tools aan om met deze persoon 
om te gaan, indien deze een vaste waarde is in je 
leven (omgangsregelingen kinderen, collega werk, enz 
enz). Echter dit zonder dat JIJ nog die pijn hoeft te 
ervaren.  

Stap 5 is AAN DE SLAG met de mentale/emotionele JIJ. 
Hier duiden we je zelfbeeld/zelfvertrouwen en vooral 
je EIGENWAARDE. Hoe beter/grootser/mooier/
liefdevoller/enz je EIGENWAARDE hoe weerbaarder jij 
gaat worden binnen de huidige maatschappij. 
Jij kan, zal en durft veel makkelijker NEEN te gaan 
zeggen. Je zal ook veel minder moeite gaan krijgen 
met alleen thuis zijn. Je leert om veel zuiniger op 
je lichaam te gaan zijn, enz. enz.  

Je stelt je open voor een nieuwe liefde in je leven. 
Een gebaseerd op harmonie en niet op ‘het wederzijds 
invullen van leegten!’ 

Stap 6: ACTIE! Leef bezeten, maar beheerst.  
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1.Eerste Stap 

Onze hele (digitale) sociale cultuur is ingericht om 
heerlijk met z’n allen in contact te kunnen komen.  
Steeds sneller en gemakkelijker verliefd worden/zijn/
blijven. Het woordje digitaal staat nog tussen 
haakjes, omdat we bij myFloow van mening zijn dat 
dit, nog NIET, de overhand heeft. 
Het is tegenwoordig heeeeelllll gemakkelijk om 
‘verliefd te gaan worden’.  

Er zijn duizenden relatie bureau’s, internetgroepen, 
‘mobile apps’ (kijk naar Tinder), enz. om een ‘match’ 
te vinden. Echter, is het je nog niet opgevallen hoe 
weinig er voorhanden is om er ook weer uit te zien 
geraken als het niet meer leuk is en het zo vreselijk 
pijn begint te doen in het hart?  

Falling Out of Love zijn we bij myFloow ‘ont-
verliefden’ gaan noemen. 
Liefdesverdriet is in principe een natuurlijk proces, 
helaas, een pijnlijk proces. Veel personen kunnen 
zonder hulp van buitenaf ‘het’ een plekje geven. 

Tijd heelt alle wonden… 

Tijd heelt alle wonden zegt men toch altijd, maar is 
dat ook zo? Voor sommigen helaas niet. De een wandelt 
door het pijnlijke loslaten-proces heen 
(ont-verliefden is LOSLATEN). De ander blijft met 
‘een demon’ in zijn/haar hoofd rondlopen.  

Onbeantwoorde liefde (de demon in het koppie) kan 
uiteindelijk leiden tot depressie/zwaarmoedigheid, 
obsessief gedrag/gedachtengang, disfunctionerend 
sociaal gedrag/seksleven, zelfdestructief gedrag, 
enz.  
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Liefde/verliefd zijn is voor velen onder ons een zo 
kostbaar iets dat het gegeven van ‘kunnen-kwijtraken’ 
alleen al, voor de nodige paniekaanvallen kan zorgen. 
Angst voor de leegte, de eenzaamheid kan een 
destructief effect zijn op je hele ‘Sein’.  

Onbeantwoorde liefde werkt verlammend. De pijn van 
onbeantwoorde liefde kan de kwaliteit van leven 
geheel onder nul brengen. Het kan zelfs het laatste 
stukje eigenwaarde volledig wegvreten in een persoon.  

Het goede nieuws: 
1. Er kan iets gedaan worden aan die verlamming, 

‘die’ pijn. 
2. Er nog ergens op deze planeet misschien wel een 

persoon rondwandelt die voorbestemd is om samen 
met jou iets moois te gaan opbouwen. 

3. Echte liefde ervaren, je geboorterecht is en deze 
liefde is zo mooi… 

4. Echte liefde ervaren je geboorterecht is en deze 
liefde is zo mooi.. 

5. Echte liefde ervaren je geboorterecht is en deze 
liefde is zo mooi. 

Nummer 4 en 5 is inderdaad een herhaling van stap 3, 
echte liefde ervaren is je geboorterecht! 
Hou deze boodschap vast. 
Bij myFloow weten we maar al te goed dat dit net nu 
uiterst lastig is om te omarmen, vandaar de 
herhalingen. 

Echte liefde is je geboorterecht…! 

We gaan vandaag de eerste stap nemen en zetten om je 
naar ECHTE LIEFDE te brengen. 
De eerste stap is het observeren van de gevoelens. 
We horen je al denken: observeren van de gevoelens? 
Is niet zo moeilijk op dit moment, alsof je daar al 
nog niet gek genoeg van begint te worden. 
We hebben het echter over objectieve observatie.  
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Aldus: 
1. Verantwoordelijkheid nemen 
2. Observeren en organiseren van de huidige stroom 

aan (negatieve) gevoelens 
3. Oordelen van die stroom gevoelens (objectief) 
4. Een nieuw perspectief vastplakken aan die stroom 

gevoelens 
5. Wijzigen van attitude met betrekking tot deze 

stroom negatieve gevoelens 
6. Doelen stellen (waar wil je uiteindelijk staan)  

We hebben al eerder aangegeven dat het programma ‘How 
to Fall Out of Love’ een combinatie is van technieken 
uit de klassieke gedragstherapie. Hierin volgen wij 
de leer van Joseph Wolpe, Pavlov, D. Phillips en Dr 
Norman Vincent Peale. 
Het boek van Joseph Wolpe (Behavior Therapy) geeft 
heel veel houvast, hoe een en ander krachtig aan te 
pakken. Het is absoluut een aanrader om te lezen voor 
meer inzichten in het eigen gedrag.  

MyFloow is de klassieke technieken uit  de 
gedragstherapie gaan combineren met studies uit 
mindfulness, hypnose therapie, IEMT therapie, 
technieken uit ‘methapors of movement', PCW-model 
(Provocative Change Works), NLP en levenservaring.  

We volgen geen in steen gebeitelde stappenplannen 
bij myFloow!!!  

JIJ bent uniek!  
De emotionele rollercoaster met betrekking tot jouw 
onbeantwoorde liefde is dus ook uniek. 
Er bestaat geen standaard rijtje fasen waarmee JIJ na 
x tijdsspanne ineens weer ‘gemaakt’ bent. 
We volgen wel een logisch rijtje stappen maar 
aangepast aan jouw unieke uitdaging (situatie/
karakter).  
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Voor de een werkt Hypnosetherapie bijvoorbeeld 
uitstekend en voor de ander totaal niet. Gaandeweg 
het proces ontdekken we samen hoe we de volgende stap 
gaan invullen.  

Stap nummer een: 
Neem verantwoordelijkheid voor hetgeen je zelf hebt 
gecreëerd! Dit ga je NU doen!!!! 
Lees niet verder voordat JIJ hardop tegen jezelf hebt 
gezegd: 

IK [naam] ben verantwoordelijk voor hoe ik me nu voel 
(en gedraag naar) met betrekking tot persoon [naam/de 
onbeantwoorde liefde]! 

Hardop voorgelezen? 
Het liefst zien we je ook nog een stevige klap op 
tafel geven tijdens dit besluit. 
De stevige klap staat dan ook symboliek voor ‘IK wil 
weer controle over IK’.  

Waarom laten we je dit NU doen?  
Liefde/verliefd worden is een emotioneel proces.  
Emotionele processen zijn nu eenmaal aangeleerde 
processen. Je hebt een ‘emotioneel gedrag’ aangeleerd 
naar een zeker bepaald persoon toe, dewelke even je 
pad is gekruisd. Verliefd worden is geen rationeel 
proces, het overkomt je (inclusief heel veel chemie 
in het lijfje oa). Je begint een bepaald gedrag te 
ontwikkelen naar een individu. Als je gedrag je geen 
‘beloning’ (meer) oplevert begint de emotionele pijn 
je lijf/koppie binnen te kruipen (nog meer 
gedragsaanpassingen). De cirkel is al gauw rond. 
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Vraag:  
Wil jij de (emotionele) pijn die je nu ervaart 
stoppen? 
Zeker weten? (natuurlijk zei je JA bij de eerste 
vraag). 
Nogmaals: Zeker weten? Waarom herhalen we deze vraag?  

Wel, je zal de (emotionele) pijn niet een halt toe 
roepen door erover te blijven praten en het tot op 
het bot te blijven analyseren.  

Je zal het gevecht met deze pijn aan moeten gaan door 
ermee te leren omgaan (oa accepteren dat het er NU is 
en dit met een reden) en het zodoende systematisch 
een plek te gaan geven. Stap voor stap de controle 
weer overnemen. Dit gaat je al ratelend NOOIT lukken. 

De beste therapie op alle ‘what if’ vragen is en 
blijft nog steeds ‘DEAL WITH IT!’ 

Je gevoelens voor een bepaald persoon zijn een 
reactie, in jou, op deze persoon. 
Het zijn aangeleerde reacties in diverse situaties op 
en rond deze persoon. 

AANGELEERDE REACTIES zijn ook weer AF TE LEREN!!!  
Wij herhalen: AANGELEERDE REACTIES ZIJN OOK WEER AF 
TE LEREN!!!! 
Dus als jij kan leren weer af-te-leren (negatief 
gedrag in dit geval) zal jij je vrijheid weer kunnen 
gaan omarmen.  
JIJ zelf kan de emotionele ‘rollercoaster’ in het 
koppie weer onder controle krijgen!  

\ 
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Welkom bij ons programma ‘How to Fall Out of Love!’ 

Stap 1 heb je in dit hoofdstuk reeds genomen: 
verantwoordelijkheid nemen. Onder andere de 
verantwoordelijkheid naar de consequenties van het 
afleren van de pijn die je nu ervaart. 

Consequenties zoals: DEAL WITH IT! 

AAN-DE-SLAG attitude dus.  

Per stap die we gaan maken in Het Programma brengen 
we je steeds verder weg van ‘de onbeantwoorde 
liefde!’ Verder weg van de verkeerde liefde en steeds 
dichterbij de liefde zoals het hoort te zijn. 
Bijvoorbeeld betekenisvolle liefde of harmonieuze 
liefde of onvoorwaardelijke liefde, enz. enz.  

Stop met jezelf en/of de ander de schuld te geven,  
het analyseren en zoeken naar antwoorden. 
Stop met het uren praten met vrienden/familie over 
het ‘waarom’. 
Stop met ‘slachtoffer’ zijn van hetgeen jezelf ooit 
hebt opgestart of je in bent meegegaan.  
Dit STOP teken is een belangrijke stap om de volgende 
stap daadwerkelijk te gaan kunnen nemen.  

Dus nog eenmaal een klap op de tafel en DEAL WITH IT! 
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2. ‘Monkey-mind’ S T O P 

Onbeantwoorde liefde, we hebben in het voorgaande 
hoofdstuk al her en der wat meer informatie prijs 
gegeven over wat onbeantwoorde liefde nu juist is, 
doet of kan doen met ons. We hebben allemaal wel eens 
te maken gehad met liefdesverdriet. 
Nog weet van hoe gek je van jezelf kon worden door 
steeds maar aan ‘die ander’ te moeten denken?!  
Het leek maar niet te stoppen. Hoogstwaarschijnlijk 
is dit nu ook het geval. 
Bij het  minste geringste lijkt er een formule 1 race 
in je hoofd plaats te vinden. Om de zoveel seconden/
minuten zoeft weer die naam voorbij.  

Het lijkt haast onmogelijk om te stoppen met te-
houden-van-die-ander (diegene die maar niks terug wil 
of kan geven). Je wilt het liefst niet meer hoeven te 
denken aan die ander of in ieder geval een stuk 
minder. Je wilt gewoon verder met je leven.  

Bewust weet je allang dat je de ander moet 
loslaten.Je dient te stoppen jezelf voor de gek te 
blijven houden.  
Het onderbewustzijn heeft echter een heel andere 
mening. Je hebt je onderbewustzijn getraind om van 
die ander te houden (inclusief alle gedragingen erom 
heen). Je hebt je onderbewustzijn de ruimte gegeven 
‘gewoonten’ op te bouwen omtrent de ander. 
Jullie hebben jullie, door middel van diverse emoties 
een zeker gedrag eigen gemaakt naar en over de ander. 
Hier zit nu net de uitdaging in het proces ‘ont-
verliefden’.  
Het onderbewustzijn meekrijgen in het loslaten van de 
ander.  

Het onderbewustzijn heeft controle over je emoties en 
is bovendien ook nog eens AARDS LUI. 
Het onderbewustzijn is zo ontzettend LUI en wil aldus 
niets doen om te veranderen wat er NU is. 
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Denk aan stoppen met roken.  
Bewust zeg je ik-moet-nu-echt-gaan-stoppen-met-roken. 
Het onderbewustzijn claimt NO WAY. Dit doen we al 
jaren, zodoende begint het je direct te overtuigen 
door met simpele argumenten je te overhalen verder te 
blijven roken.  
Echter, lukt je dit te negeren dan begint het 
o n d e r b e w u s t z i j n f a s e 2 o p t e s t a r t e n : 
afkickingsverschijnselen.  
Het onderbewustzijn heeft controle over je 
lichamelijke functies.  

Zo werkt het ook met onbeantwoorde liefde.  
Vooreerst een stroom argumenten om ‘door te gaan met 
de ander’ (daar had je toch dat super gevoel bij). 
Fase 1 is dus de formule 1 race in je hoofd.  
Wat is de ander nu aan het doen? Waar is de ander nu? 
Wanneer zie ik de ander weer? De ander bellen of 
alles oké is? Enz enz.  
Dit denkproces kan veel stress veroorzaken in de 
mens.  

Stress is nu net niet wat we willen.  
Stress zorgt voor een hormoonhuishouding die volledig 
uit balans is. Een hormoonhuishouding die niet in 
balans is kan grote gevolgen hebben voor onze fysieke 
en mentale gezondheid.  

Samengevat:  
De filters om zaken in het juiste perspectief te 
blijven zien, brokkelen af door de stress.  
De pijn, het verlies van de ander lijkt alleen maar 
te groeien. Hier is je onderbewustzijn de leider van. 
Onderbewustzijn is lui, het wenst niet te veranderen 
en wil maar een ding: je beschermen tegen de 
verandering.  
Het onderbewustzijn werkt niet met een goed-of-fout-
systeem. Het heeft maar een taak en deze is je 
beschermen (tegen verandering)!  
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Nu vat je dus ook waarom je geïrriteerd kan raken van 
het advies van je vrienden: ‘gewoon-stoppen-te-
denken-aan-die-ander’. 

Daarom ook ons advies.  
Stop met het steeds maar herkauwen’ van hetgeen je is 
aangedaan/overkomen met de ander. Een keertje je hart 
luchten is heel goed, maar laat het daar ook bij, ga  
aan de slag (DEAL WITH IT).  

Nu begrijp je hoogstwaarschijnlijk stap 1 wat beter: 
DEAL WITH IT!  
De klap op de tafel is een uiting van kracht. 
Je dient het proces ZELF te ondergaan en dit vanuit 
een positievere ‘mindset’. 
Het gehele proces van loslaten aangaan. 
Hoe positiever je attitude hoe sneller je het hele 
proces van loslaten zal afhandelen.  

De formule 1 race die hoogstwaarschijnlijk al een 
tijdje in je hoofd de nodige schade heeft aangericht, 
noemen we ook wel ‘een monkey-mind’.  
Een ‘monkey-mind’ is een oneindige stroom aan 
woorden/argumenten over/naar/om/…de ander.  
We gaan aldus eerst aan de slag om deze ‘monkey’ 
nieuwe trucjes te leren. Afleiden dus.  

In mindfulness is er een fijne simpele oefening om 
deze ‘monkey’ wat afleiding te gaan geven.  
Maak deze oefening je snel eigen, het geeft je in 
veel situaties snel houvast.  
Het maar blijven denken aan de ander stop je niet 
zomaar door te besluiten ‘ik stop aan de ander te 
denken’.  
We hebben rees uitgelegd waarom dit niet zomaar gaat 
lukken. Je moet om te beginnen een krachtig besluit 
maken en met behulp van de volgende oefening ‘HET’ 
onder controle krijgen. 
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Maak een lijst van je allerleukste, beste, 
spannendste, mooiste, enz enz herinneringen.  
Detail: herinneringen die NIETS(!!!), maar dan ook 

NIETS te maken hebben met degene waar je van af wilt.  

Jouw herinneringen, jouw lijst, jouw plezier, jouw 
glimlach,…  

Om de ‘monkey-mind’ in een leuker/aangenamer patroon 
te krijgen zullen we systematisch de ‘monkey-mind’ 
iets anders  moeten gaan geven om mee aan de slag te 
gaan.  

JOUW HAPPINESS!  
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ADEM 

In deze oefening gaat het om iets betrekkelijk 
eenvoudigs: ADEMEN. Je kan deze oefening overal doen 

zonder dat je directe omgeving het door heeft. 

Zodra de ‘monkey-mind’ je weer begint lastig te 
vallen, verplaats je je focus op je ademhaling. 

Focus je op het hele proces…adem in/adem uit. Geef 
de ‘monkey' iets te doen: focus op de adem in/adem 

uit.  

That’s it! 

Komt er alsnog zo’n ‘race auto’ voorbij? Focus op de 
adem in/adem uit. Meer niet laat de race auto maar 

‘gewoon’ voorbij racen. 

Focus op adem in/adem uit en breng rust in het tempo 
van in- en uitademen. Herhalen, herhalen, herhalen, 

herhalen…de kracht van herhaling.  



Alles in de natuur is in balans en zo ook in je 
brein. Liefde aan de ene zijde, haat aan de andere 
zijde. Lachen aan de ene zijde, huilen aan de andere 
zijde. Nu ervaar je ‘liefdesverdriet’ en we gaan daar 
balans in aan moeten brengen. 

Balans: levensgeluk. 

Het gaat een lijst worden waarbij jij je goed voelt. 

Een lijst over jezelf zonder dat ‘de ander’ hierbij 
betrokken is.  
Kleine waarschuwing: ja, het is lastig! 
Je hoofd is hoogstwaarschijnlijk niet echt positief 
vanwege hetgeen waar we mee bezig zijn.  

SCHRIJF NU een aantal punten op waar jij minimaal een 
glimlach begint te voelen.  
Bijvoorbeeld: 
• Strandvakantie Malediven (Hangmat, zon, soulfood,…) 
• Je hebt de marathon uitgelopen 
• Je favoriete pizza  
• Je favoriete boswandeling 
• Een glimlach van een passant 
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GeluksLIJST 

Maak een lijst van herinneringen/situaties waar jij 
je goed voelde (ZONDER ‘DE ANDER’). 

Denk hier bijvoorbeeld aan vakanties, 
sportprestaties, strandwandelingen, ondergaande zon, 

personen die je een glimlach geven, goed boek, 
films, enz enz.  

JOUW LIJST!!!! 

Schrijf minimaal 5 tot 10 herinneringen/situaties op 
papier. 

HOU DEZE LIJST VOOR JEZELF!!!



• Zand tussen je tenen na een dagje strand 
• Fijne gesprekken met een positief ingesteld persoon 
• De eerste voorjaarsterrasjes 
• Je favoriete feeling good movie 
• Een droom vakantie 
• enz enz  
  
Maak deze lijst zo levendig mogelijk in je hoofd. 
Favoriete pizza?  
Zie de favoriete pizza. Misschien krijg je nu al de 
geur van de favoriete pizza in je neus bij de 
gedachte alleen al. Je eet de pizza.  

Maak de lijst levendig, fantaseer het desnoods naar 
een hoger niveau. Zorg dat je als je de punten op 
papier ziet staan je ook daadwerkelijk (enigszins) 
goed en/of beter voelt dan NU. 

Om het allemaal opgestart te krijgen vragen we je de 
komende dagen dit proces te overdrijven.  
Wat bedoelen we daarmee? 

Staat erop je lijstje lachen, ga dan eens hardop 
lachen. Doe eerst alsof je keihard moet lachen, 
lachen en nog eens lachen.  
Voel en wees vooral HET lachen. We willen dat je hele 
SYSTEEM-JIJ meedoet. Niet achter de keukentafel een 
lijstje schrijven en het woord lachen op je lijstje 
alleen waarnemen op dat lijstje. LACH dus hardop als 
er lachen op staat. Alle zintuigen moeten meedoen.  
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Stap #2 

Denk nu eens aan degene waar je vanaf wilt komen in 
je hoofd. Bij de allereerste milliseconde dat hij/
zij in je gedachte (hoofd) komt zeg je HARDOP:  

S T O P! 

Neem direct een van je punten van je Gelukslijst in 
je gedachten. Laat ‘de ander’ dus niet TOT STAND 

komen, vervang hem/haar direct door een fijn moment 
van jouw lijst! 



Bij het oefenen van S T O P ook daadwerkelijk hardop 
STOP uitspreken. Hou je je alstublieft nu niet in, de 
ander doet je NU PIJN (reminder!), dus STOP is ook 
een echte hardop uitgesproken S T O P richting tegen 
deze persoon en richting vrijheid…  

Jouw vrijheid!  

Oefen dit dus eerst thuis waarbij je ongestoord ALLES 
hardop kan gaan oefenen.  
Waarom hardop? Het brein kan niks met het alleen 
waarnemen. Het brein begint je pas echt te helpen als 
je ACTIEF deelnemer bent van het veranderingsproces. 
Daarom is het ook zo belangrijk ALLES op te 
schrijven. De kracht van het geschreven woord. 
De kracht van het hardop voorgelezen woord. 
Voel maar eens het verschil tussen een stuk tekst 
hardop voorlezen of alleen maar ‘waarnemend lezen’.  

Stap #1 Gelukslijst 
Stap #2 S T O P en vervang 

Oefen deze techniek dus eerst ongestoord, zodat je 
ook daadwerkelijk het allemaal hardop kan doen/
oefenen. Oefen eerst door zelf ‘de ander’ bewust op 
te roepen. Reageer direct met een luid en duidelijke: 
S T O P en kies een punt van je gelukslijst. 
Beleef dit punt!  

De gedachte over ‘de ander’ kan zich op deze manier 
niet ontwikkelen naar een volwaardige gedachte en 
daar gaat het dus nu net om bij deze techniek.  
Balans zoeken en vooral het reduceren van de tijd die 
je nu kwijt bent en het denken aan ‘de ander’.  
Er zit nog meer achter deze techniek dan reduceren 
van de gedachten over ‘de ander’. 
Je gaat namelijk leren dat je niet te pas of te onpas 
slachtoffer hoeft te zijn van de ‘monkey-mind’. 
Je hebt nu een techniek om in controle te komen. 
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Stap #3 OEFEN, oefen, oefen, oefen, oefen en blijf 
oefenen en net nog een beetje meer oefenen.  

Oefening baart kunst.  

Dit gedeelte van het programma is de lastigste fase. 
Dit is wel de fundering naar [jouw naam]2.0.  
Deze oefening vraagt tijd, geduld en wilskracht.  
Hoe mooi is dit proces eigenlijk, je gaat pijn door 
liefde voor/naar een ander bestrijden met liefde 
(voor en naar jezelf dus).  

Balans! 

Waarom oefen/oefen/oefen/oefen en ook nog eens 
hardop? 
Heel simpel.  
De gedachten over ‘de ander’ hebben zich kunnen 
ontwikkelen naar een zeer hoog niveau van beleving. 
De Gelukslijst is nog nieuw en heeft net als ‘de 
ander’ tijd nodig om naar een gelijkwaardig niveau te 
kunnen groeien. We gaan dus ‘het gewicht’ in balans 
brengen. Beide zijden van de weegschaal in balans 
brengen.  
Blijf doorgaan met de Gelukslijst (maak die dus 
zwaarder dan ‘de ander’).  

Ja,… je voelt je misschien een idioot bij de 
allereerste S T O P en misschien werkt het geeneens 
de eerste keer. 
Echter, doorzetten… Net zolang doorgaan totdat de 
hardop uitgesproken S T O P een brandend verlangen 
naar vrijheid begint los te weken in het systeem JIJ. 
Daar willen we je naar toe brengen: een brandend 
verlangen naar vrijheid! 

It’s SIMPLE, but NOT easy…! 

Je zult al relatief snel gaan merken dat ‘de ander’ 
zijn waarde begint te verliezen. Uiteindelijk zal ‘de 
ander’ volledig kunnen verdwijnen door oefenen/
oefenen/oefenen/oefenen/… 

�21



Stap #4 Turflijst  

Turflijst? Om je S T O P techniek te ondersteunen 
raden wij aan om vanaf NU te gaan bijhouden hoe vaak 
per dag je aan ‘de ander’ denkt.  
Leeg vel papier/agenda/blocnote/en enz. Begin maar 
iedere keer een streepje te zetten als je aan ‘de 
ander’ denkt. Je S T O P toepast en Het Geluk laat 
binnenstromen, je steeds dichterbij vrijheid begint 
te komen. 

Elke keer als ‘de ander’ naar voren komt in je 
gedachte, S T O P een Geluksshot en een streepje 
rijker.   
1. Je krijgt inzicht hoe vaak je eigenlijk echt denkt 

aan ‘de ander’  
2. Je krijgt houvast met betrekking tot S T O P (een 

soort o ja, S T O P) 
3. Je krijgt inzicht in je vorderingen (dus blijf het 

bijhouden), stimulerend effect 

Blijf deze lijst net zolang bijhouden tot het voor 
jou draagbaar begint te worden (gedachtestroom).  
We horen je het al hardop denken: ‘ik ga 
hoogstwaarschijnlijk heel veel streepjes zetten’.  

Prima, doen dan.  
Zie, op papier, hoeveel macht je weg geeft aan iemand 
die het niet terug geeft of kan geven. 
Zie en accepteer dat jij recht hebt op een nieuw 
geluk in het leven.  
Ook een nieuwe liefde.  
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LET OP! 

We zijn tot nu toe alleen maar bezig geweest met het 
stoppen van de pijn en niet om ‘de ander’ volledig te 
verbannen. Het gaat tot nu om het reduceren van de 
pijn. Dat doen we door middel van het reduceren van 
de ‘monkey-mind’ over ‘de ander!’  
Adem/S T O P en Adem/S T O P enz enz. 

  
Oefening baart KUNST…! 

Dit is absoluut geldig voor deze oefening, blijf 
oefenen. Om de beroemde woorden van Winston Churchill 
te gebruiken: 

 NEVER/NEVER/NEVER GIVE UP!  

Begin de eerste dagen met minimaal 10x het zelf 
bewust op te roepen, om de S T O P / G E L U K naar 
het niveau ‘gewoonte’ te tillen. Minimaal 10x zelf 
‘de ander’ oproepen om vervolgens zelf direct       
de S T O P / G E L U K te activeren.  
Blijf het in het begin hardop uitspreken en beleven. 
Ook het gelukspunt (spreek het hardop uit). Voel de 
energie die past bij je gelukspunt.  

Dit gedeelte van het programma ‘How to Fall out of 
Love’ gaat het langst duren en is inderdaad lastig. 
Je moet iets in jezelf, over jezelf, gaan overwinnen.  

Eigenliefde dus. 

Ja, er gaan momenten komen dat het niet lijkt te 
lukken. Ga dan niet te streng zijn voor jezelf, wees 
en blijf mild en begrijp dat jij net als ieder ander 
een slechte dag kan hebben. Het gaat niet om hoe hard 
je steeds valt, maar om hoe snel je weer opstaat.  
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Stroomschema bij het voelen opkomen van de gedachten 
over ‘de ander’: 

1. S T O P 
2. Geluk (beleef!) 
3. Turf  

Onderschat niet de kracht van de TURFlijst.  
Het inzichtelijk maken van hoe vaak ‘de ander’ je 
gedachten gijzelen werkt heel therapeutisch.  
Bij myFloow nemen we (met toestemming) soms de 
intakegesprekken op en maken het terug luisteren 
onderdeel van de therapie. De feedback die we altijd 
krijgen is altijd heel bijzonder: 
• Ik heb nooit beseft hoe snel ik steeds de 
slachtoffer rol gebruik om er onderuit te komen als 
de vragen te dichtbij beginnen te komen 

• Ik wil die persoon NOOIT meer horen, nul wilskracht 
• Ik hoor mezelf steeds om het onderwerp heen draaien 
en wegvluchten 

• enz enz. 

Dit is een van de krachtigste technieken die wij tot 
nu toe zijn tegen gekomen in gedragstherapie. Gebruik 
deze techniek om ook andere zaken in het dagelijkse 
leven aan te pakken.  
Wat te denken van ‘verkeerde voeding?’ 

Overzicht oefening 

A. Minimaal 10x per dag het volgende schema 
1. Zoek bewust een gedachte over ‘de ander’ op 
2. Reageer zelf direct met een luide S T O P (en ja 

je mag op de tafel slaan of met je voeten 
stampen…zolang je maar niemand anders schade 
toebrengt). Hulpmiddel voor S T O P is onder 
andere het wereldberoemde elastiekje rond de 
pols, zodra er een gedachte op begint te komen 
over ‘de ander’ KLETS (Hard!!!! Durf dat ook te 
doen) op de blote huid van de pols (binnenzijde 
doet extra pijn). KLETS is S T O P!!!! 
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3. Vervang direct met GELUKSBELEVING (mag NIETS te 
maken hebben met ‘de ander’!!!! Belangrijk 
detail) 

4. Turf een streepje op je overzicht 
B. Iedere keer als je aan ‘de ander’ denkt herhaal A. 

Nooit, nooit, nooit opgeven 
C. Blijf dit ook doen tijdens je werk, treinreis, 

autorijden, enz. enz. Wil je niet te veel opvallen 
met je S T O P techniek dan kan je ook kiezen voor 
knijpen in je arm, maar blijf alle stappen in A. 
herhalen 

Never/never/never GIVE UP…!!! 
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3. De glimlachende monnik 

In het vorige hoofdstuk hebben we gewerkt aan rust in 
het hoofd door de, soms letterlijk, oneindige stroom 
aan gedachten over ‘de ander’. 
Monkey-mind STOP reduceert het aantal keren aan ‘de 
ander’ denken, zodat je de pijn die hier vaak bij 
hoort minder vaak gaat ervaren. Het geeft ook weer 
ruimte in je hoofd om je weer te gaan focussen op je 
dagelijkse gang van zaken, zoals gezin, werk, 
vrienden, sporten, enz.  

De grote maar!  
De ander kan nog steeds aanwezig zijn en/of blijven 
in je leven. Door minder aan ‘de ander’ te leren gaan 
denken wil nog niet zeggen dat ‘de ander’ ook van de 
aardbodem begint te verdwijnen.  
Wat als ‘de ander’ je collega op het werk is, een 
familielid, de vriendin van je allerbeste vriend, 
enz. enz. Wat te denken aan omgangsregelingen met je 
ex? Hij of zij staat dus hoogstwaarschijnlijk elk 
weekend aan je deur. Wat dan? Dan gaat Monkey-mind 
STOP je niet 1/2/3 kunnen helpen.  

Monkey-mind STOP is absoluut de fundering om weer 
controle te krijgen over je leven en vooral 
gedachtengang. Blijf dit net zolang doen totdat je 
turflijstje zo goed als op nul komt te staan.  

Never/never/never give up…!!! 
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De volgende fase om volledig in controle te komen 
hebben we de GLIMLACHENDE MONNIK genoemd.  
In dit hoofdstuk gaan we je een techniek leren uit de 
klassieke gedragstherapie die je gaat helpen de  
live-confrontaties met een glimlach aan te gaan. 
Letterlijk met een glimlach. 

Heb jij ooit iemand wel eens met heel veel pijn zien 
lachen? Over de grond zien rollen van het lachen, 
maar ondertussen helse pijn hebben.  
En? Wij niet.  
Een glimlach (vanuit het hart) staat aan de andere 
zijde van het emotionele spectrum in ons IK dan pijn. 
Ja, er is nog steeds ‘hij lacht als een boer die 
kiespijn heeft’. Deze glimlach bedoelen we niet. 
Een glimlach die je voelt stromen door heel je 
systeem. Lachen is een hele boeiende energie, lachen 
noemen we soms wel ‘een goede raadgever’.  

De Monkey-mind STOP techniek zal het aantal keren aan 
de ander denken gaan reduceren naar nul, maar zal nul 
komma nul invloed hebben op het feit dat de ander 
gewoon kan blijven voorbij lopen in jouw leven. 
Zijn of haar aanwezigheid gaan we met deze techniek 
niet oplossen. We hebben dus meer nodig om het 
totaalplaatje naar onze hand te gaan zetten en dat 
gaan we doen door het ‘glimlachen’. 

De glimlachende monnik is een persoonlijke 
levenservaring van Danker de Rijke, de oprichter van 
het myFloow instituut. Hij heeft in 2003 een tijdlang 
als boeddhistisch monnik in een klooster geleefd in 
het noorden van Thailand.   
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Dit Ebook is onderdeel van het programma ‘How 
to Fall Out of Love van Sandra Dewandeleer en 
Danker de Rijke. Heeft u interesse in de rest 

van het programma? Ebook en therapie? Of 
alleen interesse in het volledige Ebook? Neem 
dan gerust contact op met Sandra of Danker via 

de volgende Emial-adressen: 

Sandra: dsdewandeleer@gmail.com 
Danker: dankerderijke@gmail.com 
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