
Jouw kindbehoeften in relatie tot de ander 

Loslaten van illusies 

 

Ieder mens loopt, tijdens zijn ontwikkeling in de 

kinderjaren, in meer of mindere mate beschadigingen 

op. Deze beschadigingen, klein of groot, komen in je 

volwassen leven terug in bepaalde situaties. Omdat je 

die oude beschadigingen nog niet (helemaal) hebt 

verwerkt, ben je daarin blijven steken en voel je je weer 

net zo als vroeger toen je kind was. 

 

Als je je bijvoorbeeld als kind in de steek gelaten hebt 

gevoeld, om welke reden dan ook, en je hebt hier de pijn niet van verwerkt, dan kan 

hetzelfde gevoel je overvallen op een moment dat je als volwassene door iemand in de 

steek wordt gelaten. Je voelt je dan een hulpeloos kind, niet capabel om voor jezelf te 

zorgen. De ‘trigger’ waardoor je in dat kind-gevoel terecht bent gekomen is: het in de 

steek gelaten worden.  

 

Als je een trauma uit je jeugd niet hebt verwerkt, zoek je onbewust situaties op die je 

trauma triggeren. In de Transactionele Analyse (TA) wordt dan gesproken over script, dat is 

het ‘levensverhaal’ dat jezelf schrijft. Totdat je het patroon doorziet blijft dit zich herhalen, 

blijf je de herhaling van het trauma steeds opzoeken. 

Onderzoek jouw script. Onderzoek welke oude situatie jij onbewust steeds herhaalt. 

Neem je gevoelens serieus, richt je tot je pijn, voel de angst en leer dat het oude pijn is en 

dat je nu volwassen bent, dat je jezelf kan troosten en jezelf veiligheid kan bieden.  

 

Onvoorwaardelijke liefde, bescherming, veiligheid en vrijheid zijn factoren die een 

autonoom iemand in zichzelf heeft. Je kan dit van niemand meer krijgen. Het moet uit 

jezelf komen.  

Als je het gevoel hebt dat je partner je moet beschermen dan is dat een Kind/Ouder 

relatie. Als je onvoorwaardelijke liefde van je partner eist dan is dat je Kind dat een beroep 

doet op de Ouder in de ander. Maar niemand anders, geen partner, geen kind kan je dit 

geven. Als volwassene ben jij de enige die jezelf die liefde kan geven of die bescherming 

of die veiligheid of die vrijheid….. 

 

Vaak is het moeilijkste deel van een therapieproces het stuk waarin je afscheid hebt te 

nemen van de illusie dat je genoemde dingen nog van een ander -lees je ouder- kan 

krijgen. 

Het is belangrijk dat je jezelf erkenning geeft voor de behoefte die je voelt om daarna dat 

wat je nodig hebt uit jezelf te halen. Dat is autonomie. 

Ook als er sprake is van autonomie zullen er momenten zijn dat een oude pijn getriggerd 

wordt. Als jij je hier bewust van wordt zal je de pijn herkennen en jezelf erkenning geven 

voor het gevoel en zal je jezelf in je armen sluiten en je eigen behoefte bevredigen. 
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