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Verliefd...

...Opeenander

Yvonne

Jehebteenlief,maarje hart
gaatuit naareenander.
letsomje voorte schamen
of gewoon
heelmenseluk?

Mooigedicht
vanLeonieLinssen:
Ooit wasik eenzwaan
Overmanddoorverdriet
Wot is vliegennu nogzonderjouw
witte vleugelsaan mijn zijde?
Ooit wasik eenzwaan
Monogoamen trouw
Uitgeputdoorkouen verlangen
Gestorvenvanverdriet
en eenzaamheid
Nu benik eenvrouwen benjij een
man
ln eenwereldvol tegenstrijdige
belangenen verlongens
Met eenhart zogroot
en vol liefde
Dot het zelfsliefdedelenkon
Deziel vande líefdeheeftgeen
Iichaamnodig
Om te kunnenvliegen
Qm liefdete kunnenleven
Om samente kunnengenieten
Om liefdete kunnenzijn
Mijn lief
Latenwesamenvliegen
AIszielenmet elkaar
Genietend
vansomenzijn
in vrijheid
Eenzijn met het al
Verbonden
met het universum
Vliegje met memee?

Het kanje zomaar
je hebteen
overkomen;
relatieen tochwordje verliefdop iemand
anders.
Hethebben
vanmeerdere
oartners
is in veelculturen
'nietzoalshet hoort'.
Nietiedereen
zaldanookopenlijk
toegeven
alsh'ljof zijzichstortin de armenvaneen
ander.Tochliegende cijferser nietom,
volgens
eenseksonderzoek
vancondoomfabrikantDurexzoekïmaarliefst3r procent
vande mensen
in Nederland
zijnplezier
wel
eensbuitende deur.Datis nieteenszo gek,
meentseksuologe
AstridKremers.',Mensen
willengraagliefde,aandacht
en complimenten.In langdurige
relaties
wordtde aandacht
voorelkaarvaakminder.Deverleiding
kan
dangrootzijnom dat prettigegevoelelders
te zoeken.
Nieuwerelaties
zijnspannend
en
vurigen bruisen
vanenergie."
Natuurlijk
kunnenaffaires
ookveelverdriet
metzichmeebrengen
en metvreemdgaan
neemje eenrisico.
Jekuntverliefdworden
op de anderof het gevoelkrijgendatje tekortschietbijje lief,wat weervoorschuldgevoel
kanzorgen.
Maarhet kanookmooiedingen
'Anderszoudenmensen
opleveren.
het niet
doen.Zo zit de mensin elkaar,
je doetgeen
dingenwanneer
hetje alleenmaarpijnoplevert.Zo kaneenaffaireervoorzorgendatje
jezelfbeterleertkennen
doorje af te vragen
watje eigenlijk
wilt in het leven,"
aldusAstrid.

ledereen
Het hebbenvaneenaffairekanin feiteiedereenoverkomen.Telfs
alsje relatiegoedis.
je meerdere
Wantzoals
vriendschappen
kunt
hebben,
kunnener ookmeerdere
gelieíden
zijnbij wieje je fijn voelt.Volgens
Astridis het
besteenvreemde
opvatting
datalje behoeften kunnenworden.vervuld
doorslechts
één
persoon.
Jekuntheteenbeetjevergelijken
metje vriendengroep.
Met de enevriendin
kunje fijnshoppen,
de andermaaktje aan
het lachenen bij weereenanderkunje altijd
terechtvoorgoedadvies.
Zo is hetook in de
liefde.
mensen
tegelijk
Jekuntvanmeerdere
houden.Behalve
hetaangaan
vanaffaires,
is er eenanderemogelijkheid:
polyamorie.
Dit betekent
datje meerdere
intiemeliefdesrelaties
tegel'ljk
hebt,maarhierweleerlijkover
bent.Bijpolyamorie
is geensprakevaneen
dubbelleven.
Dooreroverte praten,bepaalje
samenmetje geliefden
watwelen nietkan.
Relatiecoach
LeonieLÍnssen
en Stephan
Wik
schreven
hiereenboekoverom aante geven
dater in de liefdemeermogelijkheden
zijn
danje misschien
denkt.Met het boekLove
unlimitedwillenze latenzienhoeje eenfijn
liefdesleven
kunthebbenzonderjeschuldig
te voelenen anderen
pijnte doen."Wewillen
mensen
ervanbewustmakendatwanneer
ie
gevoelens
ontwikkelt
vooriemandandersáan
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Zoals
je
meerdere
vriendschapPen

kunthebben,
er
kunnen
ooKmeeroere
geliefdenzijn
bijwieje
je fijn voelt
rI

liegenof-uitelkaargaan"'
je eigenpartner,er anoereoptieszijnfan v.19emd,Saan'
monogame
de'perfecte'
dat
maken
duidelijk
zesileonie.Ookwillende schrijveis
maatschappij
Nederlandse
De
werkélilktreid'
de
met
,àirli. .i.f.frip ou"r".nko.',.'t
je
';Wewillenlatenziendatwanneer
volgensLeonie'
áit gebieáheeldubbel,
it
nttt
kijken
"p
kunt
respect
met
àn
oprechtbentoverje gevoelens
9:-?:l^tÏ9:Ï:'"ld is
maakt'er veelmeermogelijk
keuzes
uánl" p.rtn.t, ."i.ikua Praaten bewuste
je
je
verschillende
veel
je
op
dat
ienkt."In dit boeklees
danlein eersteinstantie
emotioneel'
ook
maar
lichamelijk,
alleen
Niet
runtverbinden.
metmensen
manieren
manier'
creatieve
een
op
of
spiritueel

Eerlijk

punt:verliefdzijnop een
óna.it, al dezewijsheidblijfthetvaakeengevoelig
oe
het beste'volgens
meestal
is
zijn,.
en Qpen
anderterwijlje bezátbent.Eerlijk
ietsspeelt.Geheimer
dat
aan
wel
meestal
namelijk
partner
voelt
liefdesexpeiti.
Je
toeneemt.
voordatde verliefdheid
houdingiort nilti op.Hetzorgter alieenmaar.
meer
maar
alleen
er
je
partner'
zal
praat
met
Sterkeáog,alsje ei nietgoedover
je ervoor
zonder.
probeer
te
accepteren
je
verliefdheid
jullie.
iuss"n
,irtrra ko"men
op te makenvanje
te voelen'Gebruikhetom eenbalans
iá ,.nrt"n of je schuláig
Verlangens
je
relaïe.
huidige
met
benr
tevreden
nog
Ë; ;; je af tL vragenóf 1.
blijft hetzelfde.
Niets
in
beweging.
ioortdurend
zijn
een-relatie
in
.n !"uo"1"n,

ls vreemdgaaniets voorjou?

Sexyweetjes
Linsey:
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"Dathebik weleensgedaan,
ja.
Hetgingal eentijdjenietmeer
zo lekkertussenons,maartoch
durfdeik er geenpuntachterte
zetten.Bangdat ik de verkeerde
keuzezoumaken.
Totdatik tijdens
hetstappen
iemand
anders
tegenkwam.De keuzewastoensnel
gemaakt.
Spijthebik er nooit
vangehad."

Jen:

"ls fantaseren
overiemandanders
ookvreemdgaan?"

Nicole:
"Nee,nooitgedaan
en datzou
ik ooknooitdoen.Zelfbenik wel
eenkeerbedrogen
en datdeed
zoontzettend
veelpijn,datwil
ik eenandernietaandoen!"

. Vreemdgaan
. Overspel
ietswat vooral
wordtregelmatig
mannen
doen?Tegenwoordig
stri ktgehei m
gehouden.
gaatéénop de drievrouwen
58,7procentbiechthetop
vreemd- alsje zoenen
tenminste aanzijnof haarparther.
ookzietalsoversoel.
. SexysmsJes
wordtdoorbest
. Eénop de tien vrouwenheeft
veelmensengezienalseenstap
eenkeerseksgehadbuiten
te ver.35procentvindtdatdit
haarhuwelijk.
nietkanalsje eenrelatiehebt.
. Nietalleenzoenenen seKs
meteenanderisvreemdgaan,
vindensommigen.
5,7procent
v a nd e m e nsen
i n N ederl and
zietflirtenookalsoverspel.
. Mannenverlaten
hunvrouw
zeldenvooreenminnares,
datgebeurtslechts
in anderhalf
procentvanallegevallen.

. In de leeftijdvan35tot 55
jaargaanvrouwenhetvaakst
vreemd,
zo'nveertigprocent.
Bij mannenis datzestigprocent.
. Dewerkvloer
blijkteenpopulaireplekom vreemdte gaan.
Dehelftvande vreemdgangers
pleegtoverspel
op hetwerk.
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