Als je me echt zou kennen dan
zou je weten dat…
ik momenteel me heel somber voel, nauwelijks of niet kan
huilen en moeilijk blijdschap kan voelen.
Ik heb het natuurlijk over het televisie programma wat
inmiddels al weken een hit is op tv. Vanaf de eerste
aflevering boeit het mij enorm. Wat mooi en open zijn mensen
in het programma, zo hoort het ook vind ik. Je hoeft je niet
te schamen voor je gevoelens en gedachten. Niemand is perfect
en vind dat je daar respect voor moet hebben. Ik ben echt een
gevoelsmens en het liefst luister ik naar iedereen die het
nodig heeft. Alleen helaas zijn er momenten dat ik beter aan
mijzelf kan denken. Heel stom, juist als het met mij niet zo
goed gaat wil ik juist een ander helpen. Dan hoef ik niet met
mijn eigen ellende bezig te zijn. Toch kies ik er momenteel
zelf voor om even minder met andere bezig te zijn als ik het
zwaar heb.
Altijd ben ik hier open geweest over mijn gevoel, soms vind ik
het doodeng om het te delen. Niet om mijn gevoel, maar om de
reacties. Mensen hebben vaak snel een oordeel klaar. Of
dringen hun ongevraagde mening op. Ik snap deze mensen zeker
wel, want vaak doen mensen dit omdat ze of er niet mee om
kunnen gaan of ze zorgen om je maken. Hoe zou je dan reageren,
misschien eens kijken hoe jij je eronder voelt. Herken jij
jezelf erin, en hoe ga jij om met zulke gevoelens. Daarom ben
ik juist zo open op mijn blog, ik wil anderen hun ogen openen
niet laten schrikken. Ik weet mijn gevoelens zijn vaak heel
heftig, maar dat is niet zo gek na alles wat ik heb mee moeten
maken. Nee ik ben niet zielig, zo wil ik zeker niet gevonden
worden. Maar er zijn zoveel mensen met dezelfde gevoelens en
gedachten, waarom ze dan niet opschrijven om een ander zich in
te laten herkennen. Nee jij bent hier niet alleen in, besef
dat heel goed.

Daar is dit programma dus ook voor om te laten zien dat niet
alleen jij deze gevoelens kent, maar dat er veel meer mensen
dit soort dingen voelt of denkt. En dat je misschien wel meer
gemeen heb met een ander dan jij zou denken. Want je weet van
niemand wat diegene heeft meegemaakt. Natuurlijk is het heel
eng om zo open te zijn, daar wil ik een voorbeeld aan geven.
Want het kan ook opluchten om gewoon te zeggen wat je denkt en
voelt. Er is niks mis mee, en iemand die daar op zijn manier
onhandig of vervelend op reageert heeft daar waarschijnlijk
een reden voor. Misschien voelt diegene het ook wel zo, maar
durft er niet voor uit te komen. Dan maar een vervelende
reactie plaatsen, want owee als iemand weet hoe jij je echt
voelt.

Op de
zin “Als je me echt zou kennen dan zou je weten dat” kan ik
wel honderden dingen op beantwoorden, maar ik daag jullie uit
om deze zin in te vullen…
Wat is het eerste wat bij jouw op komt om te delen met mij?
Zelf ben ik al een aantal weken lid van een fb pagina wat
gebaseerd is op dit tv programma. En wat een eerlijke open
mensen kom ik daar tegen. Er gebeuren mooie dingen op de
groep. Als je wilt kom gezellig ook mee praten op de groep.

