
Een op hol geslagen huwelijk,

 Kan door verschillende oorzaken moeilijk te stoppen zijn. 

Als wilde dieren in de natuur, voelen de overspeligen zich soms ook schuldig. De partij die machteloos 
staat, heeft een heleboel te verwerken. Bij echte liefe is hier nog steeds een overwinning mogelijk, geef, niet te snel op!

Er bestaan massa's problemen die kunnen voorkomen, in de andere pagina's die gelinkt zijn aan de pagina van Het 
huwelijk bespreken we degene die het meeste voorkomen nog even apart. Je bent al een tijd gehuwd of nog maar even, 
het maakt eigenlijk niets uit, als er problemen opduiken en je gewaar wordt dat er iets niet, klopt, sla je al snel in paniek.

De beschermde wereld waarin je vertoefd wordt, bedreigt en dat geeft een angstig gevoel . Een leegte ontstaat, je voelt je 
onbegrepen, maar, weet nog niet juist wat er aan de hand is. Indien je goed kan praten met je partner is het niet zo moeilijk 
om te weten te komen wat er werkelijk bezig is, wat de andere bezighoud of dwars zit. 

Dit is, niet altijd het geval, je komt meermaals voor een gesloten deur te staan en krijgt, niet de nodige informatie om het 
probleem aan te kunnen pakken. Het uit elkaar groeien begint meestal op die manier,je leeft naast elkaar en wordt weinig 
of geen ruzie gemaakt.

De teleurstelling is groot voor beide partners op dat moment, ieder kan voor zich denken,het is een fase en die gaat, wel 
over gaan.

Niets is, minder waar! 

Zonder er beiden  werk van te maken,kan het echt al snel te laat zijn. Eens uit elkaar gegroeid, of het vertrouwen is 
weggevallen, is er wel degelijk veel geduld en echt, werk aan de winkel als men zijn huwelijk wil redden. Er wordt te 
gemakkelijk gezegd, dan scheiden we maar, want het gaat toch niet beteren.



Dat is tegenwoordig ook de ingesteldheid in relaties als het een periode moeilijk gaat, dan denkt, men, we passen niet bij 
elkaar. Maar je bent nu eenmaal twee verschillende mensen die samen leven en dat kan altijd voor wrijvingen zorgen of 
meningsverschillen, er zal zonneschijn zijn in een huwelijk en ook onweder dagen of weken of maanden.

Want, vergeet dat men, in voor en tegenspoed beloofd om voor elkaar er te zijn en voor elkaar te zorgen. Sommigen 
vergeten hun beloften al eens iets te snel.....Anderen nemen ze dan weer te serieus, een gulden middenweg vinden in het 
huwelijk is zoals een fultime job.

Toch kan het niet altijd perfect gaan, op enkele uitzonderingen na van mensen die elkaar vinden en perfect bij elkaar 
passen, nooit ruzie maken en over alles hetzelfde denken in doen en laten en beslissingen samen nemen. Net zoals in een 
sprookje. Maar, denk wel, er zijn niet zo veel sprookjes- huwelijken.

Als je er echt goed aan werkt met beide partners, kan het best nog een sprookjeshuwelijk worden. Helaas houden de 
meesten het niet, lang genoeg vol, of worden aangetrokken door anderen omdat ze denken dat het gras veel groener is 
aan de overzijde.

Werk dus zo lang je kunt aan je problemen. Of neem een therapeut die onpartijdig is en je kan begeleiden in de moeilijke 
momenten. Want een gelukkig huwelijk is, echt de moeite waard!

U kunt uw verhaal anoniem inzenden om zo anderen te helpen. Hoe u het ervaarde, welke problemen u had en hoe u dit 
heeft moeten aanpakken.

Voor een eerste gratis en discreet gesprek over uw problemen kunt u hier terecht, spreek even af via mail.  contact
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