
Verliefdheid

Dat is de meesten onder ons al wel eens overkomen, soms meerdere keren, soms éénmalig. 

Er is zoveel te vertellen over verliefd zijn, dat we op deze pagina nadien nog linken zullen moeten bij zetten. De 
gekende kriebels in de buik, ongelooflijk wat verliefdheid voor gevoelens kan opwekken. De moment dat je de persoon 
ziet, kan veroorzaken dat je geen woord kan uitbrengen, je staat daar maar...Je wordt rood, je benen trillen, je 
gevoelens slaan gewoon op hol!

Je vergeet op dat moment alles wat er om je heen gebeurt. De aantrekkingskracht begint ook lichamelijk te werken, 
alhoewel het ook een platonische verliefdheid kan zijn. 

Deze is, minder gericht op seksuele aantrekking. Maar, werkt enkel geestelijk.



Als puber, ervaar je verliefdheid anders dan als volwassenen. Mensen die volwassen zijn kunnen er serieus onder 
lijden en ziek van worden. Daar komt het woord puberliefde van. Deze wordt ook sterk ervaren op het moment, maar 
ebt nadien gemakkelijker weg en er komen soms meerdere verliefdheden na elkaar de kop opsteken, die dan de oude 
doen vervagen.

Echter, bij mensen van + 30 BV kan een zware verliefdheid een serieus probleem zijn. Ook mensen die al een relatie 
hebben of gehuwd zijn, kunnen plots verliefd worden met alle problemen van dien. Verliefd worden doe je niet zomaar, 
je hebt het zelf niet in de hand. 

Iedereen straalt bepaalde dingen uit naar anderen toe, die zonder woorden worden opgevangen. Van enkel naar 
iemand te kijken die voorbij komt, kan de verliefdheid in gang gaan. We lopen nu niet met paardeklepjes op, we zien 
wel degelijk de dingen die rondom ons gebeuren, ook al willen we dat niet altijd. Het is een natuurlijk gebeuren. Het 
kan zover gaan dat er slapeloze nachten volgen. De dagen die je beleeft, beleef je anders in een soort van roes, je 
krijgt soms buikpijn(veel bij vrouwen) en je hebt geen honger. Leven van de liefde werd er vroeger gezegd en dat is 
ergens wel een beetje een waarheid. Men, kan er dus erg van ondermijnd geraken, je hulpeloos voelen en 
onbegrepen.

Je kan je zelfs erg ziek beginnen te voelen, wat alles nog moeilijker maakt. Dit is niet altijd het geval, gelukkig maar.

Verliefdheid kan erg aangenaam zijn als de tegenpartij ook vrij is en ook tekenen vertoont van verliefdheid. Het kan 
soms lang duren voor een contact kan worden gemaakt tussen twee verliefde personen. Wat voor al te gekke 
toestanden kan zorgen. Het kan de leukste tijd van je leven zijn, maar ook de ellendigste indien je op dat moment 
gelukkig bent met een huwelijkspartner of in een relatie. Daar sta je dan hè? 

Het mag niet en het is een zo krachtig gevoel waar je amper tegen opgewassen bent. Verliefde mensen denken niet 
echt na, dat is erg moeilijk als je serieus verliefd bent.

Weet wel dat na een tijdje de verliefdheid iets mindert, je wacht beter tot alles wat terug normaliseert voor je er echt 
voor gaat. Ben je een vrij persoon, dan ook best even alles laten rusten en niet onbedacht je in iets storten dat 
onbekend is. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, dat weet ik ook wel, maar wel veiliger.



Bij de juiste verliefdheid is er immers tijd genoeg, deze is gemeend en kan later liefde worden en verder uitgroeien tot 
iets moois, dus neem gerust je tijd. Indien de persoon in kwestie in die tijd al met iemand anders iets begon, dan was 
hij /zij niet de juiste persoon voor je. En heb je niets verloren enkel een toekomstig probleem voorkomen door geduld 
te hebben.

Sommige koppels blijven eeuwig verliefd op elkaar, dit is wel zeldzaam en niet veel voorkomend, maar het bestaat wel 
degelijk en is prachtig om mee te mogen maken. Spijtig genoeg draaien veel verliefdheden uit op niets en zijn ze maar 
tijdelijk. Je geniet er best van, zoveel je kunt, van dat goede gevoel. 

Het is tenslotte een fantastisch gevoel om te ervaren. Ben je op het moment van je verliefdheid niet vrij, gehuwd BV, 
dan zeker uiterst voorzichtig zijn, de verliefdheid kan van korte duur zijn. 

Je huwelijkspartner koos je ook niet voor niets. En meerdere keren verliefd worden kan wel degelijk voorkomen, je kunt 
niet met iedereen trouwen hè, dus geduld en nadenken is de boodschap van gelukkig zijn en blijven.

Aan alle verliefden veel succes gewenst en blijf jezelf, dan gaat alles beter!


