Seven ways for Givers
On how to deal with Takers
On the Road, searching for Sanity
Rokus Loopik en Harry Gras

Je hebt misschien wel eens eenzelfde ervaring gehad: je
stapt een kroeg in en je installeert jezelf aan de bar. Je raakt
in gesprek met een leuk uitziend iemand en om twee uur
’s nachts sleep jij jezelf met je neus over de grond, in gebukte
houding de kroeg uit. Niet omdat je te diep in het glaasje
gekeken hebt, maar omdat je een levensgroot probleem van
die ander op je schouders hebt genomen. En die ander
aanvaardde natuurlijk lichtvoetig en fluitend de thuisreis.

Iedereen komt in zijn leven een keer een klootzak tegen.
Sommige mensen hebben dubbel pech, die overkomt het vaker.
Voordat het goedbeschouwd tot je door dringt, sleep je die
persoon in jouw levendige fantasie, vlak voordat je in slaap valt,
achter een sloep met een stevige motor, tien keer heen en weer
door het IJ. Of, je schrikt om 5 uur in de ochtend wakker, badend
in het zweet, met de beeltenis van die gast aan je voeteneinde.
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De wereld bestaat grofweg uit gevers en nemers. Het is de kunst
snel te detecteren met wie je te maken hebt. Zoals met alle
problemen (die worden door mensen gemaakt), is het aan jou om
een strategie te bedenken hoe daarmee om te gaan. Misschien
kan dit je helpen.

Door naar de zeven regels.
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1. Als je het gewend bent om in enkelvoud te ontvangen, schenk dan in
veelvoud.
2. Alles wat je zegt over een ander zegt meer over jezelf dan over de
ander.
3. Niemand is geboren met de single opdracht om jou het leven zuur te
maken.
4. De wet van Achilles.
5. Wie is er verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt?
6. Wees dankbaar als iemand er met jouw idee vandoor gaat.
7. Wees vergevingsgezind. Mensen in je allergiezone wijzen je de weg
naar zelfontplooiing. Wees ze dankbaar.

In elke vriendclub kun je ze vinden. Mensen die je op je
verjaardag afschepen met een flutcadeau. Die ter elfde ure een
lullig bosje bloemen bij een Texaco pompstation hebben
gekocht. Mensen die boeken die zij ooit gekregen hebben, maar
de moeite van het lezen niet waard vinden, vervolgens bij jou
dumpen. Mensen die altijd met een goedkoop cadeau aan komen
zetten. Of je opzadelen met de zoveelste kaasplank op rij.
Het ligt voor de hand om die mensen met gelijke munt terug te
betalen. Denk Om. Maak er je gewoonte van om te overdrijven als
het jouw beurt is om uit te pakken. Koop een verjaardagscadeau
dat exorbitant duur is. Overlaad ze met oeverloze aandacht en
buitensporige originaliteit. No matter what.
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Maak er een gewoonte van om dicht bij jezelf te blijven. Teister je
brein met zelfreflectie. Alles wat je over een ander bedenkt komt
uit jouw hoofd. Goedbeschouwd is alles wat je over een ander
zegt het resultaat van jouw gedachtenspinsels. En die kloppen
over het algemeen niet als je de moeite neemt om die persoon
echt te leren kennen. Iedereen heeft een reden om te doen wat ze
doen, als je maar ver genoeg terug gaat in hun voorgeschiedenis.
Het heeft niets met jou te maken. Ga door naar en .
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Niemand is geboren met de single opdracht om jou het leven
zuur te maken.
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Lees

nog een keer.
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Je ontmoet een nieuw persoon. In de eerste 60 seconden voel je
een emotie opkomen. Je wordt blij, verdrietig, boos, geïrriteerd.
Probeer te bedenken waar die gevoelens mee te maken hebben.
Het is de leidraad voor het gesprek dat zich gaat ontwikkelen.
Luisteren naar een ander betekent de gave ontwikkelen om naar
jezelf te luisteren. Met al je zintuigen. Die bedriegen je nooit. Die
gevoelens wijzen je de weg in het gesprek dat je aangaat. Dat is
de eerste les die wij leerden toen wij acute diensten ging draaien
in de GGZ. Ons aangereikt door Alexander Achilles, psychiater.
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Jij en niemand anders. Ga door naar

.
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Hoe mooi kan het zijn. Je bedenkt iets en iemand anders gaat er
met jouw gedachtengoed vandoor. Dat is het grootste
compliment dat je kunt krijgen. Als mensen ongebreideld van je
jatten, profiteren, dan is dat een cadeau aan jou. Die persoon had
het op dat moment harder nodig dan jij.
Daarbij, eerlijkheid duurt het langst. De credits komen op een
goede dag bij je terug. In andere vormen dan geld. Vertrouw daar
op.
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Hou van het leven, leef van de liefde. Het praktiseren van
generalisaties is voor domme mensen. We zijn met zoveel en toch
is iedereen anders. Allemaal hebben we onze belangen. We doen
ons best. Vergeef jezelf. En hen. Niemand is perfect.
Dat wetende, hoe kun je mensen dan niet vergeven?
Ga terug naar .
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