Welkom
Voor je ligt het werkboek waar naar verwezen is tijdens de lezing over gaslighting en
verborgen narcisme. Allereerst wil ik je bedanken voor het bijwonen van deze lezing
en voor het opvragen van dit werkboek. Hopelijk heeft de lezing je al veel inzichten
gegeven en handvatten om je relatie met je gaslighter te verbeteren of om meer
afstand te nemen.
In dit werkboek vind je overzichten en oefeningen om gaslighting te herkennen en hoe
je het kunt stoppen.
Overal in het werkboek waar naar de gaslighter wordt verwezen als een hij kun je ook
zij invullen en andersom. Net wat voor jouw situatie van toepassing is.
Ik wens je veel succes met dit werkboek en veel sterkte in het leren omgaan met je
gaslightrelatie. Of je nu besluit om te blijven of om te gaan het blijft een moeilijke
weg. Maar weet dat je deze weg niet alleen af hoeft te leggen. Trek op tijd aan de
bel en zoek hulp. Dit kan bij vriendinnen of familie zijn of meer professioneel zoals
bijvoorbeeld een therapeut of coach.
Mocht je na dit werkboek nog vragen hebben of er over willen praten? Neem dan
gerust contact met mij op. Ik weet als geen ander waar jij tegenaan loopt en hoe
hopeloos je je kunt voelen. Maar weet dat er altijd betere tijden komen en dat het
nodig is om je gevoelens te doorleven, voordat je ze los kunt laten en verder kunt.
Veel liefs,

Karlijn
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Extra’s

Hoofdstuk 1 Lijstjes en overzichten
In dit hoofdstuk vind je lijstjes die in de lezing de revue zijn gepasseerd aangevuld met
lijstjes uit het boek ‘Het gaslight effect, verborgen narcisme’ van Dr. Robin Stern.

21 kenmerken, zo herken je een narcist. Uit ‘Liefde, lust en ellende’
Narcisten:
1. Zijn charismatisch bij de eerste kennismaking. Ze stralen zelfvertrouwen en

bekwaamheid uit, zijn warm, charmant en geïnteresseerd (ten minste, dat denk je).

Ze geven je het gevoel dat je speciaal bent, zijn geestig en hebben een vlotte babbel.
2. Scoren goed bij de andere sekse: ze zijn op hun gemak, ongeremd, extravert en
losjes. Ze zijn aantrekkelijk – mede doordat ze meer aandacht aan hun uiterlijk

besteden dan gemiddeld. Ze worden vaak gezien als aantrekkelijk voor een relatie
(want: sexy) en minder voor een vriendschap.

3. Hebben relatief veel seksuele partners gehad en beginnen makkelijk nieuwe relaties.
Tijdens een relatie kijken ze vaak al om zich heen of ze een leuker iemand ontdekken
en door die geringe betrokkenheid zijn ze ook vaker ontrouw.

4. Zijn betrekkelijk ongevoelig voor het ‘knuffelhormoon’ oxytocine waardoor ze niet
goed in staat zijn tot binding en intimiteit.

5. Vermoedelijk hebben ze ook weinig spiegelneuronen, waardoor ze niet goed in staat
zijn tot empathie.

6. Zijn overtuigd van hun eigen superioriteit.
7. Ze geven anderen weinig waardering. En als de ander ergens goed in is, gaan ze de
strijd aan. Ze willen altijd béter zijn.

8. Hebben imago-doelen (wat vindt de ander van mij?) in plaats van compassie-doelen
(hoe maak ik het leuk voor de ander?)

9. Haken af wanneer iemand iets emotioneels meemaakt.

10. Zetten anderen in voor hun eigen plannen zonder zich daarbij af te vragen wat
de ander eigenlijk wil.

11. Zijn uit op hun eigen voordeel en denken ook recht te hebben op bepaalde
privileges vanwege hun vermeende bijzondere kwaliteiten. Ondertussen laten ze

anderen geloven in hun goede bedoelingen. Ze hebben een talent om overal een draai
aan te geven waardoor de ánder onredelijk of dom lijkt.

12. Geven anderen de schuld en wijzen op hun gebreken terwijl ze zichzelf zien als een
slachtoffer: het ligt altijd aan de ander, de narcist doet nóóit iets verkeerd.

13. Zien liefde als een spel (game-playing love): ze spelen met de gevoelens van de
ander, bijvoorbeeld door ze aan te trekken en af te stoten of door ze in het
ongewisse te laten.

14. Hebben behoefte aan aandacht, bewondering en erkenning; ze zijn vaak succesvol in

hun werk door zelfvertrouwen, flair en sociale dominantie. Ze hebben minder behoefte
aan sympathie, genegenheid of verbondenheid.

15. Hebben behoefte aan macht en controle en zijn mede daardoor snel jaloers.
16. Zien hun partner als ‘aanhang’ die hun eigen status en bijzonderheid onderstreept
(denk maar aan de zogenaamde ‘trophy wife’).

17. Liegen, draaien en komen hun beloftes niet na.
18. Isoleren hun partner van vrienden en familie en ze spelen mensen tegen elkaar
uit.

19. Kunnen extreem boos worden als ze kritiek krijgen of onvoldoende erkenning. Dat
mondt uit in narcissistic rage: vijandig en boos gedrag waarin je bijvoorbeeld wordt
doodgezwegen.

20. Door die narcistische krenking zijn ze ook vaak in conflict met anderen.
21. Hebben geen berouw en doen niet aan zelfreflectie.

Gaslighting herkennen
Waar herken je een gaslighter aan:



Ze vertellen glasharde leugens;



Ze ontkennen dat ze iets gezegd hebben, terwijl jij zeker weet dat hij het
gezegd heeft;



Ze gebruiken hetgeen waar jij om geeft als ammunitie;



Ze slopen je na verloop van tijd;



Hun acties passen niet bij hun woorden;



Ze vertellen of doen af en toe iets aardigs om de boel nog meer te
verwarren;



Ze weten dat verwarring mensen zwak maakt;



Ze projecteren het op jou;



Ze proberen mensen tegen je op te zetten, jou te isoleren;



Ze vertellen jou of anderen dat je gek bent;



Ze vertellen jou dat iedereen een leugenaar is.

Wees op je hoede voor gaslighting. Let op deze twintig kenmerkende signalen:
1. Je twijfelt voortdurend aan jezelf;
2. Je vraagt jezelf de hele dag door af: ‘Trek ik het me teveel aan?’
3. Je voelt je vaak verward of hebt zelfs het idee dat je gek wordt;
4. Je verontschuldigt jezelf voortdurend;
5. Je vraagt je vaak af of je een ‘goede’ vriendin/echtgenote bent;
6. Je begrijpt maar niet waarom je niet gelukkig bent, terwijl je leven zo goed is;
7. Je koopt kleren voor jezelf, meubels voor je appartement of andere
persoonlijke spullen en je vraagt je continue af wat je partner ervan zou vinden
in plaats van de dingen waar jij gelukkig wordt;
8. Je verontschuldigt je vaak bij vrienden en/of familie voor het gedrag van je
partner;
9. Je vertelt je vrienden en familie niet alles, zodat je minder hoeft uit te
leggen en geen excuses hoeft te zoeken;
10. Je weet dat iets helemaal niet in de haak is, maar je kunt er je vinger niet op
leggen, ook niet voor jezelf;

11. Je gaat liegen om vernederingen en verdraaien van de werkelijkheid te
voorkomen;
12. Je kunt moeilijk eenvoudige beslissingen nemen;
13. Je denkt wel twee keer na voordat je schijnbaar onschuldige onderwerpen
aansnijdt;
14. Voordat je partner thuis komt loop je de checklist in je hoofd na om te kijken
of je misschien iets verkeerd hebt gedaan die dag;
15. Je hebt het gevoel dat je vroeger een heel ander mens was met meer
zelfvertrouwen, blijer en meer ontspannen;
16. Je praat niet meer rechtstreeks met je partner, zodat je hem die dingen
waarvan je denkt dat hij erdoor van streek raakt niet rechtstreeks hoeft te
zeggen;
17. Je hebt het gevoel dat je helemaal niets goed kunt doen;
18. Je kinderen nemen je in bescherming tegen je partner;
19. Je bent woedend op mensen met wie je vroeger altijd goed op kon schieten;
20.

Je voelt je wanhopig en vreugdeloos.

Verschillende types gaslighters
Er zijn 3 typen gaslighters. In de lijsten hieronder een paar kenmerken waarmee je
kunt herkennen met wat voor soort gaslighter jij te maken hebt.

De betoverende gaslighter:

LET OP! Hoewel sommige punten op de checklist negatief zijn, zijn de meeste
neutraal of positief. Maar als je vermoedt dat je partner betovering gebruikt om je
van je eigen gevoelens af te leiden, dan kunnen ook de positieve punten tekenen van
gaslighting zijn.
 Voelt het vaak alsof jullie samen in je eigen, speciale wereld leven?
 Zou je van je partner zeggen: “Hij is de meest romantische man die
ik ooit heb gekend.”?
 Worden jullie ruzies en woordenwisselingen doorgaans gevolgd door
intense momenten van nabijheid en romantiek of vrijpartijen, krijg je
speciale cadeaus, is er spraken van grotere intimiteit of betere seks?
 Zijn je vriendinnen onder de indruk van de romantische, liefdevolle
manier van doen van je partner?
 Komt jouw kijk op je partner niet overeen met de manier waarop je
vriendinnen hem zien?
 Gedraagt hij zich in gezelschap heel anders dan wanneer jullie alleen
zijn?
 Is hij iemand die iedereen voor zich wil innemen?
 Heb je soms het idee dat hij een heel repertoire aan romantische
ideeën heeft, die niet altijd overeenkomen met jouw stemming,
smaak of jullie gemeenschappelijke geschiedenis?
 Volhardt hij in romantisch gedrag – seksueel of op een andere manier
– ook als jij niet in de stemming bent?
 Ervaar je een duidelijk verschil tussen hoe de relatie in het begin was
en hoe die nu is?

De aardige-kerel/vrouw-gaslighter:
 Doet hij voortdurend zijn best om het jou en anderen naar de zin te
maken?
 Biedt hij hulp, steun en sluit hij compromissen, terwijl je je op een
bepaalde manier toch gefrustreerd en vagelijk ontevreden voelt?
 Kun je huishoudelijk werk, sociale en werkafspraken met hem bespreken,
maar voel je je toch nooit gehoord, zelfs niet als je krijgt waar je om
vroeg?
 Heb je het gevoel dat hij uiteindelijk altijd zijn zin krijgt, maar begrijp je
nooit goed hoe dit precies werkt?
 Heb je het gevoel dat er nooit gebeurd wat je wilt, maar dat je niet weet
waartegen je moet protesteren?
 Vind je dat je een perfecte relatie hebt, maar voel je je toch verdoofd, heb
je geen interesse in en ben je pessimistisch over het leven in het algemeen?
 Vraagt hij hoe je dag was, luistert hij aandachtig en antwoordt hij liefdevol,
maar voel je je aan het eind van zo’n gesprek toch minder goed dan ervoor?

De intimidator gaslighter:
 Kleineert hij je of gedraagt hij zich op een andere manier minachtend
tegenover je, in het bijzijn van anderen en/of als jullie samen zijn?
 Gebruikt hij stilte als wapen tegen je om zijn zin te krijgen of om je te
straffen als je hem ergert?
 Heeft hij vaak of van tijd tot tijd woedeaanvallen?
 Ben je bang in zijn aanwezigheid of wanneer je aan hem denkt?
 Vind je dat hij je belachelijk maakt, openlijk of onder het mom van ‘het was
maar een grapje’ of ‘ik plaag je maar een beetje’?
 Dreigt hij vaak of van tijd tot tijd dat hij bij je weggaat als je hem ergert,
of stelt hij voor of suggereert hij om weg te gaan?
 Wekt hij vaak of van tijd tot tijd je grootste angsten op?

Het geheime wapen en je stewardessen
Het geheime wapen van de gaslighter: De Emotionele Apocalyps
Wat vind jij het pijnlijkst? Wat zijn jouw angsten? Je gaslighter voelt ze feilloos aan
gebruikt die pijnlijke plekken als zijn geheime wapen, dat is zijn expertise.
Je gaslighter kan:


Je herinneren aan je grootste angsten: ‘je bent te dik, frigide, gevoelig,
lastig……’



Dreigen dat je helemaal alleen komt te staan: ‘niemand zal ooit nog van je
houden; je zult de rest van je leven alleen blijven; ik ben de enige die het
met jou uithoudt.’



Andere verstoorde relatie erbij halen: ‘Geen wonder dat je niet met ouders
op kunt schieten; misschien wil je vriendin …… daarom niets meer van je
weten; snap je dan niet dat ook je baas daarom geen respect voor je
heeft?’



Je idealen tegen je gebruiken: ‘trouwen is toch elkaar onvoorwaardelijk lief
hebben?’



Je laten twijfelen aan je eigen indrukken, geheugen of besef van de
werkelijkheid: ‘dat heb ik nooit gezegd, dat denk je maar; jij zou die
rekening betalen, weet je dat dan niet meer?; wat jij zei doet mijn moeder
veel verdriet; onze gasten vonden dat je je aanstelde, iedereen lachte je
uit’

Je stewardessen:
Je stewardessen zijn je raadgevers om erachter te komen of je bezorgdheid terecht is,
of dat je geen gevoel hoeft te geven aan je gevoelens. Je stewardessen kunnen andere
mensen zijn die je vertrouwt of je eigen gevoel en innerlijke stem.
Hieronder een checklist met stewardessen die op mogelijk gevaar duiden. Dit zijn
innerlijke stewardessen. Ben je op een punt beland waar je je eigen gevoelens niet
meer durft te vertrouwen, bespreek deze stewardessen dan eens met een vriendin of
coach.
 Je voelt je regelmatig ontdaan of verward;
 Je hebt nare of rusteloze dromen;
 Je maakt je zorgen omdat je je de details van wat er gebeurde tussen jou en
je gaslighter niet kunt herinneren;
 Lichamelijke signalen: een steen in je maag, benauwd gevoel in de borststreek,
zere keel, darmproblemen;
 Gevoel van angst of grote alertheid als hij belt of thuiskomt;
 Je doet extra je best om jezelf en je vriendinnen ervan te overtuigen dat je
relatie met je gaslighter geweldig is;
 Je hebt het gevoel dat de manier waarop je je laat behandelen ingaat tegen je
integriteit;
 Goede vriendinnen en familieleden die je vertrouwt, spreken regelmatig hun
bezorgdheid uit;
 Je vermijdt je vriendinnen of weigert met hen over je relatie te praten;
 Je hebt nog maar weinig plezier in je leven;

Hoe krijg je nu toegang tot deze stewardessen. Hieronder enkele manieren waarop je
dat kunt doen.
Wanneer je deze handelingen verricht kunnen er ongemakkelijke gevoelens
omhoogkomen. Dat is niet erg, het is juist een teken dat je toegang krijgt tot de
innerlijke wijsheid die je nodig hebt om het probleem op te lossen. Blijf erbij,
observeer je gevoelens en kijk wat ze je te vertellen hebben.


Houd een dagboek bij: Als je je zorgen maakt of onzeker voelt, schrijf dan
minstens zeven dagen lang iedere dag minstens drie pagina’s in je dagboek.
Schrijf zo snel je kunt zonder te stoppen om jezelf te censureren of dingen te

heroverwegen. Laat de waarheid omhoog komen en vertrouw het toe aan het
papier. Papier is geduldig


Mediteer: Deze kan ik aanraden, zeker als schrijven niet je sterkste kant is.
Mediteren is een oefening bedoeld om de geest helder en rustig te maken. Veel
mensen zeggen dat ze al na 15 minuten dagelijks mediteren een innerlijke
helderheid ontdekken, waarbij hun diepste gedachten en gevoelens boven komen
drijven, tijdens de meditatie of op andere momenten van de dag. Door te
mediteren heb ik een innerlijke kracht ontdekt die mij helpt om te verwerken.
Ook helpt het om sterk te staan om het gaslighten niet meer toe te staan.



Meditatie in beweging: Oefeningen van lichaam en geest, zoals yoga, tai chi en
meerdere oosterse vechtsporten, zijn vaak meditatie in beweging. Deze
oefeningen maken je lichaam soepeler en openen je bewustzijn, hart en geest.
Het zijn uitstekende vormen om je unieke kijk op dingen te herwinnen en je
opnieuw te verbinden met je diepste, meest waarachtige inzichten. Zelf
mediteer ik elke ochtend 7 minuten. Dit maakt mijn geest en lichaam ‘wakker’
om helder aan een nieuwe dag te beginnen.



Breng wat tijd alleen door: Ons leven is vaak druk en vol dat we geen tijd
kunnen vinden om terug te keren in onszelf. De psycholoog Thomas Moore
vergelijkt de ziel met een teruggetrokken wild dier en stelt voor dat we aan
de rand van het bos rustig afwachten tot het verschijnt en zijn wijsheid deelt.
Als je je geïsoleerd of verward voelt, kan het soms nodig zijn dat je je weer
opnieuw met jezelf verbindt.



Breng tijd door met vrienden en familie: Soms raken wel zelfs in fase 1 van
gaslighting al meer geïsoleerd van iedereen behalve onze gaslighter. Zelfs
wanneer je niet met je partner bent, ben je nog altijd bezig met wat hij
gezegd, gedacht, gewenst of geëist zou kunnen hebben. Tijd doorbrengen met
iemand die je neemt zoals je bent kan een goede manier zijn om je eigen kijk
op de dingen terug te vinden.

Drie fasen van gaslighting
Zoals ik in de lezing vertelde zijn er drie fasen van gaslighting waar je in verstrikt
kunt raken. Hieronder drie lijsten met signalen die aangeven in welke fase van
gaslighting je bent beland. Iedere fase versterkt de fase daarvoor, wat niet betekent
dat fase 1 (de ‘lichtste’ fase) niet heel veel impact op je kan hebben. In dit
werkboek worden voornamelijk de signalen belicht die betrekking hebben op een
liefdesrelatie.

Signalen dat je in fase 1 bent aanbeland:


Jullie hebben vaak ruzie over wie gelijk en wie ongelijk heeft;



Je merkt dat je steeds minder rekening houdt met wat jij leuk vindt en je
vaker afvraagt of hij soms gelijk heeft;



Je begrijpt niet waarom hij zo vaak veroordelend is tegen jou;



Je hebt vaak het idee dat hij de werkelijkheid verdraait: hij herinnert zich of
beschrijft dingen heel anders dan ze werkelijk zijn gebeurd;



Je snapt vaak niets van zijn manier van kijken;



Je vindt dat jullie een heel goede relatie hebben, ‘met uitzondering van’ die
op zichzelf staande incidentjes die maar door je hoofd blijven spoken;



Als je de standpunten van je partner aan je vriendinnen vertelt, kijken ze je
aan alsof jij gek geworden bent;



Als je probeert te beschrijven wat je dwarszit in de relatie – aan anderen of
jezelf - dan kun je niet goed aangeven wat het probleem is;



Je vertelt al die kleine incidenten waarover je je zorgen maakt niet aan je
vriendinnen, je negeert ze liever;



Je maakt vrienden met mensen die vinden dat je een heel goede relatie hebt;



Je vindt dat hij veel weet en de touwtjes goed in handen heeft in plaats van
dat hij belerend en veeleisend is;



Je vindt hem betoverend en romantisch in plaats van onbetrouwbaar en
onberekenbaar;



Je vindt hem redelijk en behulpzaam, maar je vraagt je af waarom je dan toch
geen beter gevoel hebt over de relatie;



Je voelt je geborgen en veilig bij hem en je wilt dat gevoel van veiligheid niet
opgeven omdat hij af en toe zo raar doet;



Als hij bezitterig, humeurig of in gedachten verzonken is, besef je hoe moeilijk
hij het heeft en wil je het hem naar de zin maken.



Je spreekt hem ergens op aan, maar hij reageert er niet op. Je blijft echter
hopen dat dit zal veranderen.

Signalen dat je in fase 2 bent beland:


Je voelt je niet meer zo sterk als gewoonlijk;



Je ziet je vrienden, vriendinnen en familie niet meer zo vaak als je misschien
zou willen;



Je bent het minder vaak eens met de meningen van mensen die je voorheen
vertrouwde;



Je verdedigt je gaslighter steeds vaker tegen anderen;



Je laat veel achterwege wanneer je jullie relatie beschrijft;



Je verontschuldigt jezelf voor zijn gedrag, zowel naar jezelf als naar anderen;



Je denkt voortdurend aan je gaslighter;



Je hebt steeds meer moeite om de interacties waarbij jullie het oneens waren
te ontwarren;



Je vraagt jezelf voortdurend af wat je gedaan kan hebben om zijn woede,
onzekerheid, afstandelijkheid of ander onprettig gedrag op te wekken;



Je vraagt jezelf vaak of je dingen anders aan had moeten pakken;



Je huilt veel vaker en je weet vaak niet precies waarom;



Je steeds vaker of heviger het vage gevoel dat er iets niet klopt, maar je kunt
er je vinger niet op leggen.

Signalen dat je in fase 3 bent beland:


Je bent vaak futloos, apathisch en duf;



Het is haast onmogelijk om tijd door te brengen met vrienden, vriendinnen en
familie;



Je vermijd diepgaande gesprekken met mensen die je vertrouwt;



Je verdedigt je gaslighter voortduren tegenover jezelf en anderen;



Je zegt niets over jullie relatie, zodat je ook niets hoeft uit te leggen;



Je huilt vaak zonder enige aanleiding;



Je hebt last van stress-gerelateerde symptomen zoals: migraine, buikpijn,
verstopping of diarree, netelroos, acne of huiduitslag, rugpijn of soortgelijke
kwalen;



Je bent meerdere keren per maand ziek, bijvoorbeeld door verkoudheid, griep,
koorts, spijsverteringsproblemen, hartkloppingen, ademnood, astma-aanvallen of
vergelijkbare kwalen;



Je kunt de voorvallen, waarin jij en je gaslighter het niet eens waren, niet
meer helder voor de geest halen;



Je vraagt je voortdurend af – voor jezelf en tegenover anderen - wat jij hebt
gedaan om zijn woede, onzekerheid, teruggetrokkenheid of ander onprettig
gedrag te laten ontvlammen;



Je hebt steeds vaker of in erger het gevoel dat er iets niet klopt.

Gaslighters richten zich van nature op mensen die vatbaar zijn voor gaslighten.
Mensen die vatbaar zijn voor gaslighting bezitten vaak veel overeenkomstige
eigenschappen. Een daarvan is dat zij een grote mate van empathie hebben, zij kunnen
zich heel goed inleven in de ander. En dat is precies wat de gaslighter nodig heeft.
Hieronder een paar eigenschappen die je vatbaar maken voor gaslighting in fase 1.
Maar let op, van fase 1 ga je heel makkelijk en vaak onbewust over naar fase 2 en
uiteindelijk naar fase 3. Het is goed om bij jezelf na te gaan of je de onderstaande
eigenschappen herkent en hoe jij jezelf kunt versterken om fase 1 snel te herkennen.

Er is een grotere kans op gaslighten als ……


Jij je vrij makkelijk laat overtuigen door mensen die zeker overkomen;



Je heel toegeeflijk bent voor mensen die gekwetst, gefrustreerd of
behoeftig lijken;



Je heel graag gelijk wil hebben en wil dat anderen zien dat je gelijk
hebt;



Je het heel belangrijk vindt dat anderen je aardig vinden, waarderen en
begrijpen;



Je een groot inlevingsvermogen hebt en merkt dat je heel snel overstag
gaat voor de standpunten van je gasglighter;



Je de relatie graag in stand wil houden;



Je relaties in het algemeen in stand wil houden en het lastig vindt om
mensen los te laten;



Je heel graag positief over je gaslighter wil blijven denken;



Je moeilijk kunt erkennen dat iemand je slecht behandelt;



Je je heel slecht op je gemak voelt tijdens woordenwisselingen en
conflicten;



Je eerder op de mening van een ander vertrouwt dan op die van jezelf;



Je op zoek bent naar de bevestiging van je gaslighter, met name omdat
je hem aanbidt of een romantisch beeld van hem hebt, of omdat je ten
koste van alles je relatie in stand wil houden.

Het gas uitdoen
In de lezing is het gegaan over hoe je het gas uit kunt doen en de relatie met je
gaslighter kunt beperken of verbreken. Hieronder de 6 manieren om jezelf te
mobiliseren en het stappenplan voor het uitdoen van het gas. Het gas uitdoen is een
weg die veel tijd en energie vraagt. Ook als je besluit om de gaslightrelatie te
verbreken is er veel tijd en zelfliefde voor nodig om te herstellen van het narcistisch
misbruik. Mijn advies is neem de tijd, wees lief voor jezelf en vraag op tijd om hulp.

Zes manieren om jezelf te mobiliseren en het gas uit te doen:
1) Herken het probleem;
2) Heb mededogen met jezelf;
3) Geef jezelf toestemming om iets op te
offeren;
4) Maak contact met je gevoelens;
5) Ga in je eigen kracht staan;
6) Zet één stap om je leven te verbeteren en
dan weer één.

Vijf manieren om het gas uit te doen:
1) Onderscheid waarheid van verdraaiing;
2) Onderzoek of een discussie eigenlijk een
machtsstrijd is. Zo ja, haak dan niet in.
(verderop in het werkboek hoe je een
machtsstrijd herkent);
3) Herken wat gaslighting triggert, zowel bij
jou als bij je gaslighter;
4) Focus op gevoelens en niet op ‘gelijk’ en
‘ongelijk’;
5) Weet dat je iemands mening niet kunt
bepalen – zelfs al heb je gelijk.

Onderwerpen die je gaslighter, of jou, kunnen triggeren om in een gaslighttango
terecht te komen:
Geld

Seks
Kinderen

Familie

Feestdagen

Belangrijke beslissingen

Vakanties
Regels

Machtsstrijd:
Het is belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen een discussie of een
machtsstrijd. Heb je namelijk een gewone discussie of meningsverschil met je
gaslighter, dan is er niets aan de hand. Die heb je in alle vormen van relaties. Soms
kan het fijn zijn om over een bepaald onderwerp eens lekker te discussiëren. Maar bij
een discussie houden beide partijen rekening met de mening en standpunten van de
ander. In een machtsstrijd is dat niet het geval. Het gaat namelijk niet om het
lospeuteren van elkaars standpunten, maar de ander overtuigen dat jouw standpunten
de enige ware zijn. Daarom een paar punten op een rijtje om een machtsstrijd te
onderscheiden van een discussie.
Je weet dat het een machtsstrijd is als ……

 Er veel beledigingen worden geuit;
 Het steeds over hetzelfde gaat;
 Een van jullie, of jullie beide, er dingen bij halen
die niets met de kwestie te maken hebben;
 Het niet uitmaakt wat je zegt, omdat de ander
steeds op dezelfde manier blijft reageren;
 Je het gevoel hebt dat de ander de touwtjes in
handen heeft.

Blijven of gaan?
Wanneer je in een gaslightrelatie bent beland is het goed om voor jezelf te overwegen
of je in deze relatie wil blijven en bereid bent om er aan te werken voor je eigen
geluk, of dat je de relatie wil verbreken. Ook wanneer je besluit is het belangrijk dat
je wel bereid bent om de relatie op te offeren. Anders kun je namelijk niet beginnen
met het uit doen van het gas. Je moet accepteren dat je relatie kan eindigen. Jij
kan namelijk besloten hebben om te willen blijven, maar de veranderingen die gaan
komen wanneer je het gas uit gaat doen kunnen je gaslighter doen besluiten om de
relatie te beëindigen. Vandaar dat je wel bereid moet zijn om je relatie op te
offeren.
Nu volgen een paar checklists voor de overweging om te blijven of te gaan. Deze
kunnen je helpen bij het maken van je keuze. Mocht je het moeilijk vinden om een
keuze te maken, schroom dan niet om iemand die je vertrouwt om hulp te vragen.
Iemand die jou door en door kent en niet bang is om eerlijk tegen je te zijn, ook als
jij die lastig vindt om te horen.

Vier vragen die je jezelf kunt stellen over blijven of weggaan:
1) Kan ik me anders gaan gedragen tegenover mijn partner?
2) Kan mijn partner zich anders gaan gedragen tegenover mij?
3) Ben ik bereid om te werken aan de verandering van de
dynamiek?
4) Is het realistisch te denken dat ik gelukkig word in deze
relatie als ik er mijn uiterste best voor doe?

Redenen om in een gaslightrelatie te blijven:


Omdat je echt geniet van de gesprekken met je partner;



Omdat je vindt dat je er alles aan moet doen om de relatie te verbeteren.
Omdat je vindt dat je dat de kinderen verschuldigd bent;



Omdat je je niet hebt gerealiseerd dat je zelf onderdeel bent van het probleem
en je wil kijken wat er gebeurt wanneer jij jouw gedrag verandert;



Omdat je jullie gezamenlijke verleden heel belangrijk vindt;



Omdat je je huwelijk nog niet direct op wil geven.

Redenen om uit je gaslightrelatie te stappen:


Omdat je geen relatie wil waarbij jij je niet trots en op je gemak voelt bij wat
je partner tegen je zegt en hoe hij je behandeld;



Wanneer je een relatie wil die je leven aanvult en verrijkt in plaats van een
relatie die je leven juist kleiner en armer maakt.



Je niet wil dat je kinderen opgroeien met het idee dat een huwelijk/relatie er
zo uitziet;



Je altijd gestrest en nerveus wordt wanneer je aan je partner denkt;



Je niet uitgescholden wil worden;



Je jezelf niet de hele tijd rot wil voelen;



Je niet meer wil huilen zonder reden;



Je niet continue met je relatie bezig wil zijn, omdat je nergens anders meer
aan kan denken.

Om een weloverwogen keuze te maken zul je zelf stevig in je schoenen moeten staan.
Je moet jezelf versterken om een keuze te kunnen maken, maar ook om die keuze
uit te voeren. Daarvoor zijn allerlei oefeningen te bedenken, een paar hiervan staan in
het volgende hoofdstuk van dit werkboek. Nu een paar dingen die je kunnen helpen
om jezelf te versterken en wanneer je mogelijk je gevoelens probeert te verbergen.

Dingen die je helpen om jezelf te versterken:

 Maak een lijst van je sterke kanten;
 Betwist zelfkritische of negatieve gedachten als ‘ik
ben een mislukkeling’ of ‘ik wordt nooit gelukkig’;
 Doe dingen waardoor je je competent en bekwaam
voelt;
 Vermijd mensen met een negatieve mening over je en
die je energie opslurpen;
 Ga om met mensen die je sterke kanten zien en
ondersteunen;
 Vertrouw op je sterke kanten en laat ze je helpen
bij de uitdagingen waarmee je te maken krijgt.

Mogelijk verberg je je gevoelens als ……
 Je jezelf ‘verdoofd’, gevoelloos, apathisch of verveeld voelt;
 Niet meer kunt genieten van de dingen waar je voorheen wel plezier aan
beleefde;
 Je seksueel ‘dood’ bent. Je geniet meer van seks en aantrekkelijke mensen
winden je niet op, niet eens een klein beetje;
 Enkele keren in de maand, of vaker, last hebt van fysieke symptomen als
migraine, buik- of darmklachten, rugpijn, verkoudheid en griep, of ongelukjes.
 Verontrustende dromen hebt;
 Emotioneel reageert op dingen die je eigenlijk niet veel doen, bijvoorbeeld over
een tv-reclame of wanneer je geduld verliest;
 Eetpatroon verandert: je eet dwangmatig of eten interesseert je niet meer;
 Slaappatroon verandert: je slaapt heel lang, kunt niet in slaap komen of soms
allebei;
 Zonder aanwijsbare reden gespannen en geprikkeld bent;
 Zonder aanwijsbare reden uitgeput bent.

Hoofdstuk 2 oefeningen
In dit hoofdstuk zijn een aantal oefeningen opgenomen die je kan doen om dichter bij
jezelf te komen en bij je gevoelens. We beginnen met een test die je inzicht geeft in
wat jouw aandeel is in de gaslighttango. Doe hier je voordeel mee om gaslighting in de
toekomst te voorkomen op tijdig een halt toe te roepen.

Test: Jouw aandeel in de gaslighttango
Wil je weten of je de gaslighttango danst, of geneigd bent om deze te gaan dansen?
Beantwoord dan eens de onderstaande vragen.
1) Je moeder belt je al weken omdat ze met je wil lunchen, maar je agenda zit
bomvol: je hebt een nieuwe vriend, bent herstellende van een griep en op je
werk liggen allerlei deadlines op je te wachten. Je hebt gewoon geen tijd. Ze
zegt: ‘Blijkbaar maakt het je niet uit hoe het met mij gaat. Leuk hoor, dat ik
zo’n egoïstische dochter heb grootgebracht!’ Waarop jij zegt:
a. ‘Hoe kun je nu zeggen dat ik egoïstisch ben? Zie je dan niet dat ik het
heel erg druk heb?‘
b. ‘Het spijt me, mam. Je hebt gelijk. Ik ben een slechte dochter, het
spijt me.’
c. ‘Mam, ik vind het heel lastig om met je te praten als je me zo uit de
hoogte toespreekt.’

2) Je beste vriendin heeft – voor de zoveelste keer – op het allerlaatste moment
afgezegd. Je verzamelt al je moed en zegt tegen haar: ‘Je zegt zo vaak af, ik
heb het helemaal zat. Nu zit ik zaterdagavond weer in mijn eentje thuis. Ik
ben ook boos, want als ik het eerder had geweten had ik met iemand anders
af kunnen spreken. En ik mis je ook gewoon!’ Met een warme, bezorgde stem
antwoordt je vriendin: ‘Ik wilde je het eigenlijk al eerder zeggen, maar ik denk
dat je te veel aan mij hangt. Ik voel me nogal ongemakkelijk als ik met iemand
samen ben die zo afhankelijk is.’ Waarop jij zegt:
a. ‘Ik ben niet afhankelijk. Hoe kun je dat zeggen? Ik doe voortdurend
dingen in mijn eentje! Ik vind het gewoon niet leuk wanneer je zo kort
van tevoren afzegt, dat vind ik vervelend!’

b. ‘Jee, doen we daarom niets meer samen? Dan moet ik daar maar eens
naar kijken. Het spijt me dat ik je tot last ben.’
c. ‘Ik zal er eens over nadenken. Maar wat is de link tussen jouw afzeggen
op het allerlaatste moment en mijn afhankelijkheid?’

3) Er ligt de laatste tijd veel druk op je baas en je vindt dat jij hier de dupe van
bent. Ze prijst je af en toe wel de hemel in, maar andere keren lijkt het wel
of je een moord hebt begaan terwijl het over iets kleins gaat. De afgelopen
tien minuten heeft ze je de les gelezen over het lettertype dat je hebt
gebruikt voor het laatste marktonderzoek, omdat dit niet overeenkomt met
het standaardlettertype van het bedrijf. ‘Ik heb al een zware baan, waarom
doe je zo je best om het nog moeilijker te maken?’ Vraagt ze. ‘Vind je dat je
recht hebt op een speciale behandeling? Of heb je een of ander
autoriteitsprobleem?’ Waarop jij zegt:
a. ‘Doe normaal zeg, het is maar een lettertype!’
b. ‘Ik weet niet wat er de laatste tijd met me aan de hand is. Misschien
zijn er een aantal dingen waar ik beter naar moet kijken.’
c. ‘Sorry dat ik me niet aan protocol heb gehouden.’

4) Je vriend is de hele avond al humeurig en teruggetrokken. Uiteindelijk snauwt
hij: ‘Ik snap niet waarom je mijn geheimen aan iedereen rondbazuint.’ Als je
vraagt wat hij bedoelt, komt het verhaal eruit. Tijdens een feestje met zijn
collega’s heb je iemand verteld dat jullie samen op een cruise naar de Caraïben
willen gaan. ‘Het gaat niemand wat aan waar wij heen gaan! Mensen halen zich
hierdoor van alles in hun hoofd: hoeveel geld ik verdien, hoeveel ik verkoop, en
dat gaat ze helemaal niets aan. Mijn privacy en aanzien kunnen je blijkbaar
niets schelen.’ Waarop jij zegt:
a. ‘Doe normaal zeg. Het is een vakantie, wat maakt het uit?’
b. ‘Ik wist niet dat het zo gevoelig lag. Ik vind het heel stom van mezelf.’
c. ‘Het spijt me dat je het vervelend vindt. Wat kijken wij toch anders
tegen dingen aan, vind je ook niet?’

5) Jij en je man zijn al uren over hetzelfde aan het discussiëren. Je had beloofd
zijn kleren bij de stomerij op te halen en bent het vergeten. Nu heeft hij geen
schoon pak om morgen mee te nemen op zakenreis. Je zegt dat het je spijt,
dat je het niet expres hebt gedaan en dat je vijf minuten na sluitingstijd voor
de deur stond. Waarop hij zegt dat je altijd te laat bent als je iets voor hem
moet doen en dat dit niet de eerste keer is dat je iets in het honderd laat
lopen. Je geeft toe dat je vaak te laat bent, maar dat dit niet tegen hem
persoonlijk is gericht. Hij beschuldigt je ervan dat je zijn reizen probeert te
dwarsbomen zodat hij bij jou thuis blijft. Of misschien ben je wel jaloers op
zijn nieuwe medewerker. Of misschien ben je je eigen baan zat en ben je jaloers
op hem omdat hij zijn werk zo leuk vindt. Waarop jij zegt:
a. ‘Hoe kun je dit soort verschrikkelijke dingen zeggen?! Zie je niet dat ik
heel erg mijn best doe? Zou ik een uur eerder stoppen met werken om
jou te helpen als ik je zou willen dwarszitten?’
b. ‘Misschien heb je wel gelijk. Waarschijnlijk probeerde ik zo wraak te
nemen voor iets wat je hebt gedaan.’
c. ‘Jij hebt jouw kijk op hoe ik dingen doe, en ik die van mij. Laten we
voor nu zeggen dat we hier allebei anders over denken.’
Uitslag:
Voornamelijk A: Je zit verstrikt in een onophoudelijke discussie met je gaslighter.
Eentje die je nooit kunt winnen. Doordat je de bevestiging van je gaslighter zoekt,
geef je hem de macht om je ‘gek te maken’. Zelfs als je gelijk hebt, zou je kunnen
nadenken om niet in te haken, zodat de dans stopt.

Voornamelijk B: Het heeft er alle schijn van dat je gaslighter je al van zijn gelijk heeft
overtuigd. Omdat je zijn bevestiging zo graag wilt, ben je bereid zijn mening te delen,
ook al gaat dit ten koste van je gevoel van eigenwaarde. Maar ook al heb je iets
verkeerd gedaan, dan nog hoef je het niet eens te zijn met de negatieve kijk van je
gaslighter.

Voornamelijk C: Gefeliciteerd! Jij weet op een stijlvolle manier een einde te maken
aan de gaslighttango. Je geeft meer om je eigen beleving van de werkelijkheid dan om
de bevestiging van je gaslighter. Je bezit de kracht om uit ruzies en
woordenwisselingen te stappen en de gaslighttango te beëindigen.

Vind je innerlijke waarheid:
Om jezelf los te maken van gaslighting is het belangrijk dat je weet wat jouw
innerlijke waarheden zijn. Wat is voor jou waar en wat zijn verdraaiingen van je
gaslighter.
Om te ontdekken wat jouw innerlijke waarheid is ga je de volgende stappen doorlopen.
1) Kies een dialoog met je gaslighter en schrijf deze woord voor woord op. Lees
hem daarna door en beantwoorde de volgende vragen:
a. Hoe klinkt deze dialoog nu je niet direct met je gaslighter praat?
b. Vind jij de antwoorden of reacties van je gaslighter redelijk?
c. Wat zijn gevoelens die in je opkomen nu je deze dialoog weer de revue
laat passeren? (schrijf deze op!)
2) Praat met een vriendin of raadgever die je vertrouwt. Deel met hem/haar de
kritiek die jouw gaslighter op je heeft. Ze kunnen je dan helpen om beter
zicht op de zaak te krijgen, met name wanneer er iets van waarheid in de
kritiek schuilt. Je kunt dingen dan meer in perspectief gaan zien.
3) Zoek contact met je gevoelens. De volgende oefening kan je daar bij helpen.
Jouw dialoog:

Maak contact met je gevoelens:
Wanneer we in de gaslightrelatie willen blijven sluiten we onszelf vaak af van onze
gevoelens. Op deze manier houd je gaslighting vol. Maar als je het gas uit wil doen zul
je contact moeten maken met je gevoelens, omdat zij je stewardessen zijn.
Schrijf je antwoorden op onderstaande vragen op of vul het hier in wanneer je het
werkboek hebt geprint.
Beschrijf een situatie waarin je voor het laatst emotioneel geraakt werd:
Situatie:

Beantwoord nu de volgende vragen:
1) Wat voelde je?

2) Wat dacht je?

3) Wat deed je?

Maak een gevoelswoordenboek!
Gaslighting kan er voor zorgen dat jij je gevoelens onderdrukt of er zelfs al het
contact mee verliest. Zeker wanneer je je in fase 3 van gaslighting bevind. Maar
wanneer je niet meer weet wat je voelt ben je het contact verloren met een
belangrijke energiebron. Deze energiebron kan je helpen om voor jezelf op te komen en
aan jezelf en je gaslighter duidelijk te maken hoe jij behandeld wil worden.
Om te weten wat je voelt is het belangrijk dat je er woorden aan kunt geven. Een
gevoelswoordenboek kan hierbij helpen Als dan de tijd er is om voor jezelf op te
komen ten overstaan van je gaslighter heb je de juiste woorden al gevonden om dit te
doen.
Staan er in de lijst hieronder woorden die je bij jezelf herkent? Kun je zelf nog
woorden toevoegen die jouw gevoel beschrijven?
Afgewezen

Depressief

Gewaardeerd

Afhankelijk

Eenzaam

Gewelddadig

Angstig

Ellendig

Geweldig

Bedreigd

Energiek

Goed

Behoeftig

Gedwarsboomd

In beslag genomen

Bekwaam

Gefrustreerd

Incapabel

Benieuwd

Geïntimideerd

Jaloers

Beschaamd

Geïsoleerd

Kwetsbaar

Bezorgd

Geliefd

Levendig

Blij

Geraakt

Lief

Creatief

Geschokt

Liefdevol

Dankbaar

Gespannen

Moe

Nerveus

Opgewonden

Tweeslachtig

Onafhankelijk

Optimistisch

Uitgeput

Onbegrepen

Overweldigd

Verbijsterd

Ondergeschikt

Panisch

Verlaten

Ondermijnd

Paranoïde

Verlegen

Ongemakkelijk

Prettig

Verrukt

Ongerust

Raar

Verslagen

Ontevreden

Schuldig

Verveeld

Ontoereikend

Slecht

Verward

Onzeker

Sloom

Vol zelfvertrouwen

Oordelend

Smoorverliefd

Vijandig

Op mijn gemak

Teleurgesteld

Wanhopig

Opgelucht

Tevreden

Woedend

Eigen gevoelswoorden:

Vind je eigen woorden!
Deze oefening helpt je om je gevoelens in je eigen woorden te zetten. Dan kun je je
met hernieuwde kracht en helder uitspreken tegen je gaslighter en jullie relatie
veranderen of verbreken.
Stap 1
Welke onderstaande zin verwoord jouw gevoelens?


Ik weet niet wat ik voel



Ik voel me verdoofd



Ik weet niet wat ik wil



Ik weet niet wat zou kunnen helpen



Ik voel me gewoon raar



Ik voel me leeg



Ik voel me terneergeslagen en ik weet niet waarom



Ik heb tegenwoordig helemaal geen zin meer in seks



Was ik maar niet getrouwd



Ik voel me een buitenstaander



Ik ben altijd maar boos



Alles irriteert me



Ik vind eigenlijk niets meer leuk



Ik ben depressief

Stap 2
In deze uitspraak herken ik
mijzelf het meest:


Zo voel ik me omdat ………



Ik had dit gevoel voor het eerst toen ………



Ik blijf me maar zo voelen omdat ………



Als ik me niet zo zou voelen, dan ………



Dit gevoel zou kunnen veranderen of verdwijnen als ………



Wat ik nu het liefst wil, is ………

Stap 3
Neem een schrijfblok of notieboek. In ieder geval iets waar je veel op kan schrijven.
Schrijf je gekozen zin boven aan het eerste blad, zet een timer op 15 minuten en
begin met schrijven. Schrijf alles op wat er in je op komt. Neem geen pauze om
jezelf te censureren of na te denken over wat je op gaat schrijven. Komt er niets
nieuws? Blijf dan je gekozen zin herhalen tot of de tijd om is of er nieuwe inzichten
komen. Ben je geëindigd met je gekozen zin? Doe de oefening dan de volgende dag
opnieuw en blijf herhalen net zolang tot er weer nieuwe inzichten komen.
Woorden geven aan je gevoelens is een goede stap naar een gezondere en positievere
houding ten opzichte van jezelf.

Nog een extra oefening om je zelfbeeld te verbeteren:
Maak een lijstje van 15 mensen die in je Whatsapp lijst staan. Maak de volgende
verdeling:
5 mensen die jouw door en door kennen;
5 mensen die jouw redelijk goed kennen;
5 mensen die jouw oppervlakkig kennen.
Stuur al deze mensen onderstaand bericht:

Beste ……,
Graag zou ik je hulp vragen bij een oefening om mijn zelfvertrouwen te vergroten.
Zou jij drie positieve eigenschappen van mij aan mij terug willen sturen? De eerste
drie die in je opkomen, wanneer je aan mij denkt.
Dank je Wel!
Liefs,
[je naam]

Wanneer je van de meeste mensen, het is niet erg wanneer niet iedereen een
antwoord terug stuurt, een antwoord hebt ontvangen maak dan een woordwolk.
Dit kan via www.woordwolk.nl Hang deze woordwolk op waar jij hem in ieder geval 1
keer per dag ziet.

Extra
Zoals ik in het begin van dit werkboek had beloofd krijg je nog een paar extraatjes
van me. Hiermee wil ik je nog een kleine handreiking geven in je ‘strijd’ tegen
gaslighting en narcisme. Want een gaslightvrij leven wens ik voor iedereen. Niemand
zou zich erbij neer hoeven te leggen dat je partner je respectloos behandeld en in
iedere relatie moet je je vrij en geliefd voelen en vooral jezelf mogen zijn.

Gezien vanuit de gaslighter:
Het ligt voor de hand te denken dat je gaslighter heel slechte motieven heeft voor
zijn manier van handelen, namelijk dat hij een negatief beeld van je schetst, dat
overeenkomt met je grootste angsten over jezelf. Maar het kan heel goed zijn dat
hij zelf niet beseft hoe pijnlijk zijn woorden zijn. Als je gaslighter opgroeide in een
milieu waarin men heel respectloos met elkaar sprak, kan hij zijn gaan denken dat
mensen nu eenmaal zo met elkaar omgaan, of dat hij niet gehoord wordt als hij
zijn toon matigt. Houd daarom voet bij stuk, maar beledig hem niet. Houd het
eenvoudig en blijf gefocust. Als hij klaagt omdat je altijd te laat komt op hun
familiefeestjes, zeg dan niet dat hij ook nooit aardig doet tegen jouw moeder. Zeg
gewoon wat je vindt en wat je van plan bent en probeer vervolgens op en liefdevol
te luisteren naar wat je partner zegt.

Zorg voor jezelf!
Een van de lastigste aspecten van fase 3 van gaslighting is de manier waarop je je
afgesloten voelt van je emoties en je beste zelf – die je ooit was. Een goede
manier om de verbinding met jezelf te herstellen is met body & mind oefeningen.
Voorbeelden daarvan zijn: Yoga, tai chi, oosterse vechtsporten en andere vormen
van meditatie in beweging. Door deze oefeningen komt je geest tot rust en open
je je voor je diepste zelf.
Het kan ook zijn dat je de voorkeur geeft aan eenvoudige meditatie. Bij meditatie
ga je vijftien tot dertig minuten zitten, terwijl je je aandacht richt op je
ademhaling en je je gedachten gewoon laat oplossen. Dit is ook een goede manier
om je diepste zelf de tijd en ruimte te geven om zich kenbaar te maken.

De dreiging van geweld
Sommige vrouwen die zich in fase 3 van gaslighting bevinden zijn bang voor fysiek
geweld, of hebben daar al mee te maken gehad. Of voor de dreiging van fysiek
geweld door hun gaslighter.
Als jij, of je kinderen, fysiek mishandeld zijn, of als je denkt dat dit zou kunnen
gebeuren, moet je vertrekken en naar een veilige plek gaan. Een plek waar je kunt
telefoneren en de tijd kunt nemen om je volgende stap te bepalen. Dit kan bij
familie zijn of een opvanghuis. Zorg in de eerste plaats dat jij en je kinderen veilig
zijn. Emotionele problemen kunnen daarna aangepakt worden.
Wanneer er sprake is van fysieke mishandeling raad ik je aan om aangifte te doen
bij de politie, ook al is er geen fysiek bewijs. En neem contact op met Veilig Thuis
voor ondersteuning.
De allereerste belangrijke stap die je moet nemen wanneer er sprake is van fysieke
mishandeling is dat je voor je eigen veiligheid en die van je kinderen zorgt. Vertrek
of zorg dat je partner niet meer in jullie woning kan.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werkboek mag worden gereproduceerd, op welke manier dan ook. Met dank
aan Dr. Robin Stern, “Het gaslight effect, verborgen narcisme.”

