
Alweer overgave

Ai, wat laat ik me toch beïnvloeden. Ik moet toch wel heel erg concluderen, dat ik weer 
niets durf, want..... (vul maar in). Waarom ben ik weer zo dienstbaar nu? Het is echt zo, 
dat ik de woorden van Hans veel meer aanhoor, dan de woorden van mijn hart. Ik kan niet
meer bij mijn gevoel, zoals ik dat voorheen wel kon, want hij begrijpt die diepte toch niet 
zo goed en hij wil dat niet. Dus slot erop. 

Ik schrijf nog maar nauwelijks in mijn dagboek, want hij wil niet dat ik interpreteer. 
Interpreteer ik? Of schrijf ik mijn gevoel op? Ik ben mijn boek nog eens voor een laatste 
keer na aan het lezen op spellings- en schrijffouten en daar kan ik heel goed begrijpen, 
dat als je het boek met je hoofd leest, dat het dan interpreteren heet. Maar al die dingen 
waren dingen die ik voelde. Sommige dingen voelde ik fysiek, sommige dingen voelde ik 
als een impuls en weer andere dingen als een weten. Juist mijn gepieker benoemde ik ook
als zodanig en altijd greep ik terug naar dat wat ik voelde. Toch zit er nu een rem op mijn 
dagboek, want hij wil toch niet dat ik zo met hem bezig ben....

Ik durf hem helemaal niet meer te voelen. Ik verkramp als ik al iets meen te voelen. Direct
schiet het naar mijn hoofd en wordt het helemaal kapot geredeneerd. Juist datgene wat 
hij niet wil, doe ik nu. Nu denk ik er over na en interpreteer ik erop los. En het brengt me 
mijlenver weg van mezelf. Als ik al iets binnenkrijg via voelen, dan krijgt mijn gevoel eerst 
een krijgsverhoor, voordat het de stempel goedgekeurd krijgt.

Waar ben ik mee bezig? Mijn brieven durf ik de laatste weken niet meer zo goed op mijn 
site te zetten. Ook zij moeten eerst door de molen voordat ze goedgekeurd zijn. Dan zijn 
er ook brieven die in mijn gevoel zeker de goedkeuring krijgen, maar die vast niet kunnen 
voldoen aan zijn wensen. Die brieven die blijven liggen en komen later of niet op mijn site.

Ik voel me bijna een mens wat verkeerde dingen doet. Maar is dat ook wel wat hij zegt? 
DAT heeft hij helemaal niet gezegd. Toch til ik heel erg zwaar aan zijn woorden. Veel te 
zwaar. Ik geef mezelf weer helemaal weg en als je het hebt over objectiviteit in liefde, dan
is dit niet objectief meer. Toen ik het liet stromen en liet zijn zoals het was, toen was het 
juist wel objectief, al konden veel mensen het wellicht niet volgen. Dat was voor mij geen 
reden om niet mijn liefde te voelen. Nu voel ik bijna niets. Ik voel leegte. De verbinding 
die er op zielsniveau is, is nu niet bereikbaar voor mij, moet ik helaas concluderen. Zoals 
er afstand ontstaat naar mezelf, ontstaat er op zielsniveau afstand naar hem. Op aards 
niveau treed ik hem dan weer te veel tegemoet. Welk niveau telt? Voor mij telt het aards 
niveau als het in overeenstemming is met het zielsniveau. We hebben alles via het aardse 
te leren en het is niet raar dat ik juist daar dan ook zo in de knoop raak weer. Voor mij is 
het aardse niveau juist heel erg belangrijk. Zonder dat geen spiritueel niveau. Maar ik 
merk ook, dat als je je te fel richt op het aardse, zoals ik nu, dan sluit je af voor het 
spirituele. Dan ben ik mijn richting kwijt, dan ben ik mijn gevoel kwijt. Dan loop ik rond in 
een soort van niemandsland. Nu hebben Hans en ik weinig, omdat het zielsniveau 
afgeschermd is door mij. Hierdoor leer ik wel weer, dat hij mijn boek ook echt niet KAN 
herkennen als hij het zielsniveau niet ervaart. Maar dat hij niets voelt. Ik kan dat echt niet 
aanvaarden. Dat kan hij me nog 1000 jaar ontkennen. Voor mij voelt dat echt heel erg 
anders. Hij voelt wel iets, daar hoef ik niet aan te twijfelen. Toch doe ik dat nu wel eens 
en ik merk, dat er dan een ergernis ontstaat in mij. Want voelt hij het niet, dan moet hij 
zich ook afvragen waar hij mee bezig is. Dan kan hij me maar beter loslaten en niet dat 
prettige en al zeker niet dat diepe opzoeken.

DAT zou ik hem verwijten als dit zo was, maar ik weet zeker dat dit niet waar is. Ik weet 
dat mijn waarheid klopt en onze waarheid altijd naar de oppervlakte zal komen, hoe ver 



we het ook wegstoppen. Misschien is het voor hem nu eens goed, dat ik het wegstop. Dan
kan hij geen last hebben van mij op energetisch vlak. Dan mag daar eens de ruimte 
ontstaan voor hem om te voelen en te ontdekken. Misschien is het niet zo verkeerd. Voor 
mij is het dat wel. Daarvoor moet ik toch weer gaan toelaten. Alles toelaten hoe het zich 
ook presenteert. Of ik het er nu mee eens ben of niet. Of het in overeenstemming is met 
zijn woorden of niet. Het wordt tijd dat ik zijn woorden los ga laten en weer zelf ga lopen. 
Weg met dat looprekje, weg met die kruk. Ik kon toch goed zelf lopen, waarom grijp ik me
dan toch weer daaraan vast?

Als de tegenstrijdigheid me verwart, dan verwart het maar. Elke verwarde gedachte en elk 
verward gevoel mag ik toelaten. HIJ wakkert die verwarring in mij aan door het 
tegenstrijdige in hem. Zou hij dat niet doen, dan bleef die kloof tussen zijn woorden en 
zijn momentjes van dieper contact echt niet bestaan. De waarheid mag naar de 
oppervlakte komen. En dat kan ook via verwarring. Misschien juist wel door verwarring.

Ik ga mijn best doen om me weer over te geven en alles zijn werk te laten doen, zoals het
dat doet. Niet meer proberen tegen te houden. Niet meer proberen te controleren. Als ik 
iets heb geleerd over dit proces dan is het wel dat het totaal niet te controleren, of te 
voorspellen is. Alweer overgave!!!!!

Zucht.

Ik ga gewoon genieten van de momenten dat hij contact maakt. Niet meer zo gek doen en
blij zijn dat HIJ contact met MIJ maakt. En dan gewoon mezelf blijven. Bevalt het hem 
niet, dan heeft hij keuzevrijheid. Maar nu kiest hij hiervoor en mag ik best eens genieten 
van zijn aanwezigheid. ZO!
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