
Barbamama in een glazen vaas

Er is ergens iets geblokkeerd in mij. Jullie zullen dat vast wel hebben gemerkt aan het 
uitblijven van brieven. Ik heb er een paar dagen geleden eentje geschreven, maar er was 
iets. Ik weet het niet. Ik kreeg hem maar niet geplaatst op de site, er knaagde iets aan de
brief wat ik wilde doorvoelen. Telkens ik hiervoor ging zitten, liep het spaak. Vandaag 
schreef ik nog een brief en weer liep het spaak. Maar dat is maar een uitingsvorm van iets
wat niet lekker zit in mij. Er zijn meer uitingsvormen. Ik stik, ik krijg geen adem thuis. De 
kinderen kunnen me weinig storen, maar verder krijg ik geen ademruimte. Dat wordt 
oorlog, dacht ik vanochtend nog bij het ontbijt. En dat was het geworden, als ik thuis was 
gebleven. Gelukkig hadden we afgesproken met een paar vrouwen iets creatiefs te gaan 
doen. En daar gebeurde iets met me. Opeens werd ik stil van binnen en opeens voelde ik 
me weer thuis in mezelf. En dat gevoel ben ik volgens mij al een paar weken kwijt. Toen ik
naar huis reed voelde ik me weer zo goed en om dat vast te houden, ging ik zo snel het 
me lukte naar de tuin om spinazie te oogsten. In mijn stilte vond ik ook Hans weer terug, 
althans mijn gevoel voor hem. Dit heb ik niet meer gevoeld sinds ons gesprek en ik ben 
bang, dat ik ergens iets heb afgeblokt in mezelf toen.

Dat zet me weer voor een dilemma in mezelf, want hoe geef ik hier nu vorm aan? Ik dacht
mijn draai te hebben gevonden, al reageerde ik wel de hele tijd precies omgekeerd. Was 
dat een teken dat ik iets had geblokkeerd? Nu had ik al een week rust op dit vlak, want ik 
zag Hans niet en ik ben ook weinig met hem bezig geweest. Iedere keer als ik ook maar 
iets voelde van zijn energie gooide ik de denkbeeldige spiegel tussen hem en mij in en 
was de connectie snel weer weg. Zelfs toen er kort mailverkeer was tussen ons (uit mijn 
initiatief), merkte ik dat ik blokkeerde. Ik heb een dag afstand moeten nemen om terug te
kunnen mailen, het ging gewoon niet. Ik had weer een tegengestelde reactie merkte ik. Ik
begreep niet waarom en nog begrijp ik het niet, tenzij ik inderdaad ergens iets heb 
geblokkeerd. Aan hem lag het zeker niet en daarom begreep ik mijn reactie ook niet. Na 
een dag had ik me daar weer overheen kunnen zetten en lukte het me om normaal terug 
te mailen en me daar ook goed bij te voelen. Maar daarna gooi ik de spiegel er weer 
tussen en houd ik alle energie tussen hem en mij in stilstand.

Hoe reset ik mezelf? Nu ook voor het eerst sinds weken dat de tranen over mijn wangen 
lopen. Is het inderdaad dat ik de energie die er voorheen tussen ons stroomde nu iedere 
keer afsnijd/stop zet door die spiegel? Of snijd ik het op een andere manier af? Wat 
gebeurt er weer als ik die energie weer vrij laat stromen? Volgens mij ben ik daar opeens 
bang voor geworden....... Bang dat het stroomt...want hij wil dat niet. Hoe ver ga ik om 
aan de wens van iemand anders te voldoen?

Het kan niet enkel zo zijn, dat mijn site en mijn boek mogen bestaan en ik verder dit hele 
stuk moet stoppen. Volgens mij heb ik DAT geprobeerd en was het DAT waardoor ik zo 
tegengesteld reageerde. Zette hij gevoelsmatig/energetisch een stap richting mij, dan was
dat alsof hij juist van me wegliep, alsof hij me niet trouw was. Nam hij afstand, dan kwam 
er rust. In afstand/gereserveerdheid hoefde ik ook niet veel met mijn eigen gevoel. Dat 
gedrag klopte met zijn uitleg. Maar maakte hij innerlijk contact, dan durfde ik niet meer 
trouw te zijn aan mezelf.

De rust die ik na ons gesprek ervoer was echt oprecht. Die rust was er en ik denk dat ik 
zijn nee echt kan aanvaarden als dat ook echt zo is. Maar als er dan weer dat zielscontact 
ontstaat, zeker in zijn fysieke nabijheid, en HIJ is degene die dat contact legt, dan kan ik 
zijn nee niet aanvaarden en daardoor komt die onrust. Dan moet ik iets met mijn eigen 
gevoelens en aangezien hij zo helder is geweest, kies ik ervoor om dat te beantwoorden.



Het mooie is, dat mijn twee brieven die ik schreef, maar niet geplaatst kreeg te maken 
hadden met dichtbij mezelf kunnen zijn en blijven. Ik ontdekte dat DAT de sleutel is als ik 
me niet veilig voel buiten mijn veilige omgeving. Ik begreep alleen niet waarom ik dat 
telkens deed, zo ver weg gaan van mezelf. Mijn energielichaam lijkt wel een barbamama, 
want ik vloei gewoon uit, als ik er niet op let om mijn energie héél erg dicht bij mezelf te 
houden. Zelfs als de kinderen me kort iets vroegen, was dat al genoeg om weer uit te 
vloeien met mijn energielichaam. Maar heeft het daar niet gewoon ALLEMAAL mee te 
maken, dat ik ECHT dicht bij mezelf blijf. Dicht bij mijn fysieke lichaam, dicht bij mijn 
gevoel, dicht bij mijn beleving, trouw zijn aan mezelf in de breedste zin van het woord.

Hoe moet dat nu? Word ik nu voor de keuze gezet om Hans niet trouw te mogen zijn, om 
trouw te kunnen blijven aan mezelf? Wie heeft de waarheid? Kan ik respect hebben voor 
zijn waarheid, maar echt volledig trouw zijn aan mijn waarheid met al zijn aspecten? Kan 
ik dat contrast in mezelf verenigen en me daar volledig in thuis voelen? Ontvangen als hij 
me dichtbij benadert ook al is dat niet in overeenstemming met zijn woorden? Geen hoop 
en toch toenadering op zielsniveau......? En mijn eigen gevoel hierin? Mijn gevoel blijft me 
vertellen dat hij ook met mij bezig is, dat ook hij me niet echt kan loslaten (ook al wil zijn 
hoofd dat nog zo graag), zijn hart vertelt hem de waarheid. Dezelfde waarheid die ik 
ervaar, enkel beleven we het allebei vanuit een ander perspectief, vanuit een ander 
gevoelspunt.

Ik zocht de weg naar het midden door mijn beleving in een rugzakje aan de gevoelskant 
te laten staan. Dat gevoel moest dan maar daar blijven, want in ratioland bestaat dat niet.
Dat is de verkeerde manier. Ik moet met mijn pakketje gevoel, ratioland binnen durven 
lopen. Pakketje gevoel, dat ben ik nu eenmaal. Mijn zonneteken van de Tzolkin is Rode 
Maan. Dat is waterig, één en al gevoelens (van zichzelf en van de ander). Dát is juist mijn 
kracht als ik het laat stromen op een creatieve manier. En dat kan ik van de laatste 
weekjes niet meer zo zeggen. Het stroomde weinig, vaak zelfs niet. Ik hield het allemaal 
buiten, zodat er in mijn binnenste ook niets kon gebeuren.

De kracht van een zielenliefde is juist, dat je elkaars ultieme spiegel bent. Als ik telkens die
spiegel omdraai, zal ik er niet in kunnen kijken. Ik mag wel de spiegel naar buiten draaien 
als gevoelens van hem mij belasten. Maar ik mag ook zeker wel via hem zien wat iets met 
mij doet, ook al begrijpt hij dat niet goed. Ook al is hij van mening dat ik zijn gedrag 
analyseer. Dan begrijpt hij mijn zijde van de medaille niet. Begrijpelijk, want hij is daar 
waarschijnlijk ook nog nooit geweest. Net zo goed als dat ik ook nog nooit aan zijn kant 
heb gestaan, al kan ik ook wel aardig dingen kapot redeneren. Dat heeft het leven me wel
geleerd...overleven was dat in mijn geval, want de gevoelens waren soms zo veel, dat ik 
ze vastzette en overging naar mijn holle verstand. Eigenlijk doe ik dat nu ook, zeker naar 
mijn HOLLE verstand, want erg veel inhoud heeft dat niet nu. Mijn gevoel heeft inhoud, 
geeft inhoud en DAT heb ik nodig als wegwijzer als ik op pad ga in ratioland. Laat het mijn
kompas zijn waar ik echt op vertrouw. Maar laat het niet meer een stortvloed, de aanzet 
tot beweging zijn. Misschien is het dat wel, wat het leven me nu vraagt. Mijn gevoel 
volgen, trouw blijven aan mijn gevoel, volledig, tegen elke weerstand in, mijn gevoel 
leven, maar gesteund, ingeteugeld, begrensd door het verstand.

En zo is dat ook in mijn ontdekking dat ik een barbamama ben. Met mijn hoofd moet ik 
alert blijven, moet ik mezelf blijven volgen. Mijn hoofd moet het glas vormen, waarmee 
het het water houvast geeft. Barbamama in een glazen vaas.
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