
Een blije hond, kent in zijn enthousiasme vaak zijn grens niet
Er begint me langzaam iets te dagen. Ik zal proberen om het uit te leggen. Maar het bevat
verschillende lagen. Ik probeer het.
Allereerst mijn vraag, mijn sterke gevoel dat je mijn tweelingziel bent. De herkenning in de
verhalen over tweelingzielen. Het was thuiskomen. Eindelijk iemand die beschreef wat ik 
voel voor jou. Het durven toelaten door deze herkenning. Van herkenning naar erkenning. 
Hierin was mijn vreugde zo groot, dat ik met de voetjes van de grond kwam. Dit 
heeft geresulteerd in een 3-tal mailtjes aan jou. Waarvan er eentje was, waar ik me weer 
liet gaan in mijn uiting van mijn gevoel voor jou.
Daarna kwam het besef, dat ik je weer had laten schrikken, of althans jij je toch wel wat 
onhandig voelde. Enerzijds zat daar de les, dat ik moet leren om gedrag van anderen, in 
dit geval jou, niet als persoonlijk aan te trekken. Het teruggetrokken gedrag van jou hoeft 
niets te maken te hebben met mij, Toch interpreteer ik dat wel vaak als zodanig. Dat is me
door mijn gesprek met Marieke, een vriendin ook nog meer duidelijk geworden.

Anderzijds zit daar het leren beheersen. Ik liet me gaan, als een klein kind wat een lik van 
een ijsje kreeg. Ik wilde, ik verlangde meer, wilde sneller gaan. En daar gaat het mis. Ik 
ben daar met jou, waar ik nu sta. Dat gevoel was ook heel sterk aanwezig, maar opeens 
werd het door mijn enthousiasme de kop ingedrukt.

Ik kwam door mijn twijfel aan mezelf weer terug met de voetjes op de vloer en direct zie 
ik een duidelijke verandering in jouw gedrag. Jij zoekt mij weer. Je zoekt een ingang om 
iets leuks tegen me te zeggen. Je oogjes fonkelen weer als je me even aankijkt. Het gaat 
dieper dan enkel loslaten. Dat hielp me in het verleden altijd. Nu hielp het niet. Wel 
bemerkte ik weer een lijntje tussen ons, wat bij mij in de zonnevlecht zat genesteld. Dat 
heb ik los gemaakt. Ik wilde toch wel de controle hebben, door me te verliezen in mijn 
enthousiasme. Dit klinkt tegenstrijdig. Maar door het verlangen wat ik kreeg en niet 
controleerde, zocht ik naar controle bij jou. Ik had mezelf niet in de hand en als spiegel 
probeerde ik jou in de hand te krijgen, daarom ook de zonnevlecht.
Simpel is het. Maar zo moeilijk als je erin zit, want dan zie je het allemaal niet meer helder.

Nu genieten van jouw mooie uitstraling en het verder laten zijn wat het is. Niet willen, niet
verlangen, niet de controle willen hebben. Ik weet dat het nog niet geïntegreerd is. Daar 
zal ik nog wel beproefd worden. Maar ik begrijp het proces nu wel beter.
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