
Heelheid van de paradox

Ik merk de laatste tijd steeds vaker, dat er iets bezig is in de paradoxale stukken, oftewel 
de dingen die in contrast zijn. Ik kan er nog niet de vinger op leggen wat het exact is, 
maar met de tijd wordt me dat wel helder.

Ik voelde bijvoorbeeld vanmiddag toen ik Hans op afstand even zag, dat hij het even niet 
kon vormgeven, het even niet kon. Het is goed en dat voel ik ook echt zo. Ik wil hem dan 
zijn ruimte geven en hem laten in zijn stuk. In die zin trek ik me dan even terug, of zal ik 
niet te aanwezig willen zijn voor hem. Ik weet zelf dat er tijd nodig is voor bepaalde 
momenten en ik hoef niet te weten waarvoor hij tijd nodig heeft. Ik voel dat hij het in het 
moment niet kan en houdt van hem zoals hij dan is. Het hoeft niet anders, het is goed.

Als ik hem dan een aantal uurtjes later weer zie, benader ik hem nog vanuit dit gegeven 
en daar gebeurt iets wat ik de laatste tijd vaker ervaar. Er lijkt opeens iets om te draaien in
hem, of in hem en in mij , of in mij alleen (dat kan ik nog niet zo goed plaatsen). Het lijkt 
dan net alsof hij in zijn behoefte om even die rust te hebben voor zichzelf ook een 
plotselinge behoefte voelt om het tegenovergestelde te hebben. De paradox lijkt dan in 
hem te zijn en als hij een keuze zou moeten maken, dan is dat onmogelijk door die 
paradox. Eerlijk gezegd ervaar ik dit zelf ook precies zo. Ik voel een hele sterke behoefte 
om Hans zijn gevoel, zijn tijd te laten, maar opeens voel ik ook een draaibeweging, dat ik 
tegelijk ook het tegenovergestelde wil, dat ik er (voor hem) wil zijn. De paradox is dan 
compleet, ze is niet in het midden, maar ze is er beide en daardoor is het compleet. De 
paradox is er in zijn heelheid. Beide elementen zijn dan in je, je hoeft niet te kiezen, het is
er allebei en het mag er allebei zijn. Ik denk zelfs dat het er juist ook allebei moet zijn. Het
een kan niet bestaan zonder het ander. We kiezen vaak voor 1 zijde, maar is het niet 
logischer als je beide zijdes in jezelf hebt en daardoor compleet bent. Je hoeft helemaal 
niet te kiezen, het is er allebei. Al kan ik dit rationeel totaal niet uitleggen, daarvoor zijn er
filosofen geboren op deze wereld, dat laat ik aan hen over.

Is dat ook niet waar het om gaat, want als ik kijk naar dat paradoxale wat ik zelf ervaar in 
die draaibeweging, dan kan ik dit perfect invullen. Ik kan dat goed vormgeven innerlijk. Ik 
kan er (voor hem) zijn en daarin hem helemaal in zijn proces laten, hem zijn emotie laten,
hem zijn tijd laten. Dat kan. Maar als ik dan ga nadenken over hoe ik dit kan vormgeven 
binnen de omgeving waar we elkaar zien, dan weet ik totaal niet hoe ik daar uitdrukking 
aan kan geven.

Anders merk ik ook steeds vaker, dat ik hem zie, of voel reageren, zoals ik dat deed een 
tijd terug. En ikzelf blijk ook steeds vaker op hem te reageren, zoals hij dat voorheen meer
deed naar mij toe. Er verschuift van alles. Ik kan denk ik maar één ding doen en dit 
gewoon laten verschuiven. De tijd zijn werk laten doen en zien waar dit ons brengt. Het is 
al vaak geweest, dat ik verschuivingen voelde, die later vanzelf een bepaalde vorm 
begonnen aan te nemen. Als ik dan mijn dagboek terug las, was het helemaal kloppend 
wat ik voelde, al kon ik net zoals nu de vinger er niet op leggen.

De vinger erop willen leggen, is mijn behoefte om de controle te hebben, zoals ik dit 
voorheen vaak wilde. Nu voel ik een rust waardoor ik het kan laten gebeuren. Ik zie wel 
en Hans ziet het ook wel. Ik weet hierin één ding helemaal zeker en dat is dat het precies 
goed is. Het klopt zoals het gaat (vraag me niet waarom, het klopt gewoon).   
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Ik realiseer me hoe simpel dit bovenstaande eigenlijk is. Je hebt beide zijden in je. De een



is over het algemeen sterker ontwikkeld dan het ander. Daardoor zal je de minder 
ontwikkelde zijde weinig aanspreken. Als je het paradoxale in zijn heelheid hebt kunnen 
toelaten en hebt ontwikkeld, bezit je een enorm talent. Je beheerst beide zijden, waardoor
je over een breed spectrum innerlijk kunt anticiperen. Je wordt steeds meer een geheel. 
Je kunt dan zelfs, zoals ik het gisteren voelde, beide zijden tegelijkertijd toelaten en toch 
rust ervaren. 

En wat heeft dat nu weer met zielenliefde te maken. Eigenlijk niets en toch alles. De ander
blijft je spiegelen, aanraken tot je beide zijden hebt ervaren, onderzocht en ontwikkeld. 
Dat doet iedereen, iedereen is een spiegel. Maar deze spiegel kun je niet negeren, hij 
staat te dichtbij om dat te kunnen.
En natuurlijk, nadat ik deze brief heb geplaatst, raakt hij me weer aan in een oud stuk. Ik 
voelde hem weer gaan, heel erg ver weg van mij. Dit was weer die oude angst in me, dat 
hij voor altijd verdwijnt uit mijn leven. Ik ben daar nog altijd niet los van en dat voelde ik 
vandaag weer. Ik voelde dat ik weer niets kon doen hierin, enkel toelaten en loslaten. En 
dat heb ik dan ook maar gedaan.
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