
Kracht in mezelf

Volgens mij begin ik te begrijpen wat de verandering van de laatste tijd is, waar dit 
naartoe gaat. De afstand en tegelijk de nabijheid die ik ervaar. Het diepe verdriet wat ik 
dagen zo voelde en dan kom ik in zo'n stilte. Een stilte die ik niet kan beschrijven. Is het 
de stilte van het blad wat blanco is en iedere dag in het moment gevuld wordt? Of is het 
de stilte voor de storm? Of vertelt me de stilte dat ik me afsluit, of dat mijn gevoel t.o.v. 
Hans veranderd is?

Ik voel in mezelf en ontdek dat hij nog altijd net zo veel in mijn hart en in mijn beleving 
zit. Mijn gevoel is nog altijd heel erg diep, maar ik ontdek een hele grote verandering. De 
verandering is er eentje in de relatie met mezelf. Het voelt allemaal niet meer zo 
hartverscheurend, omdat ik de uitkomst van mijn leven niet meer in de handen van Hans 
leg. Ik heb het nu zelf in MIJN handen gepakt. Wat een weg!!! Ik ben daar al een hele tijd
geleden achter gekomen, dat ik in mijn gevoel heel erg afhankelijk was van hoe Hans 
tegen mij deed, of hij me zag, me aansprak en hoe hij me benaderde.

Het viel me vanochtend op. Opeens werd ik weer met een respectabele u aangesproken. 
Normaal hoor ik het woord “u” als hij vlucht. Maar nu vlucht hij niet meer (uiterlijk). 
Innerlijk is hij nu wel op afstand, maar dat heeft volgens mij niet veel met mij te maken. 
Het gekke was, dat ik het helemaal niet hoorde. Ik merkte wel op dat er iets niet klopte, in
wat hij zei. Pas later besefte ik dat hij me weer eens met u had aangesproken. En hoe 
vaak ik die afstand had gevoeld in die ene uitdrukking “u” en mij dat verdrietig had 
gemaakt, nu zei me dat totaal niets gevoelsmatig.

Waarom komt dat allemaal niet meer zo diep aan? Dat heb ik me de laatste tijd wel vaker 
afgevraagd. Ja overgave, maar hoe komt die overgave er, want dat kun je niet beslissen in
je hoofd, dat moet je voelen.

Daar waar ik al die tijd in mijn bootje had gevaren, had ik mijn bootje willen besturen. Ik 
peddelde, ik zette een buitenboordmotor aan, desnoods stapte ik uit en trok mijn bootje 
achter me aan, maar vooruit zou ik gaan. En zo manoeuvreerde ik mijn bootje om Hans 
heen. Hij had mijn ziel zo wakker geschud, dat dit ook echt niet anders kon. Je ziel voelt 
de richting en die richting die wordt op de een of andere manier aangewakkerd door je 
zielenlief. Dan is er geen houden meer aan en ga je voor die richting. Iedereen die dit 
meemaakt zal dit beamen. Je leven is opeens een hele andere richting uit gegaan en niets
is meer hetzelfde.

Maar nu, nu manoeuvreer ik niet meer om Hans heen, ik ben bij mezelf aangekomen!!!!!! 
Ik ben niet meer afhankelijk van wat hij zegt, voelt en doet. En daar waar dat wel nog zo 
is, is er nog werk aan de winkel. Ik heb nu mijn recht en mijn passie, mijn richting, mijn 
leven ZELF in mijn handen genomen. Hoe de uitkomst met Hans is, doet er nu niet meer 
zo toe. Nog altijd is er het diepe verlangen om één te zijn met hem, maar ik heb ook 
geleerd dat éénzijn volledig vanuit het diepst van twee mensen moet komen, anders is er 
geen één.

Nu is dat niet aan de orde, maar ik zie ook de weg van Hans. Waar en wanneer dat 
éénzijn er zal zijn, dat is nu een rustpunt. Voor mij is nu enkel van belang hoe ik 
manoeuvreer binnen mijn eigen gevoelsleven. Hij heeft daar nu een ander plekje. Hij is 
niet meer het hoogste doel. Hij is nu naast mij en draagt van daaruit zijn bijdrage bij. En 
die bijdrage vanuit hem wordt steeds kleiner, omdat ik het steeds meer uit mijzelf haal. 
Mijn  kracht is meer gaan spreken, mijn passie heeft zich laten horen. Hij mag meelopen 
daar waar hij dat wenst. Dat maakt alles nog schoner en liefdevoller, serener en vredig. 
Maar loopt hij niet naast me, is mijn weg even krachtig!!!!! Het is MIJN weg.



Ik was afhankelijk in mijn gevoel. Daardoor was ik afhankelijk in mijn handelen, maar dat 
heeft me wel op mijn pad met mijn ware passie gebracht. Ik durf nu te lopen, ik ben een 
heleboel minder bang.

In zijn ogen zie ik ook een verandering. Als ik hem nu aankijk, zie ik niet meer zijn ziel, zie
ik niet meer mezelf. Ik zie fysieke ogen, de diepte is weg. Betekent dit dat hij ervoor kiest 
om daar te blijven, terwijl ik nu mijn eigen weg loop? Zit zijn taak erop? Of is deze afstand
even nodig? Deze vragen zijn er wel nog en ook zit daar nog wat angst. Maar ik laat me 
daar nu niet meer door tegenhouden. Ik ben hem dankbaar, dat hij mij mijn passie heeft 
laten zien. Zonder hem, had ik het niet gevonden, want mijn passie is om naar mijn 
essentie, mijn ziel te leven. En mijn ziel ben ik via hem voor het eerst zo duidelijk gaan 
zien. En daarvoor ben ik hem dankbaar, altijd. Mijn liefde blijft, misschien was het niet 
bedoeld voor dit leven, misschien ooit in een andere tijd. Ik kan niet anders dan nu 
loslaten en doorlopen met de kracht die ik in mezelf heb ontdekt. Die kracht mag ik nu 
nog meer uitbouwen voor mezelf. Ik laat je nu lieve Hans, je bent vrij om daar te gaan 
waar jouw leven jou brengt. Ooit zie ik je weer als ziel. Nu moet ik daar (even) afscheid 
van nemen. Enkel jij kan ervoor kiezen jouw ziel weer met mij te delen. Tot die tijd ben ik 
dankbaar dat ik je aards nog zo in mijn buurt heb. Het is anders, zoveel anders, maar het 
is wat het leven me nu brengt en dat neem ik met dankbaarheid aan, met mijn hart vol 
liefde.
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