
Laat het oude achter bij iedere stap

Afgelopen woensdag heb ik Hans mijn hele boek gegeven. Hij had nu ongeveer 4 weken deel 1 en 
ik voelde dat ik verder wilde. Nam ik nu een grote sprong zonder te kijken hoe diep de afgrond 
was? Het voelde dubbel, want ik had het gevoel dat het nu goed was, maar ook wist ik dat deel 1 
nog niet volledig tot rust was gekomen bij hem, al was hij wel weer open naar mij. Maar ook voor 
mezelf, deel 1 vond ik nogal confronterend en zeker nogal behoorlijk kwetsbaar als hij helemaal 
geen idee heeft waar ik het over heb. Met andere woorden als het inderdaad waar zou zijn, wat hij 
me graag wil laten geloven, dat ik zomaar een voorbijganger ben en niets meer. Ik kan daar maar 
moeilijk in geloven, hoe erg hij me hiervan ook wil overtuigen. Maar goed, die discussie had ik al te
vaak in mezelf afgedraaid en altijd voel ik dat hij echt iets dieps voor me voelt. Deel 2 van het boek 
beschrijft hoe ik meer voor mezelf begon te kiezen en hem niet meer toestond, dat hij zijn emoties 
afschoof op mij, alsof ik verantwoordelijk was daarvoor. Deel 3, daar laat ik dingen van mezelf 
zien, waar ik een paar maanden geleden nog helemaal niet aan toe was, om dat volledig aan mezelf 
te durven laten zien, laat staan aan een ander. Nu liet ik dit zien aan Hans en dat is wel slikken.

Niet zo verwonderlijk dat ik weer begon te wankelen tussen vertrouwen en angst. Hij gaf aan deel 1
moeilijk te vinden en daarmee raakte hij met dat ene woord weer zoveel angst aan in mij. Drie 
dagen flitste alle zinnen door mijn hoofd, waarin ik me in mijn boek wel heel erg kwetsbaar had 
opgesteld. Bang dat Hans me nu echt zou afkeuren, maar tegelijk voelde ik een enorme zekerheid, 
dat ik mijn eigen gevoelens niet hoef te verantwoorden. Ze zijn er, ze zijn zuiver, ze zijn er 
respectvol voor wie hij is. Niets is dwingend, het zijn de gevoelens die in mij zijn en wie zou daar 
een negatieve stempel op mogen drukken.

Het spanningsveld wat er in mij ontstond hierdoor, uitte zich ook weer fysiek. Ik heb dat een jaar 
geleden ook heel duidelijk gehad. Ik voelde dat ik me meer los moest maken van Hans en besloot 
mijn stappen hierin te gaan zetten. Mijn gevoel kon geen andere kant meer op, hoe veel ik ook van 
hem hield. Ik voelde op dat punt eindelijk ook de liefde voor mezelf. Ik werd fysiek even helemaal 
schoongemaakt leek het wel. Nu is dat er weer, maar een heel stuk milder dan vorig jaar. Iedere keer
als ik weer een twijfelgedachte krijg, niet liefdevol en trouw ben aan mezelf overvalt me een 
vermoeidheid. Het voelt als dat ik dit niet meer mag toelaten voor mezelf. Dit zijn oude stukken en 
die horen niet meer bij mij nu. Opeens komen ook heel helder mijn leerpunten naar boven, die ik 
nog te gaan heb. Dat roept veel emoties bij me op, want ik ben daar heel angstig voor. Ik overzie het
niet, al moet ik wel constateren, dat ik bepaalde angsten ook blijkbaar achter me heb gelaten. Het 
gaat nu niet meer om een innerlijke angst, maar meer hoe ik dit praktisch aan kan pakken, omdat ik 
toch wel moeite heb met mijn paniekaanvallen. Het belemmert me en ik weet niet hoe ik hier 
doorheen kan komen, ik heb al zo vaak stappen ondernomen hierin en telkens was er weer een 
flinke klap terug.

Ik heb dit alles gisteren maar eens goed toegelaten en kon niet meer ophouden met huilen. Daarna 
de koe bij de hoorns en samen met mijn partner de eerste stapjes besproken die ik nu zou kunnen 
zetten. Ook alles besproken wat ik inzie aan leerpunten voor mezelf en dat luchtte op. De 
eerlijkheid en openheid hierin doet al veel en laat een flinke last van mijn schouders vallen. Ik 
realiseerde me, dat ik niet zonder kijken hoefde te springen. Ik mocht rustig stapje voor stapje gaan 
en ik realiseerde me, dat ik met mijn boek ook niet blindelings had gesprongen. Ik had hier ook 
bijna een jaar over gedaan.

Ik merk dat deze fysieke inmenging me enorm helpt. Mijn lichaam weet precies wat mijn ziel wil en
vertelt me duidelijk de weg. Ik mag er daarom ook op vertrouwen, dat dit ook zo zal zijn met mijn 
paniekaanvallen en dat ik naarmate ik echt stevig durf te staan in mijn kracht een paniekgevoel me 
niet meer omver zal blazen. Daar had de coach waar ik naartoe ga het ook over. Het gaat erom hoe 
ik reageer op de angst, want volgens hem was het meer, dat ik andermans angsten voelde en dit me 
in disharmonie bracht als ik dit aannam als mijn angst. Blijkbaar was ik zelf niet meer zo angstig. Ik
ben inderdaad ook niet meer zo bang voor wat het leven me brengt. Het is goed, dat zie ik wel de 
laatste 2 jaar. Het is gewoon goed en alles dient zijn doel. Een omweg is ook niet verkeerd, het is 



gewoon een andere, (ietwat) langere weg, maar hij voert wel naar mijn doel. 

Het is goed. En zo is dat ook met mijn boek, want telkens ik het boek nu in handen neem, zie ik dat 
dit mijn diepe gevoel is. En dat is goed, want dat komt van diep in mijn ziel en mijn hart. Het is 
gewoon wennen om zomaar zo kwetsbaar te mogen zijn van mezelf. Dat voelt even onwennig, als 
de man die er voor mij het meest toe doet me vertelt het toch wel moeilijk te vinden om te lezen. 
Ook voor hem zal dat onwennig zijn. Welkom lieve Hans, want dat is wat ook jij meer mag 
toelaten, jouw kwetsbaarheid in jou zelf. 

Veel liefs....en mijn boek komt er aan, ook voor jullie, zodra alle praktische zaken hier rond 
afgehandeld zijn...tijd en geduld (vooral voor mij), Anna
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