
Mijn beleving is mijn vrijheid

Ik voel een bepaalde vrijheid vandaag om te spelen in het leven. De dagen dat ik me niet 
goed heb gevoeld, hebben echt wat positiefs gebracht in mij. Ik voelde me gevangen en 
juist door dat te ervaren kan ik me nu innerlijk meer vrij voelen.

Naar Hans toe merk ik, dat er ook een zwaarte wegvalt voor mij. Het altijd maar niet aan 
de buitenkant kunnen zien, waar ik met periodes over struikel, valt daarmee vandaag voor
me weg. Ik vraag om beleving en dat mag. 

Het gevangen zetten de hele tijd in vragen, wat hij wel of niet kan en wil verdragen van 
mij, zet me stil. Het is soms een innerlijk gevecht tussen dat wat ik denk te kunnen en dat
wat ik zou willen. Wat ik wil is vrij zijn, maar de situatie voelt vaak niet vrij. Nu vandaag 
voel ik dat dit een illusie is. Vandaag.

Binnen de situatie zoals die nu is, elkaar via een professionele setting kennen, een rem die
vast geroest lijkt, kan er wel vrijheid zijn. Het lijkt niet zo te zijn en vaak voelt dat ook echt
zo. Je wilt dan met dagen door muren breken, maar je weet, dat dit het allemaal heel 
ingewikkeld maakt. Je weet ook, dat het je eigen angsten zijn, die ervoor zorgen dat je 
door muren wilt breken. Dat heb ik in die 2 jaar wel geleerd.

Maar in wie ik ben, daar mag ik wel degelijk mee spelen. Ik mag mijn spontaniteit niet aan
banden leggen. Ik hoef ook niet meer te doen, dan mijn spontaniteit terug te vinden en 
vast te houden. Daar gaat het om en dat is mijn vrijheid. In mijn spontaniteit is er alle 
ruimte voor begrip, geduld en aanvaarding van dat wat er wel en niet is. Maar hoe ik dit 
innerlijk beleef en of ik wel of niet overeind blijf staan, dat is mijn vrijheid, mijn recht.

Ik heb ieder moment de vrijheid om te kiezen hoe ik ermee omga. Ik kan kiezen of iets 
me op slot zet en voor hoe lang. Ik kan kiezen om emoties toe te laten. Ik kan kiezen voor
piekeren, of voor loslaten. En als ik ervoor wil kiezen, zoals vorige week om mijn 
onuitgesproken uitnodiging later nog te laten horen, dan is dat ook mijn keuze. Of hij 
daarop reageert of niet, dat is zijn keuze en die is goed zoals ze is. Innerlijk weet ik dat hij
niet reageert, dus is die keuze nog bewuster als ik de uitnodiging toch uit. Dat gaf me 
vrijheid. Ik had er ook voor kunnen kiezen om dit niet te uiten. Dan had ik dit gedaan uit 
angst voor een teleurstelling. Dat was het nu allerminst. Ik wist dat ik dit uitte om te laten
voelen, dat de deur altijd open is. Dat was het enige en daar doe ik niets verkeerd mee. 
En dat te weten, dat geeft vrijheid. Ik kies zelf wat ik tot beleving wil brengen. Ik ben hem
niet tegen gekomen, om met een grote boog om hem heen te lopen. Dit vraagt voor mij 
om beleving en dat kan er op mijn manier zijn. Daar hoeft hij niet aan deel te nemen, 
actief. Hij is er gewoon en daardoor komt een beleving vanzelf tot stand.

Ik hoef niets te doen, niets hoeft nu te veranderen. Alleen mijn innerlijke deur mag ik 
open houden. Dat is de beleving die er hier gevraagd wordt. Dat is met momenten 
moeilijk, maar met vallen en opstaan, leer ik om open te blijven voor hem, maar vooral 
voor mezelf. Het wordt vanzelf aangereikt en ik heb de vrijheid om iedere minuut van de 
dag te kiezen wat ik daarmee doe. Blijf ik open, of sluit ik me even af. Beide is goed, zoals
ik nu wel heb gemerkt. Ook de afgesloten periodes, de denkperiodes zijn nodig. Dat wat ik
er voor mezelf uithaal, dat is mijn vrijheid waar ik ieder moment voor mag kiezen.
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