
Mijn liefde
Wat ik ook allemaal zie aan jou, het vertelt me telkens maar één ding. Ik oefen er al 
verschillende jaren mee. Het begon met grenzen aangeven. Het waren hordes die ik 
moest nemen, maar met vallen en opstaan lukte het steeds beter. Er kwam weerstand, 
boze gezichten, mensen die me de rug toekeerden. Toch wist ik dat dit goed was, ook al 
deed het me intens verdriet. Na een paar jaar, kwamen deze mensen weer terug op mijn 
pad, om weer vanuit liefde elkaar te mogen zien. Ook daarin had ik mijn grens weer aan 
te geven, want het moment komt er iedere keer weer, dat ze het terug willen draaien in 
het oude. Laat het oude daar, ik leef nu en dit wil ik niet meer.
Steeds meer werd ik uitgenodigd om mijn grenzen aan te geven, me vrij te voelen. Het 
blijft in me verweven en steeds raak ik dit leerpunt in mezelf aan op een ander niveau. 
Maanden heb ik je ongelimiteerd gevoeld. Ik werd er helemaal gek van en na een tijd wist
ik echt niet meer wat IK allemaal voelde. Ik leek wel te zijn opgelost in het niets. In 
principe kun je dat ook wel stellen, want ik gaf jouw emoties voorrang op mijn emoties, 
ook al wilde ik dit niet. Dat was een afspiegeling van hoe ik mijn grenzen trek.
In de vakantie kreeg ik weer rust hierin. Ik zag je niet, dus was de prikkel ook minder 
(dacht ik), maar in werkelijkheid dwong ik mezelf om je meer en meer op de achtergrond 
te zetten. Ik duwde je niet weg, want je was er altijd. Ik gaf enkel meer voorrang aan 
mezelf, omdat ik toch niets kon betekenen voor jou. Daar realiseerde ik me steeds 
duidelijker, dat ik niets, helemaal niets voor je kan betekenen. Als ik je de hele tijd voel en 
dat met me meesleur, dan verlicht ik je in je gevoel. Ik draag mee. Maar in werkelijkheid 
laat ik jou niet jouw gevoel volledig dragen, waardoor het ook niet tot wasdom kan 
komen.
Meer en meer lukt het me nu, om jou jouw gevoel echt te laten. Ik vang hier en daar wat 
op. Vaak te weinig om te weten waar je staat ten opzichte van mij. Waarschijnlijk weet je 
het zelf niet. Dan is dat juist ook, wat jij mag uitzoeken. Ik kan nu na een glimp jouw 
gevoel loslaten. Ik hoef me niet meer vast te klampen hieraan, in de angst dat je 
verdwijnt. In werkelijkheid liet ik mezelf iedere keer verdwijnen, als ik me uit angst 
vastklampte aan jouw gevoel. Je leek dan dicht bij me te zijn, ook al sloot je je met 
momenten voor me af.
Het was wennen, het voelde kaal, het voelde leeg. Ik startte mijn dag zonder te weten 
wat ik nu wilde. Dan kom ik vanzelf weer in de verleiding om me vast te klampen aan het 
gevoel van jou. Maar ik heb deze verleiding (met natuurlijk de nodige missers) weten te 
weerstaan.
Er komt plaats. Plaats voor mij. Jij bent niet actief in mijn leven, ook als ben je er altijd in 
mijn hart. Die plek mag je behouden voor altijd en eeuwig. Ik zal je nooit verbannen uit 
mijn hart. Maar er komt hierdoor meer plaats voor mezelf. Wat wil ik met die plaats? Ik 
heb heel eenvoudig eens een lijstje gemaakt. Geen grootse dingen, heel eenvoudig, want 
dat ben ik, eenvoudig. Dingen die ik ben. Sommige dingen beginnen al wat vorm te 
krijgen, bij andere weet ik nog niet waar te beginnen, ook al zijn het nog maar zo'n kleine 
stapjes. Het mag tijd hebben. Het belangrijkste is dat ik geniet. Dat lukt niet altijd. 
Gisteren genoot ik weer voor een paar uurtjes niet. Ik zat weer bevroren in een 
herinnering aan jouw gezichtsuitdrukking. Wat heb ik er aan, ik kan niets voor je 
betekenen. Ik liet je weer los, want de tranen stonden weer in mijn ogen. Het lukt me 
steeds beter. Zolang ik me maar besef, dat ik mezelf heel verdrietig maak als ik in jouw 
gevoel schiet. Ik frustreer me, wil dingen doen daar waar ik geen rechten heb. Ik kies er 
bewust voor je uit mijn hoofd te laten en uit mijn energie, maar nooit uit mijn hart! Het 
heeft lang geduurd voordat ik ontdekte hoe dat in vredesnaam moest. Blijkbaar moet je 
jezelf zo sterk frustreren, voordat je die sleutel vindt. De sleutel zal nog wel vaak genoeg 
zoek zijn, soms voor een uur, soms voor enkele dagen, of misschien zelfs weken, maar ik 



ben nu vastbesloten de sleutel in handen te hebben. Want ik weet, dat ik enkel mijn weg 
kan lopen. Welke weg jij kiest, is jouw keus en dat moet ook altijd jouw keus blijven. 
Enkel dan ben jij vrij en in de eerste plaats ik ook.
Dank je, dat je me de weg naar deze sleutel hebt gewezen. Zonder het intense gevoel 
voor jou, had ik nooit de drive gevonden om door te gaan met zoeken. Mijn gevoeligheid 
wordt steeds meer een keus, enkel omdat ik mezelf steeds meer het recht geef om te 
kiezen voor mezelf, lief te zijn voor mezelf. Blijkbaar moest ik eerst die liefde voor jou zo 
sterk voelen, voordat ik liefde aan mezelf durfde te geven. Maar het gaat in een 
zielenliefde gelukkig niet anders, Je wordt vanzelf naar dat punt gedreven, waar je 
eindelijk tot het besef komt, dat je je zielenliefde meer liefde stuurt dan jezelf. Je zou 
liever met hem in het moeras zinken, dan alleen op te staan en verder te gaan. Ook al ben
je in het moeras niet samen, je lijkt dichterbij te zijn. Dat is de grootste illusie. Ik voel je 
toch zo vaak door mij heengaan, dan ben je toch zo dicht bij me, ook al is dat aards er 
niet. En daarin maakt het niet uit, of ik mijn weg loop, of de jouwe. Enkel als ik mijn weg 
zelf loop, krijg ook jij de ruimte om jouw weg te lopen. We zullen zien, waar beide wegen 
uit zullen komen. Ik weet voor mij nu wel, dat mijn weg er eentje is, die ik zo veel 
mogelijk in liefde loop. De liefde voor mezelf, voor alles om me heen, met altijd daar in 
mijn hart de grote liefde voor jou, waar je ook bent.
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