
Ontvangen, NU en blanco

Sinds gisteren loop ik de hele tijd met dingen in mijn hoofd, die ik wil schrijven, omdat ik 
ze zo belangrijk vind voor mezelf. Ik wil ze vastleggen, zodat ik me er op een later 
moment eens aan kan vasthouden. 

Het begint met het ontvangen van Hans. Ik had voor het gesprek besloten, dat ik volledig 
alles ging ontvangen wat Hans me kwam brengen. Ook alles wat pijn zou doen, elke 
afwijzing, alles wat niet fijn zou zijn, maar ook alles wat als liefde voelde. DAT is heel erg 
belangrijk, realiseer ik me nu achteraf. Ik heb gegeven en gegeven en het moet hem 
hebben doen stikken, want ik kwam met 100 vrachtwagens liefde, terwijl hij het met de 
kruiwagen naar binnen moest zien te halen, omdat er geen andere methode voor handen 
was. En dan stapelt dat zo op voor je neus, dat verstikt. En dat heeft hij me ook vaak 
laten merken. Ik reageerde daar dan ook wel vaak op door afstand te creëren, maar dan 
rammelde mijn eigen angst aan me, waardoor ik weer met 100 vrachtwagens op hem toe 
kwam rijden. Eigenlijk heb ik hem al die tijd niet volledig ontvangen zoals hij is. Ik heb een
stuk van zijn ZIJN niet kunnen toelaten in mij. Mijn eigen angst stak daar een stokje voor. 

Nu in het gesprek heb ik alles ontvangen en ik denk juist door dat te doen, dat ik die rust 
zo voel nu. Ik ontving afwijzing, maar ik ontving ook liefde en respect. En dat laat ik 
helemaal toe in mezelf. Ik laat hem helemaal toe in mezelf. Geen “maar” meer. Nee, hij 
gebruikt het woord NIET heel duidelijk, dus is het NIET. Welke niet doet er niet toe, het 
woord niet staat er en dan is het niet. Zo simpel moet het zijn. Ook al wil mijn hoofd 
bepaalde dingen niet helemaal begrijpen. Onze tegenstelling in visie, die niet verenigbaar 
lijkt. Voor mij is er het gevoel, dat gaat niet weg, dat is te sterk. Maar zijn NIET betekent 
dat ik hem volledig moet laten. Hem laten in zijn ZIJN en hem volledig ontvangen in zijn 
ZIJN. Maar ook mezelf ontvangen. Ook dat moet er net zoveel zijn.

Als er dan momenten zijn, dat zijn woorden even door mijn hoofd gaan en ik ze niet van 
me af kan laten glijden, dan voel ik bij mezelf. Hoe voelt het eigenlijk, hoe voel ik me nu in
dit hele stuk? En dan is het antwoord telkens weer: “Rustig.” Al die dingen die zijn 
gebeurd de laatste dagen, ze zouden onrust moeten oproepen, als je er zo over nadenkt. 
De eerste reactie was ook: “Waarom voel ik rust?”. Ik denk dat het antwoord heel simpel 
is. Ik voel rust omdat er rust is, het is goed, helemaal goed. Ook al vertellen de 
gebeurtenissen dat ik die rust niet zou kunnen voelen. Ze is er toch maar en daar mag ik 
op varen. Niet meer de verwachting er laten zijn, van hoe ik me zou moeten, of kunnen 
voelen. Nee, hoe voel ik me en dat laten zijn. Er komt ook weer een moment, dat er geen 
rust is. Dat zie ik dan wel. Nu is NU en nu is rust in mijn diepe zijn.

En dan is het de kunst om in die innerlijke rust te blijven voelen, terwijl mijn hoofd wel 
met vragen zit. Een kritische blik gericht op mezelf. Misschien heeft Hans wel gelijk en is 
er niets tussen hem en mij. Het zou zomaar kunnen zijn. Wie zegt het?

Niemand zegt me dit. Maar er is 1 manier, die me nu helpt voor mezelf helder te krijgen 
hoe het voor MIJ zit. In de rust die ik zo fel ervaar, kan ik nu rustig gaan kijken wat er 
allemaal is. Is er een plank voor mijn hoofd? Ik kan dat niet zien, dat doet niemand die 
een plank voor zijn hoofd heeft. Maar ik kan verder kijken dan die eventuele plank. Ik kan 
ze in gedachten aan de kant schuiven en blanco kijken. Geen invulling, gewoon zien en 
ervaren wat zich aandient. En er dient zich wel iets aan, dat merk ik sinds gisteren weer. 
Laat maar komen en laat maar zien wat het is. Geen oordeel, geen interpretatie, gewoon 
mijn gevoel er laten zijn en weer laten wegvloeien. Gewoon een situatie laten zijn en weer
laten gaan. Blanco zijn. Dit maakt het objectief. En dat kan ik nu alleen omdat ik voor nu 
in het “niemandsland” van rust zit. Geen oordeel meer, want het voelt goed en van daaruit



mijn blik verruimen naar alles om me heen. En dan LOSLATEN, het leven zijn gang laten 
gaan en daarin vertrouwen blijven behouden. Ook als het onrustig zal voelen.

Daarom eerst ONTVANGEN, alles ontvangen wat er is, hem ontvangen, maar ook het 
leven ontvangen. Dan vanuit DAT voelen hoe het NU voelt en niet hoe het zou moeten, of 
kunnen voelen. Nee, hoe is het werkelijk? Zoals mijn gids me woensdag vroeg: “Hoe voel 
jij je nu?” Ik vond dat nogal een gekke vraag van mijn gids, want dat moet hij toch wel 
weten. Maar gisteren begreep ik zijn vraag, zijn vraag was diep. Het ging erom hoe ik me 
NU VOEL en niet zoals ik me zou kunnen voelen naar gelang de omstandigheden, naar 
gelang de uiterlijkheden en de ontkenning. Dan mag je vanuit het gevoel wat je nu 
werkelijk hebt, blanco om je heen kijken en ervaren, proeven, voelen en zien wat er 
werkelijk is, NU. Nu en niet gisteren, ook niet morgen. NU!!! NU ONTVANG ik Hans 
BLANCO.
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