
Open, eerlijk en onvoorwaardelijk

Ik verbaas me over de energie die op gang is gekomen de laatste dagen. Er worden me 
opeens verschillende dingen helder. Ik weet niet wat er precies gebeurd is, maar het zette 
een hele mooie energie neer allemaal.

De brief die ik geschreven had, kon ik vrij goed loslaten. Ik had mijn beslissing genomen, 
dat ik Hans gewoon aan zou kijken. Mijn brief hielp me hierbij, juist omdat ik daarin had 
verwoord, dat ik me niet meer wilde verstoppen. Ik voelde opeens een verandering in 
energie komen. Ik voelde meer openheid komen in Hans. De volgende dag voelde ik nog 
altijd deze openheid en ik mocht ze ook uiterlijk zien. Ik heb Hans al heel lang niet meer 
zo gezien, zoals ik hem deze dag zag en voelde. Het was net alsof voor heel even,voor 1 
dag hij in zijn puurheid hier mocht zijn. Alsof alle lagen voor 1 dag wegvielen.

Ik verwonderde me en was helemaal in berusting. Ik was (en ben nog!) erg dankbaar om 
nog eens uiterlijk te mogen zien, wat ik altijd innerlijk heb waargenomen in Hans. Maar ik 
wist tegelijk ook, dat dit een moment was in het hier en nu en de lagen weer zijn 
prachtige ziel zouden gaan bedekken. Dat moet ook zo zijn, want alleen hij kan door die 
lagen te gaan zien, ze loslaten.

Voor mij gold hetzelfde. In mij was een vertrouwen in dit geheel, wat ik al lange tijd niet 
meer ervaren heb. Ook voor mij waren de lagen waar ik zo'n verschrikkelijk last van had 
gehad voor een moment weg. De angst die ik al zo lang voel, had plaatsgemaakt voor 
vertrouwen, onwrikbaar vertrouwen.

's Avonds kwam de eerste laag weer terug. Ik begon mijn eerste angst weer te voelen. 
Maar ik voelde fysiek zo sterk de verbinding en ik voelde zo sterk, dat het in essentie goed
was en deze angst daar niet thuishoorde, dat ik weer terug kon komen in mijn 
vertrouwen. Maar de toon was gezet. Het was me duidelijk, dat ik nog veel werk heb te 
doen, wil ik mijn angst definitief achter me laten. Mijn angst om onvoorwaardelijk te zijn 
wie ik ben. Maar ik wist ook, dat ik de sleutel in mijn handen had. Mijn lichaam, mijn 
voelen vertelt het me. 

Continu zullen we geconfronteerd worden door situaties die ooit eens een keer ons 
hebben doen wegschuilen door pijn, of verdriet. Hierdoor ontstaan er lagen om ons heen. 
Lagen die ervoor moeten zorgen, dat we dit niet meer hoeven te voelen. Iedereen heeft 
lagen, die zijn kern bedekken en ogenschijnlijk beschermen. Maar ze dekken ook je kracht 
af, waardoor deze niet meer naar buiten kan komen. Ze zorgen ervoor, dat je je gevoel 
voor richting kwijtraakt. Je luistert naar de stem die het hardst roept en dat is de stem van
de beschermlagen om je heen. Zij waarschuwen je voor elk schijnbaar gevaar. Door 
hiernaar te luisteren maak je deze lagen enkel maar krachtiger, waardoor je innerlijke 
kracht, je passie steeds moeilijker tot uitdrukking kan komen. Deze kracht in je herken je 
niet meer, ze voelt niet meer eigen, want je bent het niet meer gewend om deze te 
voelen. Je vervreemdt als het ware van jezelf. Daardoor zijn we ook bang voor de kracht 
die er in ons ligt. We kennen ze niet meer, ze voelt niet meer eigen, het haalt ons uit onze 
comfort zone. Vreemd dat jouw eigen kracht je uit je comfort zone haalt, maar het 
gebeurt omdat we ze niet meer (her)kennen. Het wrange is, dat juist alleen jouw eigen 
kracht je echt diep gelukkig kan maken. Niets anders kan dat met je doen!

Daar ligt de sleutel juist. Het is belangrijk om te herkennen welke stem je angststem is en 
welke je ware passie, je hart, jouw innerlijke kracht. Voor mij vond ik dit afgelopen dagen 
door me af te vragen, hoe het nu werkelijk voelt, als ik weer angst begon waar te nemen. 
Mijn hoofd was het die me die angst liet ervaren. Diep van binnen voelde ik dat het rustig 
was, er was geen gevaar. Hierdoor kon ik de angst weer van me afzetten. Het is een alert 



zijn. Alert zijn op wat je lichaam en je gevoel (je buik) je vertelt. Je hart vertelt je je 
richting, dat wat jouw leven richting geeft. Maar hoe het in het hier en nu voelt, voel je 
door met je aandacht naar je buik te gaan. Diep ademhalen en eens goed zuchten. Wat 
voel je dan na die zucht? En wat vertelt je hoofd? Mijn hoofd sloeg weer stilletjes alarm, 
maar mijn buik vertelde me, dat het goed is. “Dit is hoe het gaat, alles hoort erbij, laat 
maar los, Anna.” En dat deed ik ook.

Wat was er nu gebeurd? Ik had graag willen weten, waarom voor ons allebei daar even 
die lagen verdwenen voor 1 dag. Zou Hans zelf hebben gevoeld, dat hij door de dag 
huppelde, dat hij straalde? Ik hoop het voor hem en ik hoop dat hij genoten heeft.

Eén ding weet ik wel en dat inzicht kwam vandaag. Of hier nu wel of geen gesprek uit 
komt met elkaar, doet er niet toe. Het gaat er niet om OF er en gesprek komt, maar het 
gaat om het HOE. Hier is maar 1 ding van belang voor mij. Voor mij als ziel. Datgene wat 
ik van mezelf deel met Hans, kan ik alleen delen als ik dit open en eerlijk doe. Elk masker 
wat ik voor mijn gezicht trek, om ook maar het kleinste detail in mij te verbergen voor 
hem, zal mijn struikelblok zijn. Ik zal er over blijven struikelen tot ik dit masker erken en af
durf te nemen. Maar daarbij is het juist heel erg belangrijk, dat ik datgene wat ik met hem
deel, volledig onvoorwaardelijk deel. En daar zie ik in, dat ik dit tot nu toe niet volledig heb
gedaan. Ik verwachtte niet veel terug. Maar er was één grote voorwaarde die ik wel in me 
had. Ik wilde volledig open en eerlijk met Hans praten als hij dat ook met mij zou doen. 
AI!!!!! Nu begrijp ik waarom het praten met elkaar niet goed wilde lukken. Ik had deze 
voorwaarde onzichtbaar in de communicatie verstopt. Daar zat heel erg stiekem toch de 
angst verstopt, dat ik afgekeurd word voor wie ik werkelijk ben, voor mijn diepste gevoel. 
En mijn gevoel voor Hans is diep, dus dat is echt mijn achillespees. Mijn gevoel voor Hans 
is het punt waar je mij het diepste mee kan raken en dat had iemand een aantal maanden
geleden ook gedaan. Dat hij mijn achillespees is, krijg ik hem ook maar moeilijk duidelijk 
gemaakt. Maar logisch, wordt het niet duidelijk, als ik stiekem van hem terugverwacht dat 
hij ook open en eerlijk communiceert. Ik denk met openheid en eerlijkheid vanuit hem 
juist dat gevoelige punt in mij te kunnen sterken, waardoor het niet meer zo gevoelig is. 
Ik dacht vaak, dat als hij eindelijk eens eerlijk zou zeggen, dat hij me echt wel ziet en me 
echt wel meer dan ziet, ik me niet meer zo kwetsbaar zou voelen en er rust zou komen. 
MIS! Juist daarmee geef ik mijn eigen kracht weg. Alleen ik kan dit gevoelige punt maken 
tot het allersterkste punt in mezelf. En dat kan ik alleen als ik volledig open en eerlijk met 
hem communiceer (verbaal en non-verbaal) en mij volledig kwetsbaar opstel, ongeacht 
hoe hij zich naar mij opstelt. Zelfs als hij zich volledig verstopt achter duizend lagen, zelfs 
dan mag ik dat accepteren en zelf open en eerlijk zijn naar hem. Hij zal pas dan mogen en
kunnen delen met mij als hij dit zelf vanuit zijn hart met mij wil delen, niet eerder. Dus 
mezelf delen in alle eerlijkheid en openheid, ook als hij dit niet met mij doet, of kan.

En dat....is niet makkelijk. Want hoe snel duik je weg als je van een ander hoort, dat hij 
dat wat jij voelt niet met je deelt. Zegt hij dit uit zelfbescherming, omdat hij het niet aan 
wil, of kan gaan? Of zegt hij dit, omdat er diep van binnen dit gevoel echt niet gedeeld 
wordt met jou, dat jij hem koud laat. In beide gevallen ben je erg kwetsbaar, als je daar 
alleen staat in jouw gevoel. En daarvoor duiken we weg en verbergen we wat we werkelijk
diep van binnen voelen, wat onze passie is. En dat is wel juist hetgeen ik wel moet doen. 
Alleen durven te staan in mijn gevoel voor hem, daar puur in zijn en blijven. Dan pas kun 
je spreken van onvoorwaardelijkheid voor jezelf en voor de ander. Volledig vrij zijn!

Oké, dat wordt tonnen moed verzamelen, diep slikken, goed ademen, niet denken en dan 
in één woordenstroom laten weten wie hij voor mij is. Goed, daarin word ik wel gesteund 
door Hans zelf, want hij is nog nooit ongeduldig en kwetsend geweest naar mij. En dat 



geeft wel veel moed!!

Maar toch...hij weet wel al veel van wat ik ervaar. Maar nu nog het kwetsbaarste in mij 
durven laten zien, zonder verwachting dat hij dan ook zijn gevoel prijs zal geven. En die 
verwachting kan alleen ik loslaten. Maar dit inzicht heeft me daar wel al heel erg veel in 
gesteund. Want ik wil niets liever, dan dat Hans vrij kan zijn, zoals hij deze week even 
was, voor 1 dag. Dat gun ik hem meer dan ik ooit in woorden uit kan drukken. En zo vrij 
zijn, gun ik mezelf net zoveel. Dus op naar vrijheid!!

Liefs Anna, 11/1/2014


