
Opnieuw opstaan
Je mag niet achterover leunen, denkende dat je een bepaalde stap hebt gemaakt. Waar 
ik drie weken geleden stond, is nu erg wankel. Het werd in het verleden vaak minder sterk
beproefd als ik stappen had gemaakt. Nu kwam de stap, maar voordat ik hem goed en wel
kon integreren, kwamen er al direct beproevingen, de een na de ander. Spiritueel heb je 
een stapje gemaakt, het aardse moet daar nog in mee. Je krijgt beproevingen om dit 
geleerde ook in het aardse te gaan leren. maar ik bakte er weinig van. Ik zie de spiegels 
om me heen, ik zie precies wat er speelt. Ik mag nu uiterlijk (aards) mezelf neer gaan 
zetten. Dat vind ik moeilijk. Al van kinds af aan ben ik gewend dat me de mond wordt 
gesnoerd als ik mezelf wil laten zien, al was het wanneer ik gewoon iets over school wilde 
vertellen. Of andere momenten hoorden mensen me helemaal niet als ik iets vertelde. Ik 
leek wel onzichtbaar. Dat gevoel heb ik nu ook weer en ik neig er weer naar om me weer 
onzichtbaar te maken. Dit was ook mijn reactie, toen je me een compliment maakte. Ik 
verstopte me weer. Ik zag de spiegel meteen en moest er innerlijk erg om lachen. Maar 
hoe pak je het aan, zo'n patroon wat je al je hele leven meedraagt. En niet enkel in dit 
leven, ik herinner me levens, waar ik deze boodschap ook erg uitdrukkelijk kreeg. Mijn ziel
weet nu, dat dit een leugen was, maar hoe leer ik opnieuw lopen, als het me nooit voor is 
gedaan. Zelfs mijn ouders zijn het perfecte voorbeeld van jezelf verstoppen, mijn partner 
doet hetzelfde. Mijn dochter kan het ook niet goed, maar gisteren liet ze met een zekere 
kracht zien hoe sterk ze gelooft in zichzelf. Het was puur, integer, zacht, maar zo krachtig. 
Niemand zou haar verwaand kunnen vinden, ze stond niet vooraan om de aandacht te 
krijgen, ze stond op haar plek, stevig, maar o zo zacht. 
Ik wil me niet meer onzichtbaar maken. Ik had een start gemaakt en ik ben vastbesloten 
om het door te zetten, met vallen en opstaan. Nu was ik weer in mijn oude patroon 
gestapt en ik nam dat weer aan als de enige waarheid. Logisch Hans, dat je me niet ziet 
voor wie ik ben, ik kan het zelf nog altijd niet blijven volhouden om mezelf te blijven zien. 
Je ziet me wel, maar ook jij bent daarin net zo instabiel als dat ik dat zelf ben. Ik verstop 
me weer. Ik verstop me omdat ik niemand te last wil zijn. Zelfs als jij nu een stapje 
richting mij zet, verstop ik me. Het wordt tijd dat ik een plannetje maak van dingen die 
haalbaar zijn voor mezelf. Waar kan ik mezelf uiterlijk neer gaan zetten. Waar kan ik 
mezelf fysiek/aards losrukken uit een afhankelijkheid van anderen. Ik kan zo een lijst 
opsommen. Dat zegt al genoeg! Werk aan de winkel!!
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