
Overeenkomst

Ik wil nog even iets van me laten horen, want ik heb iets vreemds ontdekt. Ik ben de 
laatste 3 weken heel intensief bezig met een programma om van mijn agorafobie verlost 
te worden. Iedere dag luister ik naar de sessie die bij die week hoort en noteer ik mijn 
eigen bevindingen. En daar valt me de hele tijd iets op. Alle dingen die aangekaart 
worden, die je in jezelf mag veranderen, zijn dingen die ik juist de laatste 2 jaar heel 
duidelijk aan mezelf heb veranderd, juist in mijn contact met Hans. Vooral de laatste 
maandjes heb ik daar veel in geleerd en heb ik het beter door weten te trekken naar 
ander facetten in mijn leven. Ik sta zoveel makkelijker in het leven.

Maar in mijn agorafobie (angst voor angstgevoelens) heb ik dat helemaal niet 
doorgetrokken. Ik heb al vaak pogingen ondernomen om hier vanaf te raken, maar het 
kwam telkens maar tot een bepaald niveau en daar stopte het. Ik zie nu in, dat dit ook 
echt niet had kunnen lukken. Juist door het programma wat ik nu volg, zie ik dat je 
volledige attitude, hoe jij in het leven staat heel bepalend is. En tja, de dingen die er 
worden aangekaart herken ik volledig. Maar ik zie mijn verandering. En ik zie, dat dit 
dingen zijn die ik echt moest leren, geen onzin dus.

Het verwondert me hoe het mogelijk is, dat Hans al die facetten zo erg in me heeft 
kunnen aanraken, dat ik ze nu eindelijk eens grondig ging aanpakken. En dat niet alleen, 
de drive die er achter zat telkens, daar verwonder ik me helemaal over.

Ik merk al een maand dat ik volledig op mezelf gericht ben en niet op Hans. Hij is iedere 
dag in mijn gedachten, maar ik laat hem. Nu ik hem niet zie, gaat dat ook makkelijker, 
maar ook energetisch laat ik hem. Het gekke is, dat mijn drive helemaal weg is, al een 
maand lang. Een paar dagen geleden kwam ik heel onverwacht uit bij een foto van Hans. 
Ik had daar niet bij stilgestaan en opeens had ik hem voor mijn neus. Het gevoel wat toen
binnenkwam was heel heftig. Het was net alsof mijn gevoel al die tijd in een kastje op slot
had gezeten en met het onverwacht zien van de foto, werd opeens dat kastje 
opengegooid. Hier voelde ik ook direct die drive weer in me. Sinds die dag is hij meer 
aanwezig in me. En met momenten lukt het me om mijn geluksgevoel wat ik voel als hij 
weer meer aanwezig is, te gebruiken als een positieve kracht, een liefdeskracht waardoor 
ik liefdevoller ben naar mezelf. In dit gevoel koester ik hem, maar ook mezelf. Dat valt me 
nu ook heel erg op.

Ik zou Hans toch niet nodig moeten hebben. Dat weet ik zeker en dat is ook iets waar ik 
me de laatste tijd wel heel erg bewust van ben geworden. Maar toch die drive, dat intense
geluksgevoel, dat doet veel en dat vind ik alleen bij hem.....

Mijn ziel vult zich weer met deze liefde. Waar dat de afgelopen maand is geweest, is een 
raadsel. Ik weet wel, dat ik me echt op mezelf moest focussen en dat zal de komende tijd 
zeker nog zo moeten zijn. Het is goed om me nu echt op mezelf te richten. Ik hoop  dat 
hij ook zo goed bij zichzelf mag komen nu. 

Voorheen keek ik op tegen de tijden dat ik hem niet zou zien. Nu zie ik het als een 
verrijking. Mijn gevoel voor hem is niet veranderd. Ik ben wel een heleboel minder 
afhankelijk van hem geworden, dat is iets heel goeds. Mijn leven is zelfstandig en mijn 
gevoel voor hem is een verrijking, maar het mag me nooit meer zo afhankelijk maken in 
mijn gevoelsleven als dat het in het begin was. Nu zie ik de overeenkomst met de 
agorafobie. Ik ben nog heel erg afhankelijk van mijn angstgevoelens. Maar ook daar kan ik
dat punt bereiken, dat ik daar onafhankelijk van kan zijn. Het zal waarschijnlijk altijd een 
onderdeel blijven van mij, ik ben nu eenmaal een erg gevoelig mens, maar het hoeft in de 
toekomst niet meer mijn leven en beleving te bepalen. Dankjewel Hans, dat je me zo flink 



op weg hebt geholpen in het opruimen van oude rommel!

Liefs Anna, 30/7/2014


