
Terug naar MIJ

Een week geleden maakte ik een start met het, voor een laatste keer, nalezen van mijn 
boek op schrijffouten. Ik zit er behoorlijk met mijn hoofd in, terwijl ik het boek volledig 
vanuit mijn gevoel heb geschreven, omdat ik in mijn dagboek altijd mijn diepe gevoel van 
me afschreef. Voor het eerst, dat ik echt helemaal begrijp dat Hans zegt het niet te 
herkennen. Nu ik dit zelf met mijn hoofd lees, want dat heb je nodig wil je schrijffouten 
eruit kunnen filteren, lees ik het met een bepaalde afstand en ervaar ik dat je daardoor de
diepte niet kan bereiken, die wel in de ervaring rust.

Dit gegeven zet me weer eens aan het denken, hoe vreemd deze verbindingen eigenlijk 
zijn. Alles is verbonden met je gevoel, als het op deze liefde aankomt. Logisch natuurlijk, 
want liefde kun je niet ervaren in je hoofd, dat zit in je gevoel. Wordt het gevoel 
afgesloten, dan kom je enkel in het aardse deel, de diepe verbinding lijkt dan weg te zijn. 
Dat is niet zo, ze is enkel afgesloten. In mijn boek kom ik verschillende momenten tegen, 
dat ik dit ervaar. Maar ook andersom. Momenten waarin ik het diepe boven het aardse 
ervaar. Daar ben ik altijd bang voor geweest, voor die momenten, want hoe zou ik mijn 
gevoel naar Hans uitdrukken, als ik mijn hoofd niet genoeg in had geschakeld?

Zal Hans echt die diepte willen en kunnen toelaten ooit? Dat is nogal wat, realiseer ik me. 
Als je dat doet, dan komt er veel van je waarheid op zijn kop te staan. Het gaat niet enkel 
over het eenvoudigweg toelaten van een gevoel. Wat blijft er over van “jou” als je dit 
toelaat? Ik heb dat zelf een 8 jaar geleden moeten ondervinden. Er bleef niets over van 
“mij”. Alles wat ik dacht te zijn, werd door een burn-out overhoop geveegd. Alles wat ik 
had verzameld aan gegevens over mezelf (gekregen door mijn omgeving), alles wat ik 
graag wilde zijn en alles waarin ik faalde, werd opeens weggerukt. Er bleef een heel 
angstig mensje over. Angstig, want ik was “mezelf” helemaal kwijt.

Althans...........

Nu, maar ook een jaar na mijn burn-out, weet ik dat dit uiterlijkheden waren, die ik toch 
wel graag hoog had gehouden. Diep van binnen wist ik wel, dat IK dit niet was, maar bij 
gebrek aan gevoel wie IK dan wel was, moest ik dit kosten wat kost staande houden voor 
mezelf. En zoals het leven me al vaak genoeg heeft geleerd, brengt het je toch dat wat 
voor jou van belang is. Het leven had me al vaak laten zien, dat IK dit niet was, maar ik 
wist niet, durfde niet en zag niet. Dus word ik geconfronteerd met een totale onverwachte
uitnodiging, in mijn geval een burn-out. En die moet je wel aannemen, dus is er geen weg
terug naar het oude. Gelukkig maar (dat weet ik nu).

Ik heb vaak innerlijk plezier als ik hoor hoe Hans het spirituele wegredeneert en als 
ethisch niet verantwoord bestempelt. Dat terwijl ik altijd heb gevoeld, dat hij juist zelf heel
spiritueel ingesteld is, hij laat het enkel niet toe. Begrijpelijk, ook dat herken ik vanuit 
mezelf. Ik heb altijd wel open gestaan voor spirituele ideeën, maar verdiepte me er niet in,
want ik vond dat maar zweverig. Voor de burn-out begon bij mij wel iets te wringen. Ik 
nam al een half jaar onbetaald verlof, om tot rust te komen. Ik wilde wel, want ik voelde 
dat het echt niet klopte, maar ik had ook geen idee, wie ik dan wel was, dus bleef ik 
ondanks mijn behoefte aan rust, in het oude vertrouwde hangen. Toch las ik in dat half 
jaar mijn eerste spirituele boek. Eng vond ik het, heel eng. De gedachte dat we van 
tevoren over ons leven hadden gedacht en bepaalde lessen wilden leren. De gedachte dat 
we hier op aarde maar een klein deel van onszelf ervoeren, juist om het mogelijk te 
maken om die lessen te ervaren...ik werd daar heel eng van. Maar toch voelde ik dat het 
klopte. Daar stopte het voor mij, juist omdat het zo eng aanvoelde. De werkelijkheid die 
voor mij altijd tastbaar was geweest, bleek opeens niet de werkelijkheid te zijn. Alles bleek



energie en alles bleek de creatie van onze eigen handelingen, gedachten en gevoelens, 
onze ervaringen uit het verleden. Pfffffffffff!!!!!!!!!!!! Dat was mij te veel. En toch in die 
zelfde periode maakte ik het voor het eerst mee, dat ik in aanraking kwam met het 
spirituele, de niet zichtbare wereld, door een buitenzintuiglijke ervaring. Toen was ik pas 
echt bang, terwijl hetgeen ik had waargenomen zo liefdevol en sereen was.

En dan lees ik mijn boek nu met mijn hoofd. Weer dat contrast tussen wat zichtbaar is, de 
feiten en mijn diepe gevoel in verbinding met het hogere. En ik lees, dat juist de tastbare 
werkelijkheid me nu angst aanjaagt. Angst dat ik nooit ECHT mezelf mag zijn, dat Hans 
nooit ONZE verbinding zal ervaren en toelaten. Angst dat IK niet binnen die aardse 
werkelijkheid kan bestaan, omdat zij dit ontkent en vertrapt. Ironisch.

Maar de angst van nu mag en kan ik in ogen kijken, mijn oude angst beheerste mijn 
leven, dat is een wereld van verschil. De angst nu wordt steeds minder, want ik ervaar 
steeds meer, dat ik het leven gewoon moet laten. Ik voel me, ondanks het feit dat ik dit 
met vrijwel niemand kan delen, me niet meer zo alleen, zoals ik dat toen wel deed. Toen 
voelde ik me heel erg alleen, omdat ik schreeuwde naar liefde. Liefde die me vertelde 
mezelf te mogen zijn. Niemand kan je dat geven, enkel en alleen jijzelf. En als je het dan 
wel aan jezelf kan geven, blijken er opeens mensen om je heen te verzamelen die je 
begrijpen en je volledig nemen zoals je bent. En dat terwijl je daar niet meer naar op zoek
bent.

Dáár zit veel in, op zoek zijn. Hoeveel mensen zijn op zoek naar zichzelf? Die vinden 
zichzelf nooit. Je ervaart jezelf enkel als je los laat en je overgeeft. Elke beweging die 
daarvan afwijkt, is een beweging naar buiten en een beweging van jezelf af. Maak juist de 
zachte beweging naar binnen en aanvaard alles wat je daar vindt. Dat ben jij in dat 
moment. Morgen kan dat weer anders zijn, want je beweegt naar gelang je leert en naar 
gelang je anticipeert op de dingen die er om je heen gebeuren, door de gevoelens die dat 
bij jou innerlijk teweegbrengt.

Daar hoort ook mijn angst bij, dat Hans ONZE verbinding nooit zal aanvaarden. Wat vertelt
mij dit eigenlijk? Waarom ben ik daar angstig voor? Ik weet dat zijn ziel het WEET, dus 
waarom heb ik die tastbare werkelijkheid dan toch weer nodig, terwijl ik weet hoe erg dat 
een afdruk is van onze angsten?

Dat blijft voor mij ook nog altijd een leerpunt, steeds dieper. Angst weerhoud je om los te 
laten en om toe te laten. Toe te laten wat het leven je brengt, zonder oordeel, zonder 
weerstand, volledig in acceptatie. Is er nog weerstand, een deel(tje) wat je niet 
accepteert, dan zit er nog angst. Dan is er nog niet een volledige liefde voor jouw eigen 
ZIJN. Ik denk als ik dat volledig kan, ik niet meer hier rondloop. 

Voor mij is dit een mooi punt voor mezelf, om vanuit een afstand mijn eigen proces eens 
te mogen zien. Ik heb daar nog heel veel in te leren, want nog altijd zit er die angst dat hij
nooit een plekje mag hebben in mijn leven in de tastbare vorm. In mij heeft hij zijn plek 
en die zal altijd blijven, maar in het tastbare blijft dat onbereikbaar voelen, hoe dichtbij hij 
soms ook voelt. Daardoor weet ik dat ik word uitgenodigd om nog dieper los te laten, hem
nog meer ruimte te geven. Daarmee komt er ruimte voor een deel van mij, een verdriet 
wat ik dan voel. Een oud verdriet wat ik al voor een groot deel heb durven toelaten, maar 
wat nog niet volledig in mij tot rust is gekomen, nog niet volledig in mij is opgenomen. Dat
laat ik nu dan weer toe, waardoor dat deel van mij ook tastbaar mag zijn. Mijn essentie 
word zo steeds duidelijker en steeds tastbaarder. Is dat niet mooi? Stukje bij beetje, daar 
waar ik het terugvind, omdat ik niet meer zo ver buiten mij kijk, maar mijn blik steeds 
meer richt op mijn centrum, mijn gevoel en mijn hart.
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