
Toelaten en loslaten

Ik heb de laatste 2 weken echt het gevoel gehad, dat ik mijn gevoel voor Hans 
blokkeerde. Ik denk dat dat ook echt zo is, daar zit angst. Maar voor een deel moet ik dat 
juist ook toelaten. Nu opeens voel ik wat er de laatste tijd met mij gebeurd is. Het is het 
boek en het gesprek wat daaruit vloeide.

Mijn boek is voor Hans echt niet makkelijk, althans ik kan me niet voorstellen, dat het 
makkelijk is voor hem. Als hij niets voelt van dat wat ik wel voel, dan is het helemaal een 
gruwelverhaal. Ik zou me diep moeten schamen voor dat wat ik voel, ervaar en schrijf 
...maar dat doe ik niet. Als ik er over na ga denken en het zou bekijken vanuit een derde 
persoon, dan zou ik mezelf voor gek verklaren. Maar dat doe ik niet. Ik weet wat ik voel 
en hoe diep dat zit. Daar is niets geks aan, dat is gewoon liefde. Maar goed, als Hans dat 
helemaal niet ervaart, dan begrijp ik niet dat hij me zo benadert zoals hij dat doet, zo 
ontspannen en meer open, maar ook voorzichtiger met mij.

Ik heb door zijn Nee een helpende hand gekregen om hem nog meer te laten, nu ook 
meer doorgetrokken op het energetische vlak. Ik heb te veel respect voor hem, om hem 
energetisch niet los te laten. Op dat vlak kun je ook enorm aan iemand trekken en dat kan
heel verstikkend zijn. Dat wil hij niet en dat wil ik niet, dus nog dieper loslaten. Maar dan 
doe ik dat en dan benadert hij me meer vanuit zijn gevoel. En DAT wekt mijn diepe gevoel
weer in één klap op. Dan zit ik in een wereld die niet verenigbaar lijkt te zijn, dat diepe 
verlangen, de energie die hij in contact uitstraalt, dat gevoel van even samen en die 
duidelijke Nee. Dat verscheurt en daarvoor bescherm ik mezelf, dus kapsel ik een stuk van
mijn gevoel in. Dat mag niet tot uitdrukking komen, want als ik dat wel doe dan leef ik 
met een verlangen wat niet stopt en nooit beantwoord wordt. En dat voelt wel angstig 
aan.

Van de andere kant voelt het ook angstig als ik me te erg afscherm, want dadelijk voel ik 
niets meer. En wat dan, moet ik dan concluderen dat het fantasie was? Ook dat roept 
angst op. Ook angst om dit diepe liefdesgevoel niet meer te voelen.

Die angst die haalt me nog uit mijn ding, die haalt me overhoop. Als het me lukt om Hans 
echt te laten, hem echt de ruimte te geven en niet meer bang te zijn, dan weet ik dat alles
goed is. Hij laat duidelijk blijken dat we heel goed met elkaar door één deur gaan. Of hij 
nu wel of niet iets voelt van mijn beleving. Ondanks mijn horrorboek is hij opener naar 
mij, subtiel, maar hij benadert me meer vanuit zijn gevoel. Ook schermt hij het wel eens 
af, maar ik merk dat hij me dan toch op een moment weer zelf benadert. Dat is goed, heel
goed en daaraan zie ik dat het allemaal goed is. Het is zo heerlijk om even zo ontspannen 
bij hem te zijn. Maar daarna moet ik dat verlangen naar langer, nog een keer, of meer 
loslaten. Alleen dan voelt hij ruimte en alleen dan kan hij echt vanuit zichzelf ervaren wie 
ik voor hem ben. Bang zijn dat hij me definitief de rug toedraait hoef ik niet meer, als ik 
hem los kan laten. Ik was soms ook bang, dat hij me zou vergeten. Ergens zit die angst er
nog, maar hij laat me zien, dat hij me niet vergeet. Hij ziet me. En dat is fijn, zeker omdat 
hij me ziet vanuit hemzelf en niet door initiatief van mij. Wat voorheen wel meer zo was, 
omdat hij niet voldoende ruimte kreeg door mij.

Het is dus goed, dat ik hem minder ervaar, dat ik hem minder voel, zijn wezen niet meer 
de hele dag in en om mij voel. Ik voel het nu maar incidenteel. Ik kan het totaal niet 
beïnvloeden, niet opwekken. Het is er of het is er niet, ik heb niets te willen. Dat het 
minder voelbaar is voor mij, dat voelt dus eng. Want dadelijk is het weg? Maar volgens mij
is dat niet zo. Volgens mij word ik ook geholpen hierbij. Volgens mij word ik beter 
afgeschermd, omdat dit nu van mij gevraagd wordt. Of ik dit op zielsniveau zelf zo doe, of 



dat ik geholpen wordt door mijn gids, dat weet ik niet en ergens maakt dat ook helemaal 
niets uit. Ik merk dat ik met mijn wil niets kan. Ik kan alleen ontvangen zoals het is. En 
dat is precies dat wat ik nu heb te doen. Doorlopen, mijn leven leiden en als Hans met 
momentjes zich laat zien, dan mag ik van die momentjes genieten. Niets meer willen, puur
genieten van dat speciale wat ik DAN voel. Daarna met een glimlach weer MIJN draad 
oppakken en doorgaan met MIJN leven. Meer kan ik ook echt niet.

Dat het eng voelt, dat is dan datgene wat ik o.a. op heb te pakken. Wat zegt die angst 
nog en hoe laat ik me daar nog door beïnvloeden. Waar zet het me weer aan tot willen, 
tot vastgrijpen. Dat weer zien en ombuigen naar loslaten, iedere keer weer opnieuw. Het 
blijft echt zo, dat Hans alleen in mijn leven daar kan en mag zijn, als hij dit volledig in 
moment, of langer zelf zo wil, zelf zo voelt. Dus willen kan hier niet bestaan en daardoor 
verlangen ook niet. Moeilijk, want als mens verlang je, zeker als je dit speciale gevoel 
kent. Maar toch word ik nu echt uitgenodigd om dat los te laten en Hans volledig vrij te 
laten zijn, zo zoals ik dat diep van binnen ook wil, maar wat mijn angst vaak nog 
tegenhoudt.

Het is goed, dat zie ik, dat voel ik, dat ervaar ik. DAAR mag ik echt op vertrouwen. En als 
ik dat kan, mag ik zeker de liefde weer meer laten stromen. Op dit moment lukt me dat 
niet blijvend en misschien is dat het zijweggetje wat ik even heb te nemen. Zolang ik me 
ervan bewust ben, dat ik mijn gevoel weer volledig mag openen, is er niets mis mee, om 
even een bescherming aan te brengen. Even mijn hoofd inschakelen, wat me tot de orde 
roept, om niet meer te willen. Zolang ik maar open ben voor de momenten dat hij er is, 
dan mag dat er zijn. Daar ga ik nu voor. Hem toelaten als hij er is. Niet meer me afsluiten 
als hij me benadert. Steeds een stapje verder openen, rustig aan, zodat ik dadelijk mezelf 
niet meer tot de orde hoef te roepen. Dan laat ik hem gewoon, want dan durf ik dat, dan 
ben ik niet meer bang. Dat is nog toekomst, nu heb ik een stuk bescherming nodig voor 
Hans en voor mezelf. En als ik het in het moment toe kan laten, dan zet ik mijn gevoel ook
niet meer zo vast. Dan stroomt het in het moment en mag ik het daarna loslaten. Loslaten
omdat het goed is, no matter what. (dat klinkt nu even eng weer, maar ik weet dat ik dat 
wel kan zeggen in de toekomst).
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