
Zware wegen

Het was stil op mijn site en heel even was dat ook zo in mij. Vakantie vraagt andere 
dingen, een nieuw ritme, kinderen die thuis zijn, samen zijn. Dat brengt mooie dingen, 
maar ook botsingen innerlijk en met je omgeving.

Innerlijk is er na al die lange tijd rust naar Hans. Ik kan het echt loslaten. Voorheen vond 
ik periodes dat ik hem langer niet zag toch wel moeilijk, nu is dit anders. Er is vertrouwen 
en dat doet zo ongelooflijk veel, dat wordt echt onderschat. 

Door de dingen die ik een paar weken geleden zo mooi met elkaar verbonden zag, weet ik
dat mijn weg nu gericht is op mij. Er is een connectie met hem en die voel ik ook, in rust. 
Ik weet dat ik nu voor mezelf een basis heb gelegd waarmee ik de moeilijke dingen in 
mezelf onder ogen mag gaan zien. En dan ga ik direct naar mijn moeilijkste punt, mijn 
angst. Ik heb al sinds de burnout last van agorafobie, of beter gezegd angst voor de angst
en dat is al zo'n 8 jaar zo. Dat is een lange tijd en daardoor herinner je jezelf niet meer 
zoals je was voor je agorafobie. Ja, dat wat ik me herinner, dat heb ik in die 8 jaar leren 
loslaten, juist ook door de agorafobie. Ja, ze heeft me heel veel gebracht. Ik heb veel 
geleerd hierdoor. Maar juist omdat je je fysieke vrijheid niet meer herinnert, moet je na 
zoveel jaren constateren dat de tijd ervoor heeft gezorgd, dat je verkeerd 
geprogrammeerd bent geraakt. Tijd voor herprogrammeren van mijn gedachtegang.

Tja en waarom zet ik dat nu op mijn site? Wat me opvalt is een heel belangrijk iets. Het 
draait allemaal om vertrouwen. Vertrouwen in jezelf. Vertrouwen in dit geval, dat ik de 
opkomende gedachten kan omzetten, waardoor ik een adrenalinestoot door mijn lijf niet 
meer hoef te voelen. En dat klinkt makkelijk, maar dat is juist heel erg ingewikkeld, want 
je gedachten zijn zo snel aanwezig. De adrenaline raast al door je lijf, voordat je die 
gedachte hebt opgemerkt. En dan is je vertrouwen heel ver te zoeken.

Ik krijg vandaag het contrast voorgeschoteld. Het contrast van vertrouwen wat ik heel erg 
sterk heb leren krijgen in mezelf, door mijn weg in mijn gevoel voor Hans. Het heeft me zo
sterk gemaakt, dat ik weet dat ik zelf bepaal hoe ik me voel. Ik ben niet meer afhankelijk 
van wat anderen, of Hans van mij vindt, of denkt. Dat is wel een enorm verschil met 
vroeger, of zelfs een jaar geleden. Maar dan sta ik nu weer voor het willen aangaan en 
overwinnen van mijn angst voor de angst en dan merk ik hoe afhankelijk ik daar wel ben 
van anderen. Maar vooral hoe minimaal hierin mijn (zelf)vertrouwen is.

Dit laat me zo sterk ervaren, dat ik nu verder mag gaan uitbouwen. Wat ik de laatste 2 ½,
bijna 3 jaar heb mogen leren, mag ik nu gaan gebruiken om dit enorme moeilijke stuk in 
mezelf aan te gaan. Het geeft vertrouwen, hoe eng ik dit nu nog vind. Ik herinner me 
maar al te goed, hoe eng het voelde als Hans me negeerde, me ontliep. Dat ging zo 
immens diep door me heen. Ik had echt een heel diep gevoel dat ik niet verder kon met 
mijn leven, als hij voor altijd zou verdwijnen. Weten waar ik nu sta, weten dat ik hem nu 
durf los te laten, dat ik dat kan, dat ik dit doe, heb gedaan, DAT geeft me nu het 
vertrouwen, dat ik dit enge stuk in mezelf ook zal kunnen overwinnen.

Het gaat hier niet om mijn agorafobie. Iedereen heeft wel een stuk in zichzelf, wat hij 
liever uitstelt, dan aanpakt. Gewoon omdat het zoveel angst oproept. Ik heb vaak 
pogingen gedaan om dit te overwinnen, maar het lukte niet. Ik kon er ook echt niet in 
geloven, ik kon er niet op vertrouwen dat ik dit kon. Nu vind ik dit zeker ook nog moeilijk 
met mijn angst, omdat ik het nog niet overzie. Maar ik weet nu hoe ver ik kan komen, hoe
zeker ik van mezelf kan zijn in zaken die ik voorheen onoverwinbaar vond.

Mijn focus gaat nu vol overgave naar mijn angst, dat verdient nu alle aandacht, want dat 



is nu voor mij enorm belangrijk. Het zal hier wel stiller worden, maar weg ben ik niet. Weg
is de verbinding met Hans niet. Weet dat ik de kracht die ik in deze liefde heb mogen 
vinden, nu ga gebruiken voor mezelf!!!! En ik ben trots, dat ik dat nu zo kan voelen. Dat is
het mooiste van deze prachtige zielsverbindingen.  Man, wat vond ik het vaak ondraaglijk 
moeilijk. Maar waar ik nu sta, dat is onbeschrijflijk en dat is toch iets wat ik in een vrij 
korte tijd helemaal op eigen kracht heb geleerd. Onthoud dat, als je het moeilijk hebt, dat 
geeft vertrouwen, want hoe moeilijk ik het ook kon geloven toen, dit punt bereik je.....en 
nog heel veel verder. Ik ga verder en ik verheug me op wat het leven me nog gaat 
brengen en wat ik mezelf nog kan geven, zonder verwachting, open.

In liefde, Anna 14/7/2014 


