
Afkicken en terug naar rust in mezelf 

Ik zie door gisteren echt weer in, dat het gevoel zo sterk is, dat het niet te verdragen is. Ik
had door alles heen willen breken. Er zat zo'n ontembaar gevoel in me, dat ik nu met je 
moest praten en dat je nu echt moest laten zien wat je diep van binnen voelt. Ik zou je 
dingen afdwingen, die niet af te dwingen zijn, wat ook echt niet mag. Maar dat gevoel is 
zo sterk, dat je het bijna niet kan weerstaan om af te dwingen. Het moet stoppen!!! Dat 
hevige gevoel moet stoppen en daarvoor zal jij dan over de brug moeten komen, meen ik 
dan. Zo sterk voelt het, gelukkig heb ik de beheersing om geen stappen te zetten. Ik zou 
alles kapot maken.

Dat het moet stoppen, was dat ook jouw gevoel toen je dat uitte? Dit wat er tussen ons is,
op een niet aardse manier, dit kan niet stoppen. We zijn met elkaar verweven, er is nog 
zo'n weg te gaan, we hebben hier niets te willen, lieve Hans. Het enige wat we kunnen 
doen is accepteren dat het zo is. Meer kunnen we niet. Het klinkt zo eenvoudig, maar in 
uitvoer met periodes bijna onuitvoerbaar.

Lieve Hans wat houd ik van je, dat verlangen om bij jou te zijn, heel dicht, dat wordt me 
dan te sterk. Dat verlangen, dat weet ik, dat moet ik loslaten, maar het lijkt onmogelijk te 
zijn, het is zo heftig. Er is geen richting te geven aan dit gevoel. Soms dacht ik er aan om 
een spiegel tussen ons te plaatsen, maar ik vond de kracht niet. Het gevoel overheerste te
sterk.

Toch voel ik de hele ochtend een rust, maar op afstand voel ik wel iets woelen, er is iets 
gaande diep in mij, of in jou. Het is ver weg en voel het niet fysiek.

Ik kan weer niets doen dan accepteren en weten, dat mijn liefde voor jou er mag zijn door
je los te laten. Jij jou ding, hoe fel dat verlangen er ook kan zijn. Ik moet leren daar boven
te staan en vanuit liefde te handelen. Jij jouw leven. Het is een heel proces om die 
gevoelens toe te laten. Wat vecht je Hans? Vechten tegen de liefde? Ik weet dat dit veel 
mensen angstig maakt, maar begrijpen doe ik het niet vanuit eigen ondervinding. Toch 
weet ik wel dat het heel vaak zwaar is, ik voel de pijn ook. Maar zodra je kan delen lost 
voor mij de pijn op, tot onze wegen zich weer scheiden. Voor jou zal de pijn misschien 
toenemen als je deelt. Ik weet dat niet, ik kan me daar niet in inleven. Ik ben zo anders 
dan jij op dit gebied.

Ik weet daarom nu ook niet goed, of ik je liever wel zie, of niet. Ik wil niets liever dan je 
zien, maar ik weet dat het gemis er dan komt, omdat het niet kan zijn. Dan zie ik je liever 
niet, maar ook dat voelt niet fijn, want je bent zo aanwezig op de achtergrond...niet 
tastbaar. Ergens is er rust en ergens ook weer niet. Ik denk, dat als ik dicht bij mezelf blijf,
ik de rust zal ervaren. Dicht bij mezelf zijn en niet dicht bij jou. Blijkbaar is dat toch de 
sleutel nu voor mij...

Vanmiddag praatten we kort even met elkaar. Het doet weer zo veel met me, dat we even 
praatten, dat ik echt af moet kicken. Dat klinkt heel erg gek, maar het is echt zo. De 
energie die ik dan voel, die liefde, jouw blik in je ogen, het samenzijn, daar moet ik echt 
van afkicken. Het is zo lang nog voelbaar, je voelt dan nog zo dichtbij. Ook nu twee en een
half uur later voel ik het nog. Ik zou zo graag nog met je willen praten, bij je willen zijn. 
Alleen wij tweetjes en gewoon genieten van elkaars aanwezigheid (althans ik geniet, maar
als ik je ogen zo zie, geniet ook jij). Het spijt me Hans, je wilt dit niet. Maar het is er 
iedere keer weer. Moet je me ook maar niet zo liefdevol aankijken en je liefde naar mij 
uitstralen. Er zijn altijd dagen en periodes dat je dat niet doet, dan voel ik dit niet zoals ik 
het nu doe. Het gaat gewoon door, Hans, of je nu wilt of niet. Het is er en het is er al altijd
geweest en het zal ook nooit weggaan. NOOIT, anders had het nu wel afstandelijker 



gevoeld na ons gesprek en na mijn boek en na je boodschap dat het moet stoppen. Het is 
niet dat wat ik schrijf in mijn boek, zeg je me. Maar in hoeverre kan je die diepte toelaten?
Hoe kan je daarover oordelen, als je niet zo diep gaat? 

Toch praat je vanuit je gevoel tegen me, maar dan niet in woorden. En dit analyseer ik 
niet, dit VOEL ik, dit VOEL ik, dit VOEL ik.......dit is wat ik doe. Analyseren is meer jouw 
ding. Ik voel. Begrijp me dan toch!!!! Ik fantaseer dit niet, ik heb geen hulp nodig, ik ben 
niet gek, ik stalk je niet, ik voel een diepe liefde die wederkerig is, JA DIE WEDERKERIG 
IS. Ze zit enkel op een diep niveau, die met je rede niet te verstaan is, die je daar niet kan
bevatten en daar niet kan leven. Ze zit in onze ziel. Onze zielen voelen die wederkerige 
diepe liefde. Ik weet dat ook jij dit voelt, al zal je daar maar een klein deeltje van toelaten.
Dat is niet erg. Dat is goed, dat zijn onze wegen, onze lessen die wij te leren hebben. 
Maar ik WEET wel dat die diepe liefde wederkerig is en dat jij in je mens-zijn dit ook voelt.
Ik zie het aan je ogen, maar ik voel het vooral. Er komt een hele zachte, warme deken 
over me heen als we samen zijn en je open staat voor mij. Het is een hele liefdevol 
uitreiken van jou. Voorzichtig, heel voorzichtig, onderzoekend en dat vind ik heel mooi. 
Dat koester ik. Ik moet leren mijn willen niet te laten meespelen. Nu WIL ik weer. Ik wil zo
veel, maar tegelijk zo weinig. Ik wil gewoon samen mogen en kunnen zijn, delen met jou, 
zo zoals wij dat allebei fijn vinden. Daarom moet ik mijn willen nu ook aan de kant zetten, 
want je geeft me zoveel nu. Ik hoef je bevestiging niet, je toezegging niet. Het is er en op 
deze momenten leven we het heel even samen, enkele minuten. Dat is waar ik nu van 
mag genieten. Nu nog even niet denken aan wat morgen is, maar de liefde die nu stroomt
daar laten zoals ze er is, stromende. 

Ik kan jou nu niet laten ervaren zoals ik het beleef. Jij hebt jouw tempo, jij hebt jouw wil, 
jouw leven. Dat weet ik en ik kan mezelf beheersen...maar het schreeuwt, het dwingt zich 
als een tsunami naar buiten. Dit is zo Hemels, hier zijn geen woorden voor, dit wil je niet 
weer los moeten laten voor een tijd die je niet kan overzien. Je wilt dit altijd mogen 
ervaren, want zoiets moois is me nog nooit gegeven. Dit is het mooiste wat ik ooit heb 
meegemaakt. Het weer los moeten laten is dan ook het meest pijnlijke, verscheurende. Je 
weet dat die immense pijn er telkens weer is en daarom wil je sneller, dan die ander. Je 
wilt die ander overtuigen, omdat je zelf die pijn niet meer wilt en omdat je die ander dit 
geweldige zo graag zo diep wilt laten ervaren zoals jij dat doet. Dat zijn onze lessen, dat 
hebben wij te leren.

En dan heb ik nu van me afgeschreven en dan voelt het nog zo overweldigend. Jouw ogen
staan in mij geprent. Ze flitsen voor me op en dan word ik helemaal gek van de liefde die 
ik voel. Dit is te veel voor een klein meisje als ik. Ik word nog eens omvergeblazen. 

Ik weet volledig zeker Hans, dat hier enkel mijn gevoel spreekt. Dit speelt zich niet af in 
mijn hoofd. Ja, soms pieker ik wel eens, dan ben je op de vlucht. Dan wil ik begrijpen wat 
je zo heeft doen vluchten, omdat het zo'n immense pijn doet. Het is iedere dag een nieuw
rouwproces, telkens sterft een dierbaar iemand, waar ik dan niets ander kan doen, dan 
afscheid nemen. Maar jou zie ik met mijn fysieke oog, je leeft...en toch moet ik dat 
afscheid van je nemen alsof je uit mijn leven bent gerukt. Telkens weer opnieuw. Ik wil 
dan begrijpen waarom...is dat zo verkeerd? Dit gevoel is zo onverklaarbaar diep. Dit kan 
niet in mijn hoofd bestaan. Dit zit volledig verankerd in mijn ziel en in mijn hart. Dit gaat 
niet weg. Dit kan niet stoppen. Het spijt me Hans, want voor jou zou ik graag antwoord 
willen geven aan je verzoek. Je bekijkt het als dat het vanuit mijn hoofd gebeurt. Daar in 
mijn hoofd is het vaak stil, maar in mijn hart schreeuwt het, in mijn ziel scheurt het. Zo is 
het, lieve Hans. Niet anders. Wij hebben niets te willen hierin, HELEMAAL NIETS. We 
kunnen enkel aanvaarden en ermee omgaan in die mate het ons lukt. En dat is voor ons 



allebei blijkbaar niet zo makkelijk. Aards pas ik me aan aan jouw wens, op zielsniveau heb 
ik toch te nemen zoals het is. En dat geldt voor jou precies zo. Jij mag het aards die vorm 
geven, die jij wenst, op zielsniveau hebben we te nemen wat er is, ook als ons dat niet 
uitkomt in ons aardse bestaan. Misschien juist dan, misschien heb je het juist dan te 
aanvaarden en te ontvangen zoals het is. En dat is juist de grootste moeilijkheid voor jou 
én voor mij. Dat is dat we allebei dat gevoel kennen: “Het moet stoppen.” Maar zoals ik 
VOEL nu na ons gesprek....het stopt niet. Enkel als we volledig kunnen ontvangen hoe het 
is, stopt de pijn, stopt de verwarring.

Nu is dit in alle diepte en heftigheid, morgen is toekomst. Daar ben ik nog niet geweest... 
Anna, 1/4/2014


