
De kleine stapjes binnen het geheel

Ik begin het geheel steeds meer vanuit mezelf te bezien. Daar waar ik altijd rekening 
hield, onzichtbaar, met wat Hans allemaal zou kunnen denken en voelen, begin ik dit nu 
toch echt meer los te laten. Het heeft niets met egoïsme te maken. Ik zal altijd rekening 
houden met hem. Maar ik deed dat voorheen in stukken en op momenten, dat dit niet aan
de orde was, waar ik beter eens kon kijken naar wat ik zelf wilde en voelde.

Ik voel dat ik nog beproefd zal worden in mijn stuk of ik zal blijven staan, of dat ik zal 
wijken. Al het voorgaande is nodig geweest om dit nu beter te kunnen doen. Als ik continu
in zijn schoenen ga staan, zonder naar mijn eigen noden te kijken, kan ik nooit blijven 
staan in mijn eigen stuk als dit van mij gevraagd wordt. Dan sta ik al niet in mijn stuk, dus
kan ik ook niet daar blijven staan. Het valt me op, dat ik hem ook niet meer zo voel de 
laatste week. Ik zit echt veel meer in mijn energie. Het is nu nog te vroeg om te zeggen, 
of ik onze energieën beter kan onderscheiden. Dat zal zich moeten gaan uitwijzen. Voor 
nu voel ik mezelf en dat is eens fijn. Ik kan iets met het gevoel wat ik heb. Voel ik hem, 
dan heb ik dat te nemen, ik kan daar niets mee, hooguit afleiding zoeken. 

Ook het zien, dat hem iets raakt, maakt vaak dat ik een stap opzij zet. Ik zou dan willen 
verzachten en daarmee ben ik weer weg van mezelf. Het is grappig om met momenten 
een soort van geheel te zien. Opeens zie je al je worstelingen in elkaar klinken. Ze horen 
bij elkaar en leiden samen naar een bepaald punt toe. Iedere keer wordt er weer een 
ander facet aangeraakt, maar het heeft allemaal te maken met leren in je kracht te gaan 
staan. Zonder vertrouwen val je daar de hele tijd uit. Zonder liefde is er geen kracht, want
dat is juist een energie van liefde. Je zou geheid uit je kracht vallen, als je niet de liefde 
voor jezelf, of de ander kan hebben en voelen. Jezelf wegcijferen zet je al helemaal niet in 
je kracht. Je laat de energie uitdoven, dan is er al helemaal geen liefde voor jezelf. Je 
waarheid kennen en eerlijk en oprecht zijn, is toch wel de fundering voor je kracht. Bouw 
je je kracht op een illusie, of een leugen, dan stort het zeker een keer in.

En dan kom je op dat punt. Het punt waarop je je waarheid durft te omarmen. Je beter in 
vertrouwen bent en blijft, beter op je plek blijft, liefde voelt voor de ander ongeacht hoe 
dat voor jou zelf uitpakt, liefde hebt voor je eigen zijn, je waarheid en daarvoor kiest. Als 
je dat punt bereikt, komt er zeker weer een beproeving. Kon je alle losse onderdelen aan, 
zelfstandig? Kun je ze nu samen aan? Staan ze allemaal stevig, of wankelt er nog iets?

Ik weet van mezelf, dat er nog wel het een en ander wankelt, dus de vraag is, hoe lang ik 
het volhoud. Maar iedere keer weer, kom je daar sterker uit. Als ik terugkijk, dan raken 
dingen die me een jaar geleden helemaal onzeker maakten, nu nog voor even. Ik weet in 
mijn emotie goed wat er werkelijk is en daar durf ik nu beter op te vertrouwen. 

Iemand vroeg me eens, hoe moeilijk ik het mezelf wilde maken, door de dingen aan te 
gaan. Ik begreep deze vraag maar al te goed, want ja, het doet vaak pijn om jezelf in 
dingen te storten waar je het moeilijk mee hebt. Het is rustiger om er met een grote boog 
omheen te lopen. Maar 25 jaar later, loop je nog altijd diezelfde grote boog om dat stuk 
heen. Je bent vergeten waarom je er precies omheen loopt. Je doet het, het is vertrouwd, 
het is gewoonte, veilig, je comfort zone. Toch voel je een onrust, anders zou je er wel op 
af lopen. En dat blijft.

Maak ik het mezelf moeilijk? Ja, maar uiteindelijk wordt het allemaal zoveel makkelijker. 
Ook ik heb een heel moeilijk punt waar ik graag nog kilometers omheen loop. Er zijn tijden
dat ik het aanga en dat het beter gaat. Er zijn ook tijden dat ik mezelf er doorheen wil 
persen. Achteraf gezien, was het dan niet het juiste moment, moest mijn focus ergens 
anders op worden gelegd. Meestal gaat het dan om accepteren wat er is. Die beweging 



heb je wel te respecteren. Maar als je accepteert, ontstaat er weer ruimte. Dan kan je 
weer een deeltje aangaan. Zo is dat hetzelfde in mijn zielenliefde. Ik kan me er niet 
doorheen persen. Ik heb niets te willen. Ik heb te volgen wat me wordt aangereikt. Maar 
draai ik ervoor weg (sluit ik me ervoor), dan blijft het herhalen, zoals een vinylplaat blijft 
hangen. Tja, weten wanneer je nu wat moet doen; accepteren, of aangaan, dat is een 
vraag die je alleen beantwoord krijgt, als je diep van binnen voelt. Krijg je het antwoord 
niet helder, dan wordt het vanzelf weer voorgespiegeld. Dan kom je in een steeds 
herhalend stuk terecht. Tijd om van koers te veranderen en vaak is daar maar een heel 
klein stapje voor nodig. Beter een klein stapje, het rukt je niet zo los uit je ondergrond. 
Het is een stapje wat je aan zal kunnen. Rustig aan, geduld. Ja, die ken ik ook. Geduld. Ik 
heb er bakken van verslonden. Daarom zet ik toch liever kleine stapjes, want geduld doet 
veel. Geduld is begrip, respect en liefde voor jezelf, maar zeker ook voor een ander. Het 
maakt dat je volgt en niet overgaat in vechten. Volgen wat er komt en aangaan wat er 
komt, met respect en geduld. Zo ook nu...ik zie het wel. 

Wordt vervolgd, zal ik maar zeggen, Anna 9/12/2013


