
De richting terug naar mezelf

Door mijn vorige brief ben ik me zelf iets gaan realiseren. Ik eindig met te zeggen, dat ik 
mezelf verloochen als ik dit rollenspel mee blijf spelen. Welke weg loop ik eigenlijk weer? 
Ik loop de weg, waarvan ik denk dat hij dat wil. Ik richt me weer op zijn woorden en hoe 
hij zich gedraagt. Logisch dat ik weer heen en weer slinger. Ik voel me weer totaal 
overgeleverd.

Welk signaal heeft hij mij gegeven? “Het moest stoppen.” Dat mijn gevoel niet kan 
stoppen, daarvan is hij op de hoogte. Toch kiest hij er zelf voor om een bepaalde omgang 
met mij te houden. Is het werkelijk wat hij zegt, dat hij niets voelt, dan moet hij ook niet 
een praatje maken. Ik heb hem heel uitdrukkelijk gevraagd om niets te vragen wat hij niet
wil. Toch is er altijd zo'n spanning als we in elkaars buurt zijn en met elkaar praten. Het 
verloopt niet spontaan. Dan is er toch ergens iets onevenwichtig in hem, waardoor die 
spanning wordt veroorzaakt. Dan vraagt hij toch iets van mij, wat hij niet wil, of zie ik dat 
verkeerd? Die spanning zorgt voor het gedrag wat niet echt voelt. Ik weet wel waarom ik 
zelf die spanning voel. Ik mag niet te dicht bij komen en dat evenwicht bewaken zorgt 
voor spanning. Kon ik volledig mezelf zijn, dat uiten zoals ik het voel, dan viel alle 
spanning weg. Altijd controleer ik mezelf in zijn nabijheid. Dat is niet goed.

Waarom voelt hij die spanning. Als het werkelijk is dat hij niets voelt en spanning voelt 
omdat hij weet wat ik voel, dan moet hij me niet opzoeken, zoals ik juist al schreef. Dan is 
het zijn eigen keuze, dat hij spanning voelt. Ik kan daar niets aan veranderen. Enkel hij 
kan ervoor kiezen om me niet meer dan noodzakelijk aan te spreken, of aan te kijken. Ik 
hoef me daar niet in te gaan voegen. Het is en blijft zijn probleem. Ik kan enkel iets aan 
mijn eigen spanning doen. En die spanning komt toch weer voort uit angst.

Hallo daar, alweer het woord angst. Wanneer kan ik dat toch eens loslaten. Altijd is dat 
mijn drijfveer en mijn grote struikelblok. Daarom ben ik ook zo verdrietig, want uit angst 
leef ik weer niet mijn leven. Waar is dat gevoel van vorige week gebleven??? Dat heb ik 
nu al zo vaak gehad. Dat ik opeens ergens heel makkelijk mee om kan gaan, wat ik 
voorheen echt niet kon en dan plots is dat weer helemaal weg. Het lijkt wel een preview 
te zijn iedere keer. Alsof ik een weekje een voorproefje krijg van hoe het kan zijn. Om 
daarna terug te stappen in de werkelijkheid, die me die kant op gaat stuwen, zoals ik het 
in die preview heb ervaren.

Of dat nu ook zo is, dat moet zich gaan uitwijzen. Maar ik kan wel weer meer terug gaan 
naar mezelf. Me niet meer op hem richten. Hij heeft dat zelf ook aangegeven in ons 
gesprekje toen, dat ik me niet op hem moest richten, al bedoelde hij dat anders. Ook dat 
is vaak zo kloppend geweest. Vaak reikt hij me sleutels aan, al bedoelt hij het anders. Er 
zijn altijd zinnen die echt blijven hangen en die opeens de sleutel blijken om een nieuwe 
deur open te maken. Ik zie het dan opeens in een ander daglicht als dat hij het bedoelde 
en daarmee zie ik opeens de oplossing voor mijn dilemma.

Me niet meer op hem richten, maar op wat ik voel en wat ik wil, met dat wat er voor 
handen is. Nu doen we 'leuk” oppervlakkig tegen elkaar. DAT wil ik niet, want dat doet 
iedere keer weer pijn. DAT hij zo met mij omgaat, kan ik niet veranderen. Ik kan enkel 
veranderen, dat ik mezelf bescherm tegen dit verdriet. Heb ik het gevoel dat de omgang 
niet echt is, dan mag ik er zeker voor kiezen om wel echt te laten zien, dat ik daar geen 
behoefte aan heb. Ik wil Hans in mijn buurt, zoals hij werkelijk is, niet zoals hij vaak doet. 
Dat zijn twee verschillende mensen. Hij kiest hiervoor en als hij het moeilijk vindt, dat ik 
dat niet meer ontvang, dan kiest hij ook daar zelf voor. Mijn eerste prioriteit gaat nu naar 
mezelf en ik begin daar NU mee. Weg met die eeuwige pijn. Ik ga nu leren om weer meer 



controle te krijgen over mijn eigen innerlijke wereld, los van de innerlijke wereld van een 
ander. Het zal niet makkelijk zijn, maar na 5 dagen verdriet, voel ik me wel gemotiveerd 
om die richting uit te gaan. De richting terug naar mezelf.
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