
De uitnodiging

Ik word door de situatie zoals hij er nu is volledig uitgenodigd om nog iedere strohalm, die
ik nog angstvallig vastgrijp los te gaan laten. Ik weet, dat ik niet boven een afgrond sta, 
dat mijn voeten stevig de bodem raken. Ik kijk naar beneden en zie hoe stevig de grond 
onder mijn voeten me de steun voor het leven aanreikt. Durf ik daarop te vertrouwen? 
Durf ik los te laten en daar volledig te gaan staan. Staan in storm en regen, maar ook in 
zonneschijn, zomerbriesje en frisse lente?

Ik blijf me vasthouden. Ik merk het, al weet ik goed, dat ik los kan laten. Ik voel zo 
duidelijk, dat het nu de tijd is om die laatste strohalm los te laten. Het is nu aan hem om 
zijn stappen te nemen voor hem zelf en zo lang ik me vastgrijp op welke manier dan ook, 
is hij niet in staat om te bewegen. Dit is letterlijk zo, maar figuurlijk niet veel anders. 

Het leven presenteert me nu hoe het is als Hans op afstand is, fysiek. Ik merk dat het 
geen verschil maakt in mijn innerlijk. In mij blijven dezelfde stukken aangeraakt worden, 
puur omdat hij in mijn leven is verschenen, omdat hij in mijn systeem zit en hij het diepste
van en in mij naar boven haalt. Soms vang ik vlagen van hem op, soms voel ik hem lange 
tijd dichtbij, dan weer heb ik geen idee waar hij uithangt. Het vraagt continu aanpassing 
aan dat wat er is. Voelde ik hem nog heel erg dicht bij mij, is dat nu niet, dan moet ik 
weer loslaten. Weer die knuistjes van mij loswrikken, weer vertrouwen dat hij er echt wel 
is. Dan opeens overspoelt zijn energie mij en weet ik daar even weer geen richting aan te 
geven. Mijn hart schreeuwt dan weer naar hem. Ik grijp weer en vast zitten mijn knuistjes.

Wat gebeurt er als ik niet voel dat hij bij me is? De eerste 2 dagen dat ik hem niet zag, 
had ik ergens een gevoel, dat hij afstand wilde nemen innerlijk. Toen had ik een 
mengeling van angst die dit bij mij opriep, want weerde hij zich innerlijk en wilde hij zich 
afsluiten van mij, zou ik hem dan nog zien? Tegelijk had ik een enorm gevoel van 
vertrouwen, dat dit voor hem heel belangrijk was en dat juist zijn afstand nemen hem 
weer deed terugvoeren naar hem zelf, maar ook naar mij. Twee dagen later voelde ik hem
heel fel, heel dichtbij. Het zou een bevestiging mogen zijn, maar bij mij werkte dat weer 
als een twijfelpunt, want ik had toch eerst het tegenovergestelde gevoeld. En dan ga ik 
weer grijpen en me vastklampen aan elk ding er ook maar te voelen is, want nu is de 
uiterlijke wereld voor mij weggenomen.

Ik vind dit toch wel moeilijk, me volledig overgeven aan dat wat er wel, of niet is. Het 
leven laat zich niet controleren en deze verbinding al helemaal niet. Niets is te voorspellen,
enkel maar te voelen.

Maar ook in dat voelen is er iets veranderd de laatste weken. Ik kan nu echt niet meer 
traceren of hetgeen ik voel van mezelf is, of van een ander. Laat staan of het van hem is. 
Dat maakt het nog moeilijker om los te laten, maar ergens dwingt het me ook weer wel 
daartoe. Ik kan het toch niet achterhalen, dus moet ik loslaten. Maar omdat ik met een 
gevoel word geconfronteerd wat oncontroleerbaar opeens is en opeens was en in de tijd 
daartussen volledig blijft, heb ik weer moeite met loslaten. Het is zo aanwezig en ik heb er
totaal geen invloed op. Verdriet kan ik niet huilen, niet plaatsen, niet doorvoelen. Zenuwen
kan ik niet tot rust brengen, niet ontladen, niet ontspannen. Intense liefde overspoelt me, 
alsof ik opeens bewust ben van de schoonheid van mezelf, terwijl ik dat innerlijk in dat 
moment niet zo ervaar. Niets kan ik plaatsen, of doorvoelen, enkel maar voelen en 
doorstaan. En dan zo plots als dat het er is, is het weer weg. Niet meer terug te halen, 
ontastbaar.

Hoe kan ik beter worden uitgenodigd? Het is goed dat hij nu niet fysiek in mijn leven is, al 
mis ik zijn aanwezigheid wel. Het is echter geen diep missen, want zijn energetische 



aanwezigheid is er ongecontroleerd heel fel, dan weer ongecontroleerd niet direct 
voelbaar, maar in mijn ZIJN altijd daar. Ik voel dat hij er is en er altijd zal blijven. Daarvoor
hoef ik hem niet te missen. Aards mis ik zijn ogen, waar ik zo vaak die diepte mag ervaren
van samen zijn in het aardse. Dát mis ik. Maar tegelijk weet ik dat dát niet van belang is, 
dat het samenzijn op zielsniveau veel dieper en dichter bij elkaar voelt en is.

Blijft dat ik toch me de hele tijd vastgrijp aan elk ding wat er wel en niet is. Want wat ik 
ook mis, is de bevestiging (al krijg ik die toch niet).Telkens word ik me hiervan bewust en 
telkens opnieuw nodig ik mezelf uit om los te laten. Lukt me dat, dan valt er wat van me 
af, een druk. Die zelfde druk zal zeker ook voor hem voelbaar zijn. Toch merk ik nu, dat ik 
die druk vooral voor mezelf mag lossen, omdat dat voor MIJ zoveel beter voelt, maar ook 
is.  

De fysieke afstand is nu goed voor ons beide en afhankelijk van hoe goed ik hem los kan 
laten, zal dat voor hem vrijheid, of beperking betekenen. Dat voel ik heel erg. Maar toch 
zal ik hem in de eerste plaats voor mezelf los moeten laten, omdat dit voor MIJ nu van 
belang is. Want zolang ik me blijf vastgrijpen, blijf ook ik staan, ga ik niet mijn richting, 
naar mijn hart.

Weten is het een, maar werkelijk doen is het proces wat er nu mag zijn. De vraag is of ik 
klaar ben en weer durf. Durf om volledig te vertrouwen, dat hij hoe dan ook weer 
terugkomt in de nabijheid die ik zo-even nog ervoer...............
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