
Echt ZIJN, ECHT zijn, de vertaling van het lichaam

Ik werd de laatste dagen getriggerd in de vraag wat een paniekaanval eigenlijk is bij mij. Ik heb dat 
weer opeens gevoeld en dat zette me aan tot deze vraag. Ik schreef erover, omdat de paniekaanval 
kwam op een moment, dat ik niet in mijn gevoel zat.

Wat doet dat en wanneer komt zoiets tot uiting, want creëren met mijn gedachten, wat vaak beweerd
wordt, is niet helemaal waar. Er moet al een bepaald basisgevoel aanwezig zijn. En daar zit het hem 
ook, een basisGEVOEL. Wat is mijn basis in gevoel?

In basis ben ik iemand die heel sterk voelt. Ik verbaas me er vaak over, hoe weinig andere mensen 
vaak voelen. Ik neem als het niet noodzakelijk is bijvoorbeeld geen medicijnen, een paracetamol 
voel ik door mijn lijf gaan. Bovendien vlakt het mijn gevoel uit, waardoor ik over de grenzen van 
mijn lijf ga. Mijn lichaam vertelt me tenslotte toch, dat het rust nodig heeft, warmte, liefde, 
geborgenheid, of wat dan ook, om weer in balans te komen. Veel voedingsmiddelen kan ik niet 
verdragen, mijn lichaam krijgt het niet goed verwerkt. Ik heb er dan ook helemaal geen moeite mee,
om al dat lekkers (want dat is het wel) achterwege te laten. Dat mijn lichaam lekker aanvoelt, is 
voor mij belangrijker, dan die korte sensatie van de smaak. Bovendien zijn er zoveel smaken, maar 
ook geuren, die erg gewaardeerd worden door mij, die ik wel kan verdragen. Je verlegt je aandacht 
naar dat wat goed voor je is.

Maar zo zit het met gevoelens ook. Ik voel veel, heel veel. Vaak te veel. Het zijn mijn eigen 
gevoelens (emoties en lichamelijke sensaties), maar ook gevoelens van mensen om me heen, 
energieën die in omgevingen hangen, maar ook gevoelens op afstand. En zoals iedereen zit ik ook 
met bepaalde dingen, die ik heftig vind, door ervaringen en conditioneringen uit het verleden. En 
dan komt er een trigger, zoals afgelopen week zo vaak was en dan komt direct de vraag. Blijf ik in 
mijn gevoel (wat heftig is), of ga ik naar mijn hoofd (waar ik dat gevoel kan buitensluiten). 
Daarmee verplaatst mijn energie zich ook naar mijn bovenlichaam, weg uit de basis, de veiligheid, 
het basischakra. Ik verleg mijn aandacht van dat wat goed is, naar dat wat mijn hoofd me vertelt, 
naar dat wat mijn grootste angst is.

Het is geen bewuste vraag, het gebeurt en meestal is het de heftigheid, die me dan naar mijn hoofd 
brengt. Blijf ik in mijn voelen, dan is er niets aan het handje. Dan weet ik wat ik voel. Ben ik in 
mijn hoofd, dan kan ik dat onderscheid niet maken en vul ik het in met de dingen die er vaak tegen 
me gezegd zijn, of die ik vaak genoeg tegen mezelf gezegd heb. Dan laat mijn lichaam zich horen. 
Het gevoel van veiligheid komt in gedrang en dan reageert mijn lichaam zoals het dat in de oertijd 
zou moeten doen. Daarom helpt het ook het beste om het over me heen te laten komen, want 
daarmee zak je weer terug in je lijf. Je ondergaat het als een fysieke gewaarwording, iedere 
inmenging van gedachten maakt het enkel erger. Hiermee kom je weer terug in je voelen, letten op 
de signalen van je lichaam.

De laatste dagen ben ik daar heel bewust mee bezig geweest. Het mooie was, dat ik flink werd 
uitgedaagd om uit mijn basis te schieten. Bleef ik mezelf, of schoot ik in de stress om anderen te 
plezieren? Accepteer ik wat er in het nu is, of verzet ik me ertegen? Het waren ook nog erg drukke 
dagen, die in het teken stonden van anderen, maar ik slaagde erin om veel bij mezelf te blijven, door
continu mijn lichaam in het oog te houden. Lief zijn voor mijn lichaam, maar ook voor mijn ziel.

En daarmee ben ik nu ook weer helemaal terug in mijn gevoel voor Hans. Ja, de gedachten, die me 
de laatste tijd om zeep hielpen, komen zeker nog langs waaien. Maar mijn aandacht gaat uit naar dat
wat goed voelt, naar dat wat mijn hart vertelt. Want enkel mijn hart kent de dimensies, die ik met 
mijn verstand niet kan bereiken. Het fijnstoffelijke is niet zichtbaar, niet voelbaar voor de meeste 
mensen. Niet omdat ze de antennes niet hebben, ze merken de subtiele signalen gewoon niet op, 
omdat ze niet écht voelen. Maakt mij dat dan als iemand die gek is, of die niet zichzelf mag zijn? 
Naar mijn weten voel ik enkel liefde en dat kan niemand schaden. Liefde is niet dwingend. Voelt het
voor hem ooit dwingend, dan is dat omdat dit iets aanraakt in hem, wat hem dit gevoel geeft. Het is 
zijn hoofd wat dan dwingt. En zo is dat bij mij ook op de momenten, dat ik stop te luisteren naar het



belangrijkste wat we gekregen hebben om hier op aarde te mogen zijn, mijn lijf, mijn hart.

Deze laatste weken van het jaar lenen zich goed om te ontdekken hoe lief je kan zijn voor jezelf. 
Heb je de moed om dat te doen wat je vrij maakt, wat jou vreugde geeft, of geef je jezelf weg aan de
zogenaamde sociale verplichtingen. Luister eens goed, want waarom heet dat toch zo? Het zijn niet 
de verplichtingen die van buitenaf worden opgelegd. Ons verstand, onze oude conditioneringen, 
onze norm voor sociaal zijn, is dat we onszelf wegvagen, om de ander tegemoet te komen. Hoeveel 
mensen er aanhikken tegen deze sociale verplichtingen verbaast me ieder jaar weer. Wanneer we nu 
eens allemaal eerlijk zijn van hart tot hart en echt blijk geven aan de ander, zoals die er is, dan 
zullen we ons minder verplicht voelen. Tijdens deze sociale verplichtingen, waar ik me ook wel 
eens toe laat verleiden, valt me altijd 1 ding op. Veel mensen komen bij elkaar om aan elkaar te 
laten blijken, dat ze blijk geven aan de ander. Ze zitten bij elkaar en praten de tijd bij elkaar. Maar 
zijn we ook echt bij elkaar geweest? Hebben we elkaar gevoeld? Het valt me dan altijd op, dat er 
vrijwel nooit eens gevraagd wordt aan iemand hoe het met de ander gaat (buiten de standaard “En 
alles goed?”, waar we steevast “Ja.” op antwoorden, want dat wil de ander toch horen). Zijn we er 
ook echt voor elkaar? Ik vrees het vaak niet. We zijn er niet eens voor onszelf. Is het dat wat we 
vieren met kerst? Dat we er niet moeten zijn voor onszelf in de eerste plaats en van daaruit ook niet 
echt kunnen zijn naar een ander?

Laat ik die laatste dagen van het jaar in vrijheid doorbrengen, zo veel als ik dat kan. Daarmee maak 
ik een goed begin aan het nieuwe jaar, waar ik die vrijheid mag gaan uitbreiden en benutten voor 
mezelf en ieder, die mij in vrijheid in zijn buurt wil, op welke manier dan ook (in gedachten, of in 
fysieke aanwezigheid, dat maakt niet uit, als het maar vrij is). Echt zijn en daardoor er echt zijn 
voor mezelf en de ander, daar gaat het in deze om voor mij. Dat is wat ik mag leren.

Het mooie is, dat toen ik jaren geleden begon met eerlijker, echter te zijn, ik steevast commentaar 
kreeg van anderen. Nu is iedereen er wel aan gewend. Maar in mijn hoofd hoor ik nog altijd het 
commentaar wat er zou kunnen gaan komen. Wat maak ik het mezelf toch lastig, want enkel daar is 
er nog het commentaar. Blijkbaar hebben de mensen om me heen al veel beter geaccepteerd van 
mij, dat ik er alleen wil zijn in vrijheid, omdat ik dat zo voel, omdat ik er echt wil zijn voor mezelf 
en voor hen. Goed dat mijn lichaam me helpt om die vertaling voor mij te maken: “Laat ook dat 
maar los en leef je gevoel! Leef!!!” En laat nu dat net de taak van je lichaam zijn, het mogelijk 
maken dat je leeft, dat je ziel hier mag zijn in zijn ware essentie.
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