
Een andere weg

Gisteren heb ik een knop in mezelf omgedraaid. Opeens was me helder, dat ik mijn leven 
wilde controleren. Goed ik weet van mezelf, dat er veel dingen gebeuren, die ik niet kan 
verklaren. Ik leef daar maar mee en neem het meestal wel voor wat het is. Als dat te vaak
is, dan komt er die dringende behoefte om het te begrijpen. Maar moet dat wel zo zijn?

Kan het niet gewoon zo zijn, dat je voor een langere periode wordt getriggerd in bepaalde 
stukken? Oké ik ben analytisch van aard, maar moet ik dan alles van mezelf kunnen 
ontrafelen? Er mogen zeker ook wel vragen overblijven, dat maakt het leven juist ook 
spannend.

Mijn sterke kant werd nu mijn valkuil. Ik bespiegel mezelf, ik bevraag mezelf, maar nu 
werd ik door wat veel dingen getriggerd, waardoor ik eerder de controle wilde hebben. Ik 
ging aan het piekeren de laatste dagen. Maar hoe voelde het nu eigenlijk. Hoe stond ik in 
de dingen die me voor werden geschoteld? Ik wist het niet. Ik kon het niet weten, want ik 
voelde niet  meer. Mijn hoofd had totaal de regie. Waarschijnlijk omdat de dingen die ik de
laatste tijd had gevoeld niet fijn waren. 

Maar hoe staat het daar vandaag mee? Hoe sta ik daar nu in? Ik wist het niet en daarmee 
kwam het besef, dat ik echt in mijn hoofd leefde. Vandaar dat ik bijna een week migraine 
had gehad. En met dit inzicht, stopte ik mijn pas, draaide me om en liep terug. Maar wat 
me verbaasde, was dat ik direct op die weg terug was, op die plek waar ik de verkeerde 
afslag had genomen. Dat is nieuw. 

En dan, o ja, ik liep op een weg met triggers. Goed, die stonden daar, laat ik dan ook 
maar eens kijken wat dat dan is. Het waren triggers in vertrouwen. Vertrouwen, ja daarom
kwam dat oude stuk rondom Marc opeens langswaaien. Het ging over vertrouwen in mijn 
eigen gevoel, maar ook vertrouwen in een ander. Maar daar heb ik geen controle over. Het
enige waar ik controle over heb, is hoe ik er mee omga. En dat wat er nu is, kan ik goed 
hebben, zoals het er nu is. Dat oude hoef ik daar niet doorheen te mengen. Dat maakt het
licht. Ik mag het meemaken om het vervolgens achter me te laten. Vooral achter me 
laten!!!! 

En dat kreeg ik ook weer eens mooi voorgeschoteld. Opeens vanuit het niets kreeg ik 
gisteren een paniekaanval. Waar dat vandaan kwam, wist ik niet goed. Ik besloot het weer
over me heen te laten komen, wat wel moeilijk was, want ik kreeg het benauwd. Maar ik 
weet dat ik niet moet vechten, dus ontspannen en incasseren. Het ebde weg en daarna 
komt het loslaten, want het vertrouwen in mijn lijf wordt hierdoor aangesproken. En daar 
komt mijn voelen weer om de hoek. Vertrouwen hebben en houden als het oké voelt en 
dat doet het. Het is mijn angst, dat het zomaar weer onaangekondigd gebeurt. Maar zo 
voelt het nu niet. Het voelt als dat het nu rustig blijft. Maar daarvoor moet ik wel de 
signalen niet negeren (en dat deed ik gisteren wel, want ik kreeg het signaal dat ik een 
bepaalde thee beter niet kon drinken. Ik weet dat ik die heel soms moeilijk kan verdragen,
maar ik had geen zin in andere thee, ik ben niet zo'n theedrinker. En dan vergeet ik het 
zakje eruit te halen, waardoor hij erg sterk is.....tja voelen en serieus nemen, zegt mijn 
lijf).

Het was goed om eens die zijweg in te slaan. Ik weet nu weer waar ik sta. Het is nu dat ik
niet tegen mezelf hoef te zeggen, dat ik het over mag laten aan het leven. Het voelt zo. 
Het voelt goed. Ik kijk om en weet wat er achter me ligt. Ik kan blij zijn met wat ik zie, al 
voelde dat niet fijn. Nu voelt het fijn, zeker en daar gaat het om. 

Ik ben er weer! Anna, 19/12/2013


