
Gewoon beleven

De laatste dagen ben ik gewoon aan het beleven geweest, en nog. Sinds mijn vorige brief 
nam ik me voor om de spiegel enkel te gebruiken als ik dingen voelde die me belastten.

Ik merk op, dat er iets is waardoor ik echt word uitgenodigd me op mezelf te richten. De 
wens van Hans om niet met hem bezig te zijn, was net dat extra zetje voor mij. Hierdoor 
kon ik me beter loskoppelen van hem, iets wat ik al langere tijd deed, maar met 
momenten eng voelde, of me niet lukte. Maar nu zat zijn wens daar achter, dus kon ik 
mezelf goed tot de orde roepen. Daarin parkeerde ik hem zelfs te ver van me af. Nu liet ik 
het gebeuren en merk ik, dat ik gewoon moet volgen....ALLES wat wel, of niet is. 

Opeens voelde ik hem heel duidelijk. Ik grapte hierover dat mijn vriend hem niet omver 
moest lopen, want Hans stond praktisch weer naast me (energetisch). Zomaar vanuit het 
niets voelde ik hem heel dichtbij en zomaar vanuit het niets was hij vandaag weer weg. Ik 
accepteer het en voel dat er nog angst zit in mij. 

Angst als ik hem niet voel, dat hij zich niet bewust is van mij, niet aan me denkt, niets om 
me geeft. Als ik hem wel voel dan zit er nog angst om echt volledig mijn waarheid te 
aanvaarden. Maar juist doordat ik volg en verder niets doe en vooral mijn willen niet laat 
opkomen, ervaar ik hoe speciaal deze verbinding is. Alweer voor de zoveelste keer moet ik
zeggen, dat hier niets te willen is. Voor mij is er niets te willen en voor Hans ook niet. Het 
bestaat hier op aarde, maar reikt zoveel verder uit, waardoor wij hier niets te vertellen 
hebben. Dit weer zo duidelijk ervaren, maakt dat ik mijn willen voor nu kan parkeren en 
mijn angst nog maar minimaal naar boven komt. Ik leef meer in het nu. Het lijkt al 2 
maanden geleden dat ik hem voor het laatst zag en het lijkt wel alsof ik hem voorlopig 
niet zal zien, zo weinig ben ik bezig met wat was en wat komt. NU. Maar hoe lang ik dit 
vol houd......? 
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