
Het lichaam vertelt

De weg die ik weer terug had gevonden, de weg met triggers, blijkt er eentje te zijn, die moeilijk 
begaanbaar is. Ik word continu uit mijn evenwicht gehaald. Soms voor heel erg kort, soms voor een 
paar uur. Dan herstel ik weer om dan tegen het volgende aan te lopen.

Ik zie Hans niet eens en toch zit ik met een heen en weer geslinger als het om hem gaat. Mijn hoofd 
laat zich echt horen. Het voelt als dat ik op een heel kritiek punt ben aangeland. Al mijn gevoel 
wordt naast de meetlat van de ratio gelegd. Geen duidelijk, verklaarbaar en vooral bewijsbaar 
antwoord, dan hup belandt maar in de prullenbak..... 

De momenten dat ik dit doe op de dag, zijn ook momenten waarop mijn lichaam zich laat horen. 
Het praat niet tegen me, maar het schreeuwt. Ik krijg barstende hoofdpijn, ik heb het gevoel in een 
paniekaanval te komen, als ik NU niet omkeer. En dan doe ik dat, want er is geen weg meer 
voorwaarts. Het gaat niet meer, mijn lijf houdt me echt tegen. Ik draai me om en loop de weg van 
mijn gevoel en dan komt alles in mijn lijf weer tot rust.

Ik heb dit vorig jaar ook gehad. Ik wilde Hans toen loslaten (niet achter me laten, maar loslaten). 
Iedere keer als mijn gedachten richting hem gingen overviel me acuut een heel extreme 
vermoeidheid. Zo erg, dat ik soms dacht dat mijn lichaam ermee zou ophouden. Ik werd zo 
gedwongen om niet aan hem te denken en dat heeft me geweldig geholpen. Het duurde een week, 
een week waarin ik hem ook niet zag. Daarna voelde ik de kracht om mijn loslaten neer te zetten.

Waarom dit allemaal zo fel speelt nu, weet ik niet met zekerheid. Maar ik heb zo'n gevoel, dat ik nu 
echt op het punt sta, waarop ik gevraagd word volledig op mijn voelen te vertrouwen. Het klopt ook
allemaal, waar ik voorheen nog wel eens zag wat ik voelde, is dat nu allemaal niet meer zichtbaar. 
Ik zie niets, ik merk niets, het enige wat ik doe is een gevoel hebben. Meer niet. En mijn gevoel 
vertelt me, dat het goed is, dat er een hele sterke verbinding is, die veel verder reikt dan het aardse.

Kan ik dat zien aan iemands buitenkant? Kon ik dat maar zien. Maar zo is het niet. Mijn twijfel en 
vooral mijn zoektocht naar tastbaar bewijs is al heel vaak de garantie geweest voor het niet 
volbrengen, of mislukken van dingen. Iedere keer, als ik weer in mijn hoofd schiet en dat wat enkel 
via voelen en vertrouwen te bevatten is, aan de kant duw voor de ratio, zie ik dat thema verdwijnen 
uit mijn leven. Het krijgt geen voet aan aarde. Blijkbaar is het toch mijn missie om het puur via het 
gevoel en intuïtie wel op aarde te zetten. 

Dus vandaag denk ik dan ook maar niet meer. Ik zie de gedachten, de twijfels wel langskomen, 
maar ik lach vriendelijk en laat ze gaan. Het wordt waarschijnlijk een vermoeiende rit, want ik weet
hoe analytisch ik ben. Voordat ik dat in mijn hoofd echt loslaat en enkel nog via het voelen doe, zijn
we weer heel wat tijd verder. 

Het is een gegeven wat me voor mijn burn-out ook om zeep heeft geholpen. Ik greep alles om me 
heen vast met mijn hoofd, want ik begreep er  niets meer van, wat mensen nu van me wilden. Nooit 
was het goed. Pas door mijn burn-out werd ik gedwongen om te voelen bij mezelf, wat goed was 
voor mij. Ik leerde zelf oordelen, een eigen mening hebben en daarnaar te handelen. Ik voelde me 
een egoïst, maar ik kon niet anders dan luisteren naar mijn lijf. Het dwong me en wel veel feller, 
dan het nu doet. Ik heb mezelf beloofd dit nooit meer te hoeven meemaken. Daarom ben ik 
dankbaar dat ik nu die grens weer zo fel voel. Ik hoef niet na te denken hierover, het kan gewoon 
niet anders zijn. Het is, zoals mijn lijf me vertelt dat het goed is. Al het andere mag ik vanaf nu gaan
loslaten. Niet Hans loslaten, want ik kan hem laten in zijn leven. Maar alle gedachten waarmee ik 
mezelf om mijn oren blijf slaan, de oordelen over mezelf, die gebaseerd zijn op dingen die niet aan 
de orde zijn, oude angsten, die mag ik loslaten. Alweer, maar nu is het menens. 

Ik baan mij een weg, maar ik meen het dit keer, dat ik echt wil doorzetten en eens echt lief ben voor
mezelf. Mezelf eens mijn gevoel gun, onvoorwaardelijk. Want blijf ik in mijn hoofd, dan weet ik 
zeker, dat ik op het punt beland, dat ik alles overboord gooi. Dan kan ik mijn hart niet meer 
bereiken. De keuze is makkelijk; mijn  hoofd, of mijn hart. Maar zolang ik door oude angsten mijn 



hoofd nog ertussen laat tetteren, zal mijn hart niet blijvend open zijn. Daarom nu het punt om het 
evenwicht opnieuw te vinden, om onvoorwaardelijk voor mijn hart te kiezen, voor nu en voor altijd.
Nu is het menens. Nu moet ik het helemaal alleen doen, geen bevestiging, geen bewijs, puur gevoel.
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