
Ik herken mezelf niet in mij

Ik heb maanden geleden gemerkt dat er iets begon te veranderen bij mij. Ik kon dat vaak 
maar moeilijk plaatsen. Ik reageerde vaak zoals Hans zo vaak had gedaan. Het leek wel de
omgedraaide wereld en ik herkende mezelf er helemaal niet meer in. Dit ging op en af, 
maar telkens verbaasde ik me er over en soms vroeg ik me af waar dat gevoel toch 
allemaal was gebleven, wat ik normaal dagelijks had. Het leek met momenten wel 
afgevlakt.

Het heeft zich doorgetrokken en ik mag vandaag zeggen, dat ik mezelf echt helemaal niet 
herken in mij. En dan niet alleen naar Hans toe. Mijn grens naar mijn partner is daar een 
perfect voorbeeld van. Maar zo was ik ook erg duidelijk tegen iemand die meende haar 
negatieve geroddel bij mij te mogen droppen. Ik heb dat direct helder afgekapt en stond 
te kijken van het gemak waarmee dat ging en met de gelatenheid die ik erna ondervond. 
Normaal zou ik mezelf afvragen of ik toch niet wat kort was geweest. Nu boeide het niet.

Ook tegen Hans was ik niet mezelf en daarin vond ik ook wat de verandering voor een 
deel is en hoe het toch mogelijk is dat hij hier allemaal zo anders in staat. In het contact 
wat er vandaag was, merkte ik dat ik maar half contact maakte met hem. Ik heb zo lang 
geprobeerd contact te maken en dat wilde heel erg vaak maar niet lukken. Maar ik was er 
wel altijd volledig in mijn contact. Nu vandaag was dat helemaal anders. En de reden 
waarom ik dat contact maar half maakte, ligt volgens mij in het feit, dat hij meestal maar 
half contact maakt (met mij). 

Doordat ik niet het gevoel had, dat het gesprekje veel zin had, liet ik blijken, dat het 
gesprekje dan maar een ander keertje er moest zijn. Hier krabbelde hij terug en richtte 
zich ditmaal actiever tot mij. Heel even was er een ECHT contact en ik weet niet of hij dat 
gemerkt heeft, want het was ook snel weer weg. Maar even voor een seconde keken we 
elkaar aan en was de aandacht er volledig en voelde ik de verbinding die er in de basis zit.
Nu is er geen verbinding op energetisch vlak. Maar de verbinding die wij in onze kern 
hebben, werd even voelbaar. Even voelde ik me weer samen.

En DAAR heeft het allemaal mee te maken. De verbinding zoals die er in de kern, ofwel de
basis is, die IS er en die zal niet verdwijnen. Maar hij kiest er in het hier en nu voor om 
geen contact te hebben. Dus maakt hij maar half contact, zodat de verbinding die er in de 
kern aanwezig is, niet voelbaar is. Daarom ook dat ik met tijden de verbinding heel fel 
voelde en met tijden geen idee had wat ons nu toch zo verbond. Nu ik zelf vandaag maar 
enkel dat halve contact maakte, ervaar ik zelf hoe hij heel vaak dat contact met mij 
onderhield. Ik heb ook altijd zoveel moeite gehad met oppervlakkig contact. Meestal 
groette ik hem liever zonder woorden. Dan vond ik het spijtig dat hij me in woord groette. 
Het was net alsof wanneer er werd gesproken er geen ECHT contact was. Andere 
momenten spraken we zonder woorden, dan voelde ik hem, maar hij mij ook (los van of 
hij dit bewust voelde). Dan reageerden we perfect op elkaar en leken we een éénheid te 
zijn. Dat mis ik.....

Ik heb lange tijd van mezelf niet toegestaan dat ik me met momenten verstopte, dat ik 
niet MIJ liet zien. Ik paste me aan aan datgene waarvan ik dacht dat hij wilde. Ik keek 
hem vaak niet aan, terwijl ik hem goed zag en liever wel contact had gemaakt. Ik deed 
het, zodat hij geen last zou ervaren door mij.

Nu doe ik dit voor mezelf. Nu sta ik het niet meer toe, dat hij geen, of maar half contact 
maakt. Voorheen zou ik achter hem aan hebben gerend (al dan niet fysiek, maar meestal 
energetisch). Nu merk ik dat ik me omdraai en daar geen onnodige energie meer aan 
verspil. Niet omdat hij het niet waard is, want dat is hij wel. Maar omdat hij het nu niet 



kan en niet wil en ik de energie nu EINDELIJK voor mezelf aanwend. Ik ben spaarzamer 
met mijn energie en dat is goed. Het is niet een punt waarop ik het gevoel heb dat het 
genoeg is geweest. Maar het is het punt waar ik mezelf bescherm en geen onnodige 
energie pomp in hem, terwijl hij dat niet wil. Het is ook niet een opgeven, het is gewoon 
goed zijn voor mezelf.

Ik realiseer me, dat er hierdoor een grote afstand kan ontstaan tussen Hans en mij. Ik 
merk dat daar nog maar weinig angst over is. Het is niet anders. Ik kan niet anders, want 
het leven geeft me nu dit zoals het er nu is. Misschien zal hij me nooit missen. Dan zou ik 
daar zeker geen energie aan moeten spenderen, want hoeveel houdt hij dan van mij? Ik 
kan echt niet meer wachten op hem. Ik zou mezelf geweld aandoen als ik dat wel deed. Ik
zou mijn leven stagneren en alles zou ik in zijn handen leggen.

Mijn passie blijft bij deze liefde, maar niet zoals het nu is. Dan moet ik mijn passie maar 
(tijdelijk) opbergen. Even in een mooi doosje om het op een ander moment weer te 
mogen oppakken. Het spijt me dit te moeten concluderen voor mezelf, maar het is wel de 
waarheid zoals ze nu aan mijn deur staat.

Geen punt, maar een grote komma. Naar een vraag naar beleving. Beleving in mezelf nu 
ik deze grote liefde ken en in me mag dragen. Maar ook beleving naar een leven wat ik 
zelfstandig leef. Volledig MIJN leven.
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