
Innerlijk gestoei

Hoe verwarrend innerlijk gestoei met jezelf vaak ook mag zijn, het levert echt wel wat op, 
mits je stappen ook daadwerkelijk in de praktijk brengt, al zijn ze nog zo klein. Hoe heb ik 
gestoeid met mijn boek. Ik heb bijna een jaar geleden besloten om mijn dagboek om te 
zetten naar een boekvorm. Het boek was snel klaar, want de teksten lagen kant en klaar in
mijn dagboek. Al die tijd heb ik geworsteld met het idee om Hans dit boek te geven. Ik 
wilde niets liever, maar wat zou hij allemaal van me denken.

Het was toch goed, want na dit eerste boek ging ik verder. Er kwam een tweede en een 
flink stuk voor een derde. Maar dit allemaal aan Hans geven, ik wilde niets liever, maar ik 
zou hem nooit meer onder ogen durven komen. Het derde boek zou voor mij blijven, 
alleen voor mij, want daar gaf ik mezelf wel heel erg bloot. 

Toch dat sterke gevoel, om mijn boek aan Hans te geven, wilde maar niet verdwijnen, hoe
hard mijn hoofd ook tegen me riep dit nooit te moeten doen. “Je bent wel gek”. En hoe 
meer ik naar mijn hoofd luisterde, hoe meer ik me verstopte. Maar ook was het zo, dat ik 
me steeds kleiner en onbeduidender begon te voelen. En dan komt er door dat gestoei in 
mezelf een flink breekpunt. Ik wankel er al vaak tegenaan, maar klauter ook weer 
overeind. Ik kan niet anders. Maar dan komt er toch dat ene breekpunt, waarop je het niet
meer kan opbrengen. En dat breekpunt is het moment dat je voor jezelf gaat staan en 
naar jezelf kijkt, zoals je daar nu staat. Het beviel me niet wat ik zag en hoe ik me al lang 
voelde. Waarom had ik dat nog niet eerder zo duidelijk gezien?

Dan komt er een brief aan Hans die ik vanuit mijn hart schrijf. En daarmee zet ik mijn 
eigen kracht weer neer. Mijn kracht die ik weer stelselmatig had weggestopt achter 
logische gedachtegangen. De intensiteit van deze kracht, verbaast me iedere keer weer. 
Het is de kunst om daar je aandacht bij te blijven houden, deze kracht te laten stromen en
iedere versperring los te laten.

En opeens mag het boek er zijn. IK mag er zijn en ik merk, dat het voor mij niet meer zo 
van belang is, wat Hans daar allemaal van vindt. Althans, wat hij van mij vindt. Als hij er 
iets van vindt wat negatief gekleurd is, dan komt dit door zijn eigen referentiekader, niet 
door mij. Ik bundel mijn drie boeken tot één boek, jawel ook het derde boek mag er zijn. 
Als hij het zuiver leest, begrijpt hij het. Toch dek ik mezelf stiekem in, door nog enkel het 
eerste deel te geven., maar van de andere kant was ik nog niet helemaal klaar met deel 2 
en 3. Het voelt goed zoals ik het gedaan heb.

Hij heeft deel 1 nu. Ik weet natuurlijk niet of hij gelezen heeft, maar innerlijk weet ik het 
wel degelijk. Hij ontving het boek in zijn gevoel en dat was voor mij een mooie 
gewaarwording. Maar dan merk je dat het boek naar boven begint te reizen, het reist toch
weer naar het hoofdje. Maar, zoals ik het voel, blijft er een connectie met zijn gevoel. Dat 
zal touwtje trekken zijn in hem en ik ben me daar met vlagen ook van gewaar. Daar komt 
mijn beproeving weer bovendrijven. Ga ik blijven staan?

Als ik in mijn gevoel ben en blijf, dan ben ik totaal in berusting. Ik voel dat het boek goed 
is ontvangen en dat het touw getrek in hem er moet zijn. Verstand is heel erg sterk, dat is 
bij iedereen zo, we leven nu eenmaal in een erg rationele samenleving en zijn het contact 
met ons lichaam en aarde kwijt. Maar ik voel, dat zijn gevoel heel erg sterk is geworden 
en echt wel een geduchte tegenstander is geworden. Wie zal winnen, is mij gelijk. Dat is 
Hans zijn ding en daar berust ik in, zolang ik maar weet wat ik weet. Maar dan voel ik na 
een aantal dagen hoe het boek door het verstand begint te gaan en dan wordt mijn 
vertrouwen in mezelf en in het leven weer aangesproken. Het begint met de twijfel, of ik 
dit nu zelf voel, of dat ik Hans oppik. Ik weet het wel, maar het logische verstand ziet 



hierdoor weer kans om te groeien, om sterker te worden. Wat doet zijn verstand en hoe 
gemeen kan dat verstand de rest van mijn boek gaan vertalen? Maar ook daar geldt, dat 
ik goed moet voelen en als ik dat weer doe, dan weet ik, dat zijn gevoel echt sterk genoeg
is, om ook de rest goed te verstaan. Hij weet het, dat voel ik en dat weten is sterker dan 
het weten van het verstand, dat heb ik zelf wel mogen ondervinden de laatste 2 jaar.

Ik heb het nu met momenten moeilijk. Maar iedere keer voel ik weer mijn kracht door 
alles heenkomen. Zodra ik dit voel, geef ik het de ruimte om vrij te zijn. Dan ben ik in 
totale berusting en ben ik los van verwachtingen en oordelen van buitenaf. Dan mag Hans 
zijn eigen mening en beleving hebben en daar ben ik niet afhankelijk van. Dat is een erg 
groot goed, wat ik heb mogen leren...maar het wordt nog van alle kanten beproefd. Het 
moet ook zo zijn. Soms laat ik me meevoeren door onzekerheid, maar de meeste 
beproevingen herken ik. Ik lach er vriendelijk naar en laat het gewoon langs me afglijden. 
Het voelt goed en daaraan blijf ik me vasthouden, ook als ik met momenten wankel.

Het ligt open en hoe dit uitpakt ligt bij Hans, maar ook bij mij. Ben ik sterk genoeg om te 
blijven staan? Geloof ik in mezelf en durf ik te blijven geloven, ook als de uiterlijke wereld 
mij in twijfel trekt. Het zal staan, of vallen met de kracht die ik in mezelf durf te laten 
stromen. En Hans zal wederom precies die knopjes indrukken, waar ik nog pijn en twijfel 
heb zitten. Dat zie je nu wel. Want alleen omdat ik het logische verstand nog in 
overweging neem, tegen mijn sterke innerlijke gevoel, zorgt het ervoor, dat ik juist uit 
evenwicht wordt gebracht als Hans zijn logische verstand over mijn boek laat gaan. Daar 
raakt hij aan wat ik in mezelf niet in evenwicht heb. Maar ik mag stellen, dat ik tot nu toe 
de weg naar mezelf terugvind. En ik weet dat Hans dat ook zo zal doen. Hij is al veel thuis
in zichzelf, anders was het boek niet in zijn gevoel kunnen komen. Dat het eerst door zijn 
gevoel ging, om daarna pas richting het verstand te gaan reizen, is voor mij een 
cadeautje. En daarmee weet ik ook, dat al dat gestoei en al die tijd die dat in beslag 
neemt, echt wel zijn functie heeft. Dat is net zo belangrijk als de momenten dat je in je 
kracht gaat staan. Wij denken alleen maar dat daar een normering op geplakt kan 
worden, maar dat is een grote illusie.
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