
Liefde is
De dag dat ik mijn laatste brief schreef, verzuchtte ik, dat ik toch eens een dag rust wilde. 
Gewoon eens een dag niet mee hoeven doen, even mijn levensplan voor een dag vrijaf 
geven. En zoals ik gevraagd had, gebeurde. Ik kreeg mijn dag vrij. En het deed me goed. 
Ik kon in de rust weer ervaren wat er is en daarmee kon ik de emotie loslaten. 

De emotie kunnen loslaten is wel een erg belangrijk ding. Ik begon dingen in te zien. Ja ik 
had al gezien, dat er een oud stuk werd aangeraakt. Een oud stuk uit de eerdere levens, 
oude stukken met de persoon die daar even leuk aan mijn draadje trok, het oude 
herkauwde stuk dat ik mezelf liever op de achtergrond zet, dan ook maar 1 keer op de 
voorgrond te treden. Ik zag in dat dit er echt moest zijn, want zolang ik me nog aan de 
kant blijf schuiven, blijft dit bestaan. Ik was uitgerust, mijn draagkracht was bijgetankt. Ik 
zag ook, dat dit niet enkel een beleving was voor mij. De betrokken partijen hebben hier 
ook iets te leren onderscheiden. 

Dan kom je weer voor de situatie te staan, die me al de hele week werd voorgeschoteld. 
Hoe kon het ook anders. Het leek wel op bestelling te gaan, rustdag, werkdag. Het was 
goed, want ik wist nu waar ik de mist in was gegaan. Ik kon nu navigeren en blijven 
staan. Niet meer me verstoppen, niet meer me wegcijferen, staan, blijven staan, erboven 
staan.

Ik bleef staan, al sprak ik iets niet uit, wat ik wel nog had willen zeggen. Ik verstopte een 
deeltje van mij, maar de rest bleef waar het was. Het weerspiegelde hierdoor ook wat er 
werkelijk is en dat deed me goed. Het deed me goed, om de waarheid boven nep-gedrag 
te mogen ervaren. Het is zo vaak anders geweest. Maar wat ik opmerkte, was dat het me 
niet een gevoel van bevestiging gaf. Dat had ik eerder verkeerd gezien naar mezelf. De 
bevestiging hoefde er in dit stuk niet te zijn, ik weet het. Daarom voelde ik door mijn 
emotie heen zo duidelijk mijn weten. Het was nooit weg geweest, de emotie 
overschaduwde enkel, omdat ik er weer voor had gekozen om mezelf weg te cijferen. Het 
zijde draadje, bleek veel steviger te zijn, bleek een vaste ondergrond te hebben. Door 
andere keuzes zou ik er juist voor kiezen om niet op dat zijde draadje te gaan staan, maar
op de vaste grond, die erin verborgen lag.

Het maakte me ook even verdrietig later op de dag. Ik voelde weer het oude verdriet van 
de keren dat ik mezelf zo erg aan de kant had geschoven. Het loopt als een rode draad 
door mijn leven, wijken voor een ander. Het is zoeken naar een goed evenwicht. Ik zet 
graag een stap opzij, maar als ik opzij moet stappen voor iets wat niet echt is, heb ik daar 
moeite mee. Dat wat echt is mag ik zeker neerzetten, daar mag ik zeker blijven staan. Ik 
hoef dan niet te wijken. Maar ik hoef er ook niet voor te vechten, dat wil ik ook niet. Je 
hoeft niet te vechten voor dat wat er bij je hoort. Maar iedereen vecht, vaak niet wetende 
waarvoor hij/zij vecht. Ik heb ook gevochten, want ik was als de dood. Maar juist door vrij
te laten, de ander volledig zichzelf te laten zijn, ongeacht hoe dat voor jou zal uitpakken, 
dat is een enorm geschenk om dat te mogen leren. 

Opeens viel er veel op zijn plek. Ik had dit geleerd in mijn relatie, maar naar Hans toe nog
het meest. Maar ook naar de persoon die aan mijn touwtje meende te trekken al de hele 
week, had ik dit ook geleerd. Ik had haar achter me gelaten ooit, haar gelaten in haar 
eigenheid, omdat zij niet kon laten. Gekozen voor mezelf, dus ook mezelf gelaten in mijn 
eigenheid, omdat mijn eigenheid niet paste met haar eigenheid. Toch weet ze nog te 
triggeren. Blijf ik staan? De hele week niet, ik week iedere keer weer, ik verschoof het naar



een andere mogelijkheid. Maar in een andere mogelijkheid stond zij er weer, weer 
dezelfde vraag voor mij. Weer week ik. Vandaag bleef ik staan.

Ik word hier uitgenodigd om te blijven staan, niet aan de kant te gaan, als een ander er 
tussen mengt, of wringt. Maar gewoon blijven staan en eventueel aan geven, dat dit even 
mijn moment is. Ik heb me vaak afgevraagd wat ik toch anders kon doen, dan wijken. 
Vechten wilde ik nooit, ik voel geen concurrentie naar een ander. Ik wil niets bereiken door
tegen iemand te vechten. Enkel dat wat bij me hoort, kent zijn weg naar mij. Enkel dat 
wat door de roep van zijn hart mij vindt, wil bij me zijn, oprecht om wie ik ben.

Je kunt niet wringen, je kunt niet dwingen, liefde bestaat alleen als het oprecht is. Daarom
kun je er nooit voor vechten, vechten doe je vanuit macht, vanuit ego-lagen. Liefde is!

Veel liefs Anna, 5/12/2013


