
Mezelf bedriegen

Lieve Hans,

Ik heb mezelf weer terug, nu. Mijn verdriet is nog niet weg, maar nu in het moment heb ik
weer vertrouwen. Het zal echt op en neer blijven gaan zolang ik mezelf blijf bedriegen. Ik 
heb me gevoegd in jouw WOORDEN. Ik heb me aangepast aan die hele erge kleine optie, 
dat jij inderdaad niets zou voelen en dat er geen zielsverbinding zou zijn. En daarmee 
geloofde ik niet meer in die hele grote optie , dat het wel zo is. Ik ging uit van die ene 
hele kleine mogelijkheid en legde alles wat ik heb ervaren en heb geleerd weg. Enkel voor 
jou, uit liefde voor JOU. Wat heeft het mij opgeleverd? Ik raak weg van mezelf, van jou en
ik zie jou ook steeds verder weg gaan. Weg van mij, maar ook van jezelf, van je ziel. Hoe 
kan ik zo de nadruk leggen op dat ene kleine stukje, uit angst dat ik je tekort doe, jij niet 
gelukkig zal zijn.

Ben je gelukkig lieve Hans? Ik niet. Ik ben verdrietig, want jij bent weg uit mijn leven, weg
van mij, niet ECHT te bereiken. Ik reik weer naar jou uit, maar reik vooral uit naar mezelf 
en open een gesprek ik al weken wil hebben met jou. En daar zie ik jou weer. Dat wat wij 
altijd zo fijn deelden, wat de laatste weken weg was.

HOE KAN JE ME BLIJVEN VERTELLEN DAT DIT NIET DE WAARHEID IS EN DAT IK DIE ENE
KLEINE OPTIE MOET GELOVEN, DAT JIJ NIETS VOELT EN NIET HERKENT. Hoe kan het zo 
goed en kloppend zijn als ik weer de stap zet naar jou, maar daarmee vooral de stap naar 
mezelf. 

Ik liet je door mijn boek zien wie ik ben, wie jij voor mij bent. Het had bij een “ander” 
voor onbegrip gezorgd. Maar jij nam mij zoals ik ben, ondanks je andere mening. Ook al 
kan jij het tweelingzielschap niet aanvaarden als dat het bestaat. Ik nam jou in hoe jij 
bent en kon aanvaarden, dat jij me niet als zodanig kon erkennen. Het was precies goed 
en het was zoals het mag zijn tussen ons. Maar ik liep weg van mezelf, door jouw woorden
te maken als waren het mijn woorden, als was het mijn overtuiging. Vertrouwen en geloof 
maakten plaats voor een onmetelijk diep verdriet. Een verdriet wat onbeschrijflijk is, een 
verdriet ik niet kan leven. Een verdriet wat me dagelijks verscheurt. Nog nooit heb ik 
zoveel gehuild om een persoon als ik doe sinds jij er bent. Een ander heeft nog niet één 
procent van mijn tranen die ik om jou heb gekend. Ik kan niet meer leven met dit verdriet.
Ik kan niet meer leven in bedrog naar mezelf.

Jij hebt de meest speciale plek in mij. Waarom ontken IK, terwijl dit jouw WOORDEN zijn. 
Ik kijk je vragend aan en wacht op jouw goedkeuring om weer mezelf te zijn. Alles wat ik 
leerde begin dit jaar, heb ik gedoofd, als was het niet van mij. 

Dank je, lieve Hans, dat ik vandaag even met je mocht praten. Jou weer even mocht 
ervaren, zoals IK je KEN. Ik zie dat het weer klopt als ik weer MIJN stap zet. Ik zie dat ik 
en onze band verscheurt als ik toekijk en me voeg in jou. Jou vind ik alleen in mezelf. Mijn
hart is de opening naar jou en daar ligt de waarheid zoals ik ze ervaar. Geen stempels, 
geen verwachtingen, maar enkel dat wat er is. En DAT vond ik vandaag terug in ons 
gesprek. Eerlijkheid, ieder in zijn eigenheid, ieder in zijn waarheid. Twee waarheden in 
elkaar, kloppend, maar tegelijk zo verschillend. Precies zoals het behoort te zijn. Uniek in 
éénheid.

Vanuit liefde, Anna 26/9/2014


