
Ontvang de paradox

Het is me allemaal zwaar gevallen gisteren. Veel zwaarder dan ik dacht.

Ik was er niet op bedacht. Het was weer een dag in berusting en 's ochtends had ik een 
nog diepere overgave gevoeld. Wat fijn dat dit zo kan zijn. Zijn nee, was een gegeven en 
ik kon daar goed mijn draai in vinden. Ik had het ook weer aangedurfd om in mijn 
dagboek te schrijven. Sinds ons gesprek was er een drempeltje geweest om in mijn 
dagboek te schrijven. Puur omdat de dingen die ik schrijf voor hem waarschijnlijk zouden 
voelen als dat ik interpreteer wat hij allemaal doet en daarmee bedoelt. Gisterochtend kon
ik dat allemaal weer loslaten. Het is niet wat ik allemaal zie en daaruit interpreteer. Ja, ik 
heb altijd veel details beschreven. Dat was puur om het GEVOEL wat ik daarbij had goed 
vast te houden. Zo kan ik dit zelfs 2 jaar later allemaal nog goed terug-voelen. De 
“interpretatie” was een beschrijving van dat wat ik allemaal voelde. Ik kan het wel goed 
begrijpen dat voor een rationeel iemand mijn gevoelens worden aangezien voor 
gedachten, maar dat zijn ze niet. Ook ik zit met momenten of periodes in mijn hoofd, 
maar dan benoem ik dat ook als zodanig.

Nu kon ik het loslaten en mezelf toestaan mijn gevoelens weer uit te drukken in mijn 
dagboek. Ik voelde me goed en verheugde me op alles wat hieruit kon vloeien voor MIJ. 
Tot ik hem weer zag. Zijn eerste blik was gewoon vriendelijk. Als het daar bij was 
gebleven, was er niets aan het handje geweest. Maar de tweede keer dat hij contact 
maakte, kwam het héél diep binnen. Er werd op een energetisch niveau weer verweven en
dat voelde zo sterk SAMEN. Ik ontving dit zonder na te denken in mijn zijn, maar daarna 
kwam de klap. Ik weet wat hij wil, vooral wat hij niet wil. En DIT, dit is wat hij NIET wil. 
En waarom dan nu.......? Zo diep, waarom kwam hij weer zo diep in mij....?

Ik verscheurde innerlijk en nu goed. Dit heb ik al zo vaak meegemaakt, maar nu 
verscheurde ik zo diep, ik leek wel nooit meer te lijmen. Hij maakte het contact zoals ik 
dat altijd tussen ons gevoeld heb, maar wat hij zo duidelijk ontkent, waarvan hij zei dat 
het moest stoppen....en ik was gestopt …...voor hem..... Ik had alle hoop, die ik al niet 
meer had helemaal losgelaten. Als er ergens nog iets zou hebben gezeten van hoop, dan 
had ik dat nu losgelaten...maar er was al lange tijd geen hoop op samen in dit leven. Wel 
een weten, dat dit er ooit zal zijn...wellicht voorbij de dood. Nu liet ik zelfs het woord 
HOOP los, zo ver ging ik daarin. Ik had hem verzocht niets aan mij te vragen wat hij niet 
wil, omdat hij me wel op een fijne manier wilde blijven benaderen, zo ook de rest van mijn
gezin. En nu dit.....ik vroeg er niet om, ik had geen hoop, ik was er niet op bedacht en 
nu....maakte hij contact vanuit zijn ziel met mijn ziel.

Wat was hier toch de bedoeling van? De vraag rijst dan in mij, of ik werkelijk ALLES kan 
ontvangen, wat hij me brengt. Kan ik elk moment los ontvangen zonder oordeel, zonder 
verwachting op een positieve of negatieve reactie, kan ik volledig HEM ONTVANGEN? Hem
ontvangen zoals hij in dat moment is. Ik kan dat niet. Ik dacht dat ik dat kon in het 
gesprek en daar kon ik het ook. Maar kon ik het ook als ik beide zijden van dezelfde 
energie van hem zou ontvangen? Kon ik de paradox ontvangen en ze tot één geheel laten 
zijn in mij? Nee...en ik kan het nu nog niet.

Ik ben nu weer wat rustiger, maar ik sta niet stevig, dat ik rustig kan blijven nu. Het is met
momenten weer allemaal zo voelbaar in mijn hart. Mijn hoofd volgt nu wat er komt. Er zit 
geen logisch verband in, dus kan ik er niet over nadenken, dat staat nu klem. Misschien 
maar goed ook. Ik vaar nu enkel op mijn gevoel en mijn gevoel laat me de diepte van mijn
liefde ervaren, maar ook de diepte van mijn verdriet, de verbondenheid en de 
afgescheidenheid. Zij zijn beide polen van dezelfde energie, dus horen ze onlosmakelijk bij



elkaar. Ik zal dit moeten ontvangen zoals het er nu is, ook al verscheur ik van binnen. Wat 
doet dit met mij? Ga ik weglopen, of ontvangen? Beiden is mogelijk voor mij nu. Ik weet 
dat de enige optie is dat ik alles ontvang in het moment. Maar blijf ik staan? Of loop ik 
weg? Hoe stevig sta ik? 

Gisteren kon ik geen kant meer op, ik heb hem de rest van de dag links laten liggen. Mijn 
liefde en mijn verdriet was te sterk. Nog eens in die ogen kijken, zou net dat laatste stukje
nog doen verscheuren. Ik moest echt mezelf beschermen. Nu voelt dat gelukkig een boel 
steviger. Ik kan weer in zijn ogen kijken, maar zelfs een korte blik voelt nu als rek op mijn 
vers helende wond. Ik ben voorzichtig voor mezelf. Ik ben in dit stuk het belangrijkste 
voor mezelf, en daar kies ik nu voor. Kan ik het aan om hem weer te ontvangen zo zoals 
hij er in het moment is, dan ontvang ik ook. Nu ontvang ik mezelf met af en toe een flits 
van hem. Een flits, meer kan ik nu niet hebben. De pijn gaat te diep.... Maar ik beweeg en
ik zal dadelijk ergens staan, daar waar ik dat nu nog niet kan zien. Ik weet dat het goed 
is, dat voel ik heel diep. Alleen mijn mens-zijn heeft nu dit stuk aan te gaan in mezelf. Ik 
kan niets anders doen dan doorlopen.

In liefde voor mijn EIGEN zijn, liefs Anna 25/3/2014

Op de een of andere manier voelde deze brief niet af, waardoor ik hem niet op de site 
plaatste. Nu begrijp ik waarom. 

Nadat ik had geschreven, merkte ik dat er heel wat van me af was gevallen. Voor mij de 
zoveelste bevestiging, dat dit schrijven voor mij heel erg belangrijk is en dat dit me echt 
helpt. Maar dit kwam ook tot uitdrukking toen ik Hans even zag. Ik stond stevig en kon 
hem weer helemaal ontvangen. Er was weer gewoon vriendelijk contact. En dat alles 
maakte dat ik bleef staan en alleen maar steviger werd. Weer terug in mijn rust.

Deze rollercoaster heb ik ook weer gehad. Vaak denk ik daarna: “Nu zal het wel stop zijn.” 
Nu zeker, nu Hans wil dat het stopt en ik daarin kan berusten en daardoor hieraan kan 
beantwoorden. Hij weet dat mijn site en mijn boek blijven bestaan, maar verder is het 
stop. Ik voel dat zelf ook niet anders. Wat zou ik anders willen? Er is niets te willen, ik kan 
enkel maar volgen.

Zal het werkelijk stop zijn? Ook daarin ben ik blanco, want alleen zo kan ik de dingen in 
het moment ontvangen, zoals ze komen. Nog dieper loslaten. Het leven loslaten, maar wel
het lot van mijn eigen geluk in handen houden. Daar zet ik me voor in en ik merk dat ik 
genoeg heb om heel diep gelukkig te zijn, ook als Hans daar niet in mee wil delen, of niet 
bij betrokken wil zijn. Ik ben dankbaar, dat ik hem nog vaak zie en dat hij daar een plekje 
mag hebben, op een vriendelijke, fijne manier. Daar kan ik heel gelukkig mee zijn, maar 
bovenal ben ik heel gelukkig met alles wat er in en om mij heen is, zelfs als dat niet 
perfect is. Daar ligt mogelijkheid op kansen, op verder gaan. En dat is een goed 
vooruitzicht!

Liefs Anna, 26/3/2014


