
Ontvangen en doorlopen

Ik vroeg me gisteren af, waarom ik Hans de laatste dagen weer zoveel sterker mis dan dat
ik dit normaal doe. Nu weet ik het, al kan ik het niet anders ervaren nu. Dat geeft niet, het
inzicht is er, nu mag ik daarmee wat doen, al weet ik dat dit een hele lange weg is.

Het is weer mijn ZELFVERTROUWEN. Hoe kan het bijna ook anders. Dat is altijd mijn 
struikelblok, dat komt altijd en overal naar voren, ook m.b.t. Hans, maar ook altijd in 
connectie met Marc. Hij kon mijn ideeën nooit waarderen (uiterlijk, wat hij innerlijk ervoer,
dat weet ik niet). Ik liet me telkens weer onderuit schoffelen hierdoor en dat was ook een 
moeilijk punt in de tijd dat we een relatie hadden, want ik gaf mijn gehele eigenheid weg 
aan hem. Dat had nooit kunnen slagen, zoals ik daar in stond en dat is ook nooit de 
bedoeling geweest, dat dat zou slagen in de zin van een relatie. Pas toen ik op het punt 
was aangekomen, dat ik wist dat ik dit niet wilde, stond ik voor het eerst in mijn eigen 
schoenen en dat had ik te leren. Nu sta ik meer in mijn eigen schoenen en dankzij de 
aanwezigheid van Hans, heb ik dat echt veel krachtiger durven doen. Maar de moed 
ontbreekt me, om ongeacht wat er gebeurt, toch in MIJN schoenen te blijven staan, daar 
zit het hem in.

Ik zoek weer buiten mezelf en daardoor mis ik Hans weer meer dan normaal. Want ik zoek
dat stukje van mezelf in hem. Daar kan ik het niet vinden en dat laat hij me ook zien. Hij 
zal nu niets laten zien, wat mijn innerlijk kan bevestigen en dat is maar goed ook, anders 
blijf ik buiten mezelf zoeken.

Ik blijf dat enorm moeilijk vinden, zelfs al weet ik al lang, dat ik echt mag durven 
vertrouwen op mezelf. Altijd is er toch een stukje in me, wat stiekem de bevestiging bij 
een ander hoopt te vinden. Toch ondanks dat, zie ik wel dat ik steeds steviger weer terug 
ga staan in MIJN schoenen en echt mijn pad blijf lopen en daarin blijf voelen, dat dat mijn 
weg is. Maar telkens op die weg, kom ik weer van die dingen tegen, die me vragen: 
“Anna, weet je het zeker?”. Als ik dan even halt houdt en mezelf dan vraag, of ik het wel 
zeker weet, grijpt deze vraag zich weer vast in me. Hoe langer ik blijf staan, hoe erger ik 
verstrikt raak. Toch, ofwel door het zelf losrukken, ofwel door de bevestiging van een 
ander, kom ik weer terug in dat stuk weg wat ik aan het lopen was. Dit is me nu al zo vaak
gebeurd, dat ik mezelf nu toch echt eens serieus mag gaan nemen, echt serieus, want  
telkens kom ik in hetzelfde weten, dezelfde weg terug. Blijkbaar is dat toch de weg, die er 
bij mij hoort. En dan loop ik weer verder tot er weer die bekende vraag komt. “Ontvangen 
en doorlopen”, dat was het advies wat me pas iemand gaf en dat is een zinnetje wat ik nu 
wel vaak denk. Het moedigt me aan, om door te lopen en niet stil te staan in de vraag of 
alles klopt. Ik moet gewoon mijn gevoel ontvangen en daar verder niets mee doen, vooral 
niet na denken, DOORLOPEN. Maar soms voelt dat zo eng, ik zou toch nooit geblinddoekt 
een snelweg oversteken, dan zou ik toch ook stoppen en nadenken, analyseren en 
waarschijnlijk wachten tot het nacht is. Maar blijkbaar moet ik dat niet doen in mijn leven, 
blijkbaar moet ik dan toch vertrouwen, dat ik netjes tussen al die langs suizende auto's 
doorloop. Slik, de moed ontbreekt me vaak, maar gelukkig hoef ik niet geblinddoekt over 
een snelweg, ik hoef enkel maar mijn intuïtie te vertrouwen. 

Enkel maar.........zucht,................................DOORLOPEN!!!!!!

Anna 27/11/2013


