
Ook dat deel is mijn

Mijn kinderen weten me vandaag weer in het hier en nu te krijgen. Gisteravond bekroop 
me weer de angst rondom het boek. Waar was ik aan begonnen en waarom meende ik 
ook alweer, dat ik dit door wilde zetten? Wat was er nu allemaal gebeurd waardoor ik me 
de schuldige partij was gaan voelen? Was ik schuldig, deed ik iets verkeerd? Ik schoot 
weer in mijn hoofd en dat voelde niet goed. En zo werd ik vanochtend ook weer wakker.

Ik besloot de spelletjeskast eens open te zetten en dat gaf afleiding en plezier. Even 
samen met mijn kinderen terug naar de essentie, mezelf zijn en weer spelen. De hele 
spanning viel van me af en ik had Hans ook helemaal losgelaten. 

Ik was weer aan het vechten geslagen met mezelf gisteren. Wat bereik ik daar nu mee? 
Het enige wat ik bereik is onrust. Laat ik dan ook maar alles loslaten en weer tot mezelf 
komen. Nu ben ik hier op deze plek en hoef ik niets met het boek. En misschien is dat ook
wel de sleutel. Wat zou ik me daar druk over maken. Als ik er niet aan toe ben, ben ik er 
niet aan toe. Dat deel in mezelf mag ik ook wel eens toegeven en vooral respecteren.

Voor mij is het het belangrijkste dat ik mezelf neerzet, maar nooit in gevecht. Niet in 
gevecht met mezelf en ook niet met iemand anders. Dat is het me nooit waard. Laat ik 
dan ook maar vrede sluiten met mezelf en dit alles over laten aan de tijd en aan het leven.
Het is niet mijn doel, zoals ik al schreef. Het boek is enkel een middel voor mij. Ik laat het 
los nu, want nu doe ik er toch niets mee. Waar ik wel wat mee doe is voelen wat die angst
is. Die laat ik er gewoon zijn, want er zit veel angst. Daar mag ik eerst eens zijn, dat stuk 
van mezelf accepteren en goedkeuren. Dat deel van mezelf toelaten en zien. Want als ik 
dat deel van mezelf niet zie, dan ontken ik toch een groot deel van mezelf. En hoeveel tijd 
ik daarvoor nodig heb, vertelt mijn gemoed me wel.

Loslaten en aandacht geven aan elk deel van mezelf, ook dat deel wat ik liever niet wil 
zien. En als ik er zo even over nadenk, is dat juist jezelf neerzetten. Elk deeltje van jezelf 
durven zien en liefhebben, dan zet je JEZELF neer. Geen nep versie, die de angst probeert 
te overwinnen door er doorheen te sprinten. Maar de echte versie, die een wens heeft, 
maar die ook angst heeft en enkel door dat allebei in mezelf toe te staan voor zolang het 
er in welke vorm dan ook is, kan ik mezelf zijn. En daar zie ik in, dat alleen die mensen die
dat kunnen zien in mij en me dan ook nog waarderen, dat zijn de mensen die echt van me
houden. En die puurheid vind ik altijd terug in mijn kinderen. Zij nemen mij zoals ik ben en
dat terwijl ze me in al mijn facetten kennen. Voor hen verberg ik weinig. Zij zien mij in de 
puurste vorm, want dat is wat ik het liefste ben bij hen, lekker helemaal mezelf. En dat 
geeft ontspanning.

En ik denk ook, dat als ik dit enge deel van mezelf niet toelaat en vecht, dat de omgeving 
me dat zal laten zien, door terug te vechten (al dan niet uit angst).......

Nu zonder druk, maar wel de angst nog altijd voelende, Anna 31/12/2013


