
Ook de andere pool toelaten

Dat het leven een aaneenschakeling is van gebeurtenissen en dat elke gebeurtenis een 
toegang is tot de volgende gebeurtenis, zal iedereen wel weten. Ik ben innerlijk vaak op 
zoek naar de connectie tussen de ene gebeurtenis en de andere. Hoe komt de ene 
uitkomst tot stand, wat is daaraan vooraf gegaan? Welke “beslissing” heb ik gemaakt, 
waardoor dit er nu is zoals het er is?

Wat ik nu al een paar maanden met vlagen voel, is dat er op de een of andere manier 
bepaalde dingen zijn omgedraaid. Ik reageerde opeens zoals Hans zo vaak had 
gereageerd. Ik sloeg op de vlucht voor het heftige gevoel. Zo dient zich het een na het 
ander aan en heel vaak zag ik, dat ik juist reageerde zoals hij had gereageerd en dat hij 
reageert zoals ik toen had gereageerd. Ik heb me vaak afgevraagd hoe dit toch kwam. Ik 
zag soms verbanden, maar kon daarmee ook weer niet alles verklaren.

Vandaag zie ik opeens weer een deeltje van het geheel. En het is alweer zo eenvoudig. 

Wat ik zie in een ander, vertelt me iets over mij. Voorheen zag ik Hans vluchten en ja, ik 
was als de dood, dat ik hem kwijt zou raken, dat hij zomaar uit mijn leven zou lopen. Die 
angst was onbeschrijflijk en rationeel totaal niet te verklaren en niet “normaal”. Telkens 
zag ik angst in hem, het was een grote afspiegeling van mijn angst. Goed tot zover heb ik 
dit altijd wel kunnen plaatsen, al zag ik het in de emotionele momenten natuurlijk niet. 
Dan stond ik ver van mijn kern en leefde ik volledig onder de leiding van mijn 
angstemotie.

Maar nu, hoe zit dat nu. Ik zie dat hij delen van zichzelf deelt met mij, vanuit zijn initiatief.
Dat zou dan logisch betekenen dat ik dit ook doe. Maar ik heb voorheen zo veel met hem 
gedeeld en hij liep telkens opnieuw weg, als hij al niet rende. Dat begrijp ik maar niet. Nu 
deel ik juist veel minder met hem.....ik kan hem beter laten. Ik dacht dat het daar in zat, 
dat hij de ruimte kreeg en ik denk nog, dat daar een grote waarheid in zit. Maar dat is niet
alles, want het raakt mij, dus daar zit meer. 

Wat raakt mij? Het lijkt soms alsof ik het niet goed durf toe te laten en daarmee zie ik 
weer die omkering van “polen”. Voorheen durfde hij het niet toe te laten en nu hij aards 
het meer een plekje begint te geven, ben ik hier degene die niet durft. Loop ik achteruit? 
Dat lijkt me ook niet, want ik ben echt vooruit gekomen met het durven laten zien van 
mezelf. Ik deel mezelf nu veel eerlijker, eerst naar Hans, maar nu ook naar de rest van de 
mensen. Ik ben steeds echter, dichter in mijn kern. Dat laat Hans nu ook zien, ook hij 
reageert steeds echter naar mij, vanuit zijn gevoel. Maar dat zegt iets over Hans, dat 
verklaart niet mijn verandering. Dus dat kan het ook niet zijn, wat er nu bij mij speelt.

Als ik dit deel in hem zie, dat hij mij meer durft toe te laten, wat durf ik dan beter toe te 
laten? Want hem lijk ik minder goed toe te durven laten, althans ik voel hem heel erg veel 
minder en het zielsniveau ervaar ik ook een heleboel minder. Hoe komt dat toch? Dat is 
wat ik me afvroeg. Laat ik hem niet meer toe, maar hoe kan het dan zijn, dat ik dat juist 
wel de hele tijd in hem zie. Dan moet er toch iets zijn wat ik nu wel beter durf toe te 
laten, wat ik voorheen niet durfde.  Ik ging in gedachten terug naar de dingen die zo 
ontwikkelden bij mij, sinds ik hem heb toegelaten. En daar begreep ik, dat ik het niet te 
letterlijk mag zien. Ik had inderdaad voorheen iets niet toegelaten wat ik nu beter kon. Ik 
kan nu beter toelaten, dat hij dit allemaal niet wil!!!!!!!!!!!

En daarmee waren al mijn vragen opeens zomaar beantwoord. Inderdaad, dat hij het niet 
wil, daar was ik nog zo erg overheen gestruikeld, waardoor ik zo op de vlucht sloeg, als ik 
het wel zag. Daar had ik inderdaad heel erg mee geworsteld de laatste tijd. Al kon ik zijn 



niet-willen wel plaatsen, in het moment dat ik de diepte in hem zag, sloeg ik op de vlucht. 
Nu sloeg dat niet meer zo fel in als een bom, de laatste weekjes. Daardoor was er ook 
meer berusting, waardoor ik beter in staat was verwachtingen en hoop los te laten, maar 
ook verlies aan hoop. Want dat had me ook zo verward de laatste tijd, die hoop. Hij had 
duidelijk gezegd alle hoop weg te willen nemen en dan liet hij vanuit zichzelf hoopvolle 
dingen zien, whaaaah!!! Toch moest ik dat de hele tijd weer loslaten, want er was immers 
geen hoop...

Ik durf nu na 2 ½ jaar eindelijk toe te laten, dat hij het niet wil, ook al voelt het voor mij 
anders. Ook dat durf ik toe te laten. Het lijkt een contrast wat niet verenigbaar kan zijn, 
maar ik voel daar nu op dit moment wel rust in. Ik weet dat ik van daaruit stilletjes aan 
weer meer mag durven toelaten van datgene wat Hans me nu geeft, want dat is er nog 
niet helemaal. Maar dit keer durf ik het meer en meer toe te laten zonder verwachting, 
zonder hoop op. Ik merk in de momenten zelf dat ik het toelaat, maar ergens zit er nog 
iets wat ik wegduw. Dat mag ik nog meer gaan toelaten, dat is de tegenpolen langzaam in
evenwicht brengen, zodat ze beide naast elkaar volledig (aanwezig) mogen zijn. Voorheen 
was er altijd die MAAR. Hij kan het niet, hij wil het niet, ik voel dat het er wel zit, ook bij 
hem, MAAR. Die MAAR trok aan hem, die maar wilde anders dan er was, die maar was 
volledig gevuld met verwachtingen, ook al had ik geen verwachtingen naar hem in 
praktische zin. Ik had een verwachting over zijn gevoel. Ik ervoer dat hij ook iets voelde 
hiervan, dus moest dit toch eens tot uitdrukking komen. DAT was de verwachting die ik 
naar hem had en die heb ik nu meer durven loslaten. Nog niet volledig, maar wel een 
heleboel meer. Dat geeft opening voor hem en voor mij. Opening om te spelen met 
datgene wat er IS, om daarna verder te gaan met wat er dan IS. Vrijer!!!!

Dat geeft meer aarding, want je staat daar waar je bent, niet meer daar waar je naartoe 
wilt. Het aardse niveau begint juist nu wat meer plek te krijgen, het zielsniveau is even op 
de achtergrond. Hoe kun je immers bouwen zonder stuk grond? Voor mij betekent dit, dat
ik eens mag ondervinden wie hij aards is voor mij. En ik mag nu al zeggen, dat ik hem wel
heel erg graag mag, aards!!! Het mag meer een plekje krijgen hier en nu, los van elke 
verwachting en hoop, NU. Los van elke MAAR, vollediger worden, zodat schijnbare 
contrasten opeens mogen verenigen zonder botsing, zacht en toegankelijk.
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