
Overeenkomstigheden

Ik vraag me af of “wij” samen iets gemeen hebben, behalve onze ervaring in zielenliefde. 
Zijn we niet allemaal sponsjes, die alles lekker in zich opslurpen. Zoals wij deze liefde zo 
diep in ons op kunnen nemen, de andere persoon in de zielenliefde weert dit intense 
gevoel juist af.

Ik vroeg me dit gisteren af en ik denk dat dit wel kloppend is. We staan allemaal 
wagenwijd open en andere mensen mogen en kunnen heel veel met ons gevoelsleven 
doen. We zijn snel geraakt door iets heel kleins wat wij in alle pracht in ons opnemen. We 
LEVEN. Maar de andere kant van de medaille is er net zo sterk, want negatieve dingen 
nemen we net zo diep in ons op.

Zo zijn er denk ik twee groepen te onderscheiden tussen de gevoelige mensen. De groep 
die zichzelf overmatig beschermt tegen emoties, omdat hij/zij weet hoe diep het binnen 
kan komen. En de groep die de deuren wagenwijd open heeft staan en daarmee alle 
pracht diep binnenlaat, maar ook alle emoties van andere mensen.

Ik kreeg dit vanochtend mooi geïllustreerd door mijn partner. Ik voelde vanochtend een 
spanning en ik weet dat ik dan maar beter kan zwijgen en uit de buurt kan blijven. (zie, 
daar pas ik me weer aan!!). Vervolgens gebeurt er een klein nietszeggend ding. Maar dat 
kleine ding gebeurt zo vaak en ik vind dat ik daar toch eens iets van mag zeggen op een 
rustige, vriendelijke toon. Als reactie krijg ik een overmatig felle reactie terug. Goed, dat 
kan en ik weet dat ik de spanning dus goed had gevoeld. Dus ik vraag om feedback, wat 
ik heb gedaan waardoor hij zo boos is, beter gezegd woedend. Daar kan hij geen 
antwoord op geven, hij weet het niet. Dit is altijd zo in onze relatie en ik heb me dat altijd 
in mijn rugzak gestoken en geprobeerd me dan toch aan te passen aan iets waarvan ik 
niet wist waaraan ik me moest aanpassen.

DAT precies heb ik naar Hans ook altijd gedaan, al werd hij nooit boos. Maar telkens als ik 
zag dat hij me ontliep, niet aankeek, of echt op de vlucht sloeg, paste ik me aan aan iets 
waarvan ik eigenlijk niet wist wat hij nu van mij wilde. Herkenbaar??????

Vandaag deed ik het anders en gaf ik mijn partner een andere boodschap mee: “Jij stoort 
je aan mij. Dat kan. Vertel me wat ik anders kan doen, waar je je aan stoort, zodat ik 
dingen kan uitleggen, of kan veranderen.” Tot dusver deed ik dit altijd al. Maar de 
verandering kwam na zijn reactie. Hij keek boos voor zich uit en mompelde dat ik niets 
hoefde te veranderen, want hij wist het niet. Ik heb zijn boze reactie en verwijt weer 
teruggegeven aan hem. Hij kan me niet vertellen wat ik fout doe, wat anders kan, wat 
hem stoort. Hij kan me niet aankijken, kijkt boos voor zich uit. Hij zwijgt. Dan is het zijn 
probleem. Echt zijn probleem. Ik ga me niet meer proberen te voegen. Ik bied hem de 
opening tot feedback geven, zodat ik er iets mee kan. Maakt hij daar geen gebruik van, 
moet hij niet zeuren. Ik heb geen probleem, behalve dat ik naar zijn boze gezicht moet 
kijken. Dat ik hem daardoor met zijn boze gezicht minder betrek, is ook zijn pakkie-an. Ik 
negeer hem niet, maar ik ga ook niet mezelf in bochten wringen om hem op te vrolijken. 
Hij kiest hiervoor en blijkbaar vindt hij het in zijn bunker nu fijner vertoeven. Goed dan 
laat ik hem daar, zonder hem te negeren, zonder boos te zijn (want dan geef ik hem wel 
veel recht om mijn emotie te beïnvloeden!!!!!). Hij kiest hiervoor en dan kan hij ook alleen
op die manier in mijn leven zijn.

Zo is dat precies met Hans. Hij kiest ervoor om deze liefde niet toe te laten. Hij kiest er 
ook voor om in zijn bunker te leven. Alleen hij heeft een sleutel, niet ik. Het is niet voor 
niets dat ik hiermee zo wordt geconfronteerd. Ik heb dit niet meer toe te laten in mij. Ik 
mag leren een beschermlaag aan te brengen en deze dingen niet meer binnen te laten 



komen. Ik merk dat ik al een dun beschermlaagje aan het opbouwen ben. Er zullen nog 
veel momenten zijn, dat ik me weer ongevraagd aan zal passen aan andermans emotie en
gevoel. Dat maakt mijn beschermlaag alleen maar sterker. Een bunker zal het nooit 
worden. Daar ben ik niet bang voor.

De ander wordt zo uitgenodigd om zelf uit zijn eigen gemaakte bunker te durven stappen. 
Mijn partner wil wel dat er dingen anders zijn. Voorheen probeerde ik daaraan te voldoen, 
terwijl hij zelf in zijn bunker bleef zitten. Wil hij nu dat er dingen veranderen, zal hij zelf 
zijn eerste teen eens buiten moeten steken. Net zoals ik dit ook moet met mijn agorafobie.
Enkel ik kan stappen naar buiten zetten, op mijn tempo. Elke druk die een ander daarop 
legt, is een spanningsbron die mijn agorafobie versterkt. Ook al menen mensen het goed 
en denken ze dat ze me zo kunnen helpen. Ze helpen me juist niet, het werkt averechts. 
Zo ook mijn aanpassing naar mijn partner en het diep binnen laten komen van Hans zijn 
gemoed richting mij. Ook daar heb ik enkel hen te laten bewegen. Ik kan mijn grens 
aangeven en het verder bij hen laten. Hebben zij er last van, dan is dat hun probleem. 
Enkel zij zijn degenen die een eerste stap kunnen zetten, niet ik!!!

Voor mijn eigenwaarde en mijn eigen rust verdien ik het om dit soort emoties niet meer 
binnen te laten. Hen weren het makkelijk af, doen net alsof het niet bestaat, terwijl het 
onzichtbaar aan ze vreet. Intussen sleepte ik ermee rond en vrat het mij van binnen vaak 
op. Ik wist wel dat ik dit niet meer binnen moest laten komen, maar het lukte me niet. 
Ook hierin geldt dat je enkel kan volgen. Alles wat hieraan vooraf is gegaan heeft me hier 
naartoe geleid. Het is een weg die voor mij alleen maar beter is geweest, een weg waar ik
veel van geleerd heb. En als ik dan zie dat ik nog meer kan leren, dan ben ik alleen maar 
heel erg dankbaar. Geniet van de dingen die je hier zelf uit haalt. Geniet van dat wat er 
wel is met je zielenlief, maar laat ook elk klein ding weer los. Elk klein dingetje je stiekem 
nog vasthoudt, is een stagnatie in je eigen proces...en misschien ook in zijn proces (maar 
dat moet niet meer jouw pakkie-an zijn). 

Veel liefs Anna, 9/9/2014


