
Ruimte

Er is een heel proces op gang in mij, maar ik zie ook dat het door vloeit naar Hans.

Het nu volledig toestaan en toelaten van mijn zijn. Dit echt aan Hans laten zien heeft zoveel effect 
op me. De angst die ik zo fel voelde rondom mijn boek. De angst dat ik niet meer terug kon als ik 
hem het boek had aangereikt. Het verstikte me met momenten en met momenten kwam er zelfs een 
paniek. Ik heb dit keer op keer toegelaten. Ik moest hier doorheen, want ik zou niet verder kunnen. 
Het zou blijven herhalen en dat wilde ik niet. Ik wilde weg uit deze cirkel van angst en dat kon 
alleen als ik het aanging en door me heen liet gaan. Ik moest het ervaren en accepteren.

Dit heeft me zo sterk gemaakt. Ik kwelde mezelf expres toen ik Hans mijn volledige boek had 
gegeven. Toen ik hem deel 1 enkel had aangereikt, ontzag ik mezelf, ik kon het nog niet. Maar nu 
was ik daar wel klaar voor. Ik besloot met hem mee te gaan lezen. Ik merkte dat ik door bleef lezen 
en het verbaasde me, dat er nog maar heel minimaal wat angst zat als ik aan het lezen was. 
Voortdurend voelde ik zo fel, dat dit precies is wat ik voel en dat ik dit daarom ook precies zo moet 
uiten naar hem. Het kleine beetje angst wat er nog zat, waren enkel nog sneeuwvlokjes die door de 
warmte in mijn hart snel ontdooid waren. 

Zo snel met hem meelezen, dat kon niet. Ik had hem nog de tip gegeven om rustig aan te lezen. 
Maar ik ging door en al snel besloot ik dat dit niet kon. Dus zette de rem er flink op en las nog enkel
maar korte stukken. Toch zei mijn gevoel dat Hans verder was...maar dat kon nooit.

Ook hier blijkt weer, dat gevoel niet liegt, want hij had mijn boek uitgelezen, zo liet hij weten. Ik 
slikte en moest direct terugdenken aan dat ik zo snel mee had gelezen. Het was waar geweest. 

Hij herkende het niet, maar het is goed, liet hij me weten. Dit verscheurde me innerlijk. Hoe kon hij 
dit alles gelezen hebben, het niet herkennen en het toch goed vinden. In mijn hoofd klonk dit als een
taal die nog nooit gesproken was. Ik kon de vertaling dan ook echt nergens vinden, er was geen tolk
die me dit kon verklaren.

En zoals met alles, moest ik ook hierin berusten. Toen ik weer in mijn gevoel kwam, verstond ik 
deze taal perfect. Maar mijn hoofd kon er geen logisch verband uit halen.

Nu voelt het voor mij als de taal die vanuit zijn hart en uit zijn hoofd kwam. Zij spraken samen, 
ieder even sterk. Dat is mooi, dat realiseer ik me nu pas. Dat is echt mooi. Hij laat ook de stem van 
zijn hart horen. Niet verborgen, maar even duidelijk (zelfs duidelijker) dan zijn hoofd.

We zouden praten hierover. Er waren duizenden vragen, hij zou ze me nooit kunnen beantwoorden 
zo veel. Ik voelde zijn innerlijk gevecht, maar zijn hart scheen zo fel. Ik voelde het de hele dag door
in mij trekken en wringen. Maar er kwam iets tussen, de afspraak kon niet doorgaan. We moesten 
het verschuiven. Het voelde goed, het voelde rustig en ik wist dat dit een antwoord was op zijn 
innerlijk gevecht. Ik kon niet anders dan hem laten gaan nu. Praten is nu denk ik moeilijk. Hij moet 
nu ervaren, alles wat er in hem gaande is ervaren. Zouden we dat overslaan, dan zouden er woorden
komen, die uit angst werden uitgesproken. Die zouden ons uit elkaar drijven. Nee, hij heeft nu alle 
ruimte nodig om enkel maar te ervaren. Niets verwoorden, want dat zet hem klem. Vrijheid, ruimte 
en van daaruit ervaren.

Ik zette mijn stap terug en liet hem weten, dat ik hem nu de ruimte geef. Niet praten als hij dat diep 
van binnen niet zo voelt. Het behoort nu niet meer, mijn innerlijke stap, mijn groei laat het niet meer
toe om dit te laten drijven op een onzuivere uiting, ontstaan uit angst. Mijn zijn was nu openheid en 
eerlijkheid. Ik kan dit niet van hem vragen. Ik voel zeker, dat zijn hart een openheid wel zou willen. 
Maar er zit nog zoveel angst. Precies dezelfde angst die ik zelf voelde met mijn boek. Als ik het 
boek geef kan ik niet meer terug. Ook ik had de ruimte om dit in mij te ervaren. Hij heeft hetzelfde 
recht en mijn liefde voor hem, maar ook mijn eerlijkheid kan het niet meer toestaan, dat hij zichzelf 
in een weg drukt, die leeft op angst. Dan liever fysiek wat afstand en wel zuiver blijven voor elkaar 
en voor onszelf. Enkel dan lopen we door. Dat is een weten in mij, wat enorm sterk is. Dat koester 
ik, want dat geeft zoveel rust en vrijheid. Ik kies ieder moment. Ik kies vandaag. Ik kies dit en geef 



hem de ruimte.
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En dan komen er van die tekentjes. Ik wil dit document opslaan en zie dat het precies 11:11 uur is. 
(het tweelingzielengetal)

Dan zijn er de afgelopen 2 weken heel vaak hommels op mijn pad geweest. Telkens kwamen ze 
heel dicht bij me en bleven maar om me heen vliegen. Nu ik deze brief schrijf hoor ik opeens een 
zoemgeluid. Ik ben al ruim 2 uur in de ruimte waar ik nu ben. Ik heb niets gehoord. Ik kijk op een 
zie een hommel dringend tegen de raam vliegen. Ze wil naar buiten. Ik zet haar met een dankjewel 
buiten en zoek de betekenis op van de hommel. Dankjewel, lief klein, zacht beestje, want hoe 
treffend is het voor mij nu: www.christianebeerlandt.com/Fragment%20Dieren%20  Hommel  .  pdf

En zo vergezelde me maandag de hele weg naar school vlinders. De eerste vlinder vloog zeker 300 
meter lang voor me uit. Hij vloog precies daar waar ik naartoe moest, precies in het tempo, dat ik 
fietste. Toen hij wegvloog, kwam er direct een nieuwe vlinder. Hij kwam en verdween, waarna zijn 
plaats weer werd ingenomen door een nieuwe, direct aansluitend. Dit herhaalde zich de hele weg en
weer was er een vlinder die een heel eind voor me uitvloog. Weer precies de weg zoals ik hem 
moest gaan en in het tempo waarop ik fietste. Het voelde voor mij als een bevestiging, dat ik mijn 
weg (van transformatie) door moest zetten in het tempo zoals het voor mij goed was. En dat is wat 
ik diezelfde avond nogmaals bevestigd kreeg door een spontane boodschap van iemand anders. Dit 
was mijn weg en ik ging hem. IK KON NIET MEER TERUG Vooral dat, ik kon niet meer terug, 
dat zat en zit zo diep in mij. Waar ik daar een paar weken met vlagen nog zo angstig van werd, is 
dat nu mijn mooiste gevoel, mijn zekerheid. Mooi hoe een angstgevoel, gebaseerd op onzekerheid 
opeens zo'n innerlijke krachtige, veilige zekerheid wordt als je het maar toelaat. Maar zoals lief 
hommeltje me liet zien, zit er nog werk voor mij. Ik ga door.

Ik ontvang!!!!
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