
Twee egeltjes
Een schrikreactie... ik rol me op.
Mijn stekeltjes wijzen naar de wereld,
Vijandig, prikkelbaar, zo nietig, zo klein.
Alle stekels aan de buitenkant om mijn kwetsbaarheid, 
mijn buik van binnen te beschermen.

Twee egeltjes, een schrikreactie...
Opgerold tegen elkaar, elkaar pijnigen met de stekelige scherpte.
Zouden ze niet zo bang zijn, zouden ze zich niet op hoeven rollen.
Konden ze liggen, met de warme buikjes tegen elkaar aan,
Warm, liefdevol, samen bij elkaar,
Beschermd tegen die andere wereld, ver bij hen vandaan.

Dit heb ik ooit voor Marc geschreven, omdat dit toen zo voelde. Lang geleden.

Het heeft al die jaren moeten duren om te begrijpen, dat het niet zo werkt. Ik dacht dat ik
me alleen maar kwetsbaar kon opstellen, als hij dat toen ook kon. Maar dat is raar. Dat 
zou betekenen dat ik altijd opgerold zou moeten blijven liggen, als hij dat ook deed.
Ik ben blij, dat ik steeds vaker, met mijn buik kwetsbaar durf te zijn, ook als een ander dat
niet kan. De schrikreactie is er vaak wel nog. Dat betekent dat ik nog altijd bang ben om 
gekwetst te worden. Maar als ik me bewust ben van de schrikreactie, durf ik het steeds 
vaker toe te laten, dat ik gekwetst mag worden. En hoe paradoxaal, ik word juist steeds 
minder gekwetst. In werkelijkheid kwetste ik mezelf de hele tijd, door me af te sluiten. 
Niemand kon me dan bereiken. Ook niet als ze iets liefs uitzonden.
Ik vind dat mooi. Juist door het mooie gevoel te durven blijven voelen, gaat de pijn weg, 
maar ook de angst. 

Gisteravond was ik bij een meditatieavond, net nadat ik de vorige brief op de site had 
geplaatst. Het was een meditatie rondom liefde, onvoorwaardelijke liefde. Ik ervoer 
precies dat gevoel wat ik voor Hans voel. Jaren geleden heb ik tijdens een opleiding ook 
een soortgelijke meditatie gedaan. Toen, maar ook nu werd er gezegd, dat dit een 
hemelse meditatie was. Toen was ik sterk onder de indruk van dat wat ik toen gevoeld 
had.
Nu ook, maar nu om de enige reden, dat ik dit gevoel vrijwel dagelijks voel. Het maakt in 
principe niet veel uit, hoe Hans met mij omgaat. Natuurlijk is er niets fijners dan delen. 
Maar het gaat er om hoe IK er mee omga en die klik heb ik gisteren voor de 
meditatieavond weer weten te maken. Terug naar dat hele mooie gevoel en laat de rest 
maar lekker aan me voorbij waaien. 

De schrikreacties blijven toch nog komen, dat weet ik zeker. Maar de weg terug naar 
mezelf ook!! En hoe mooi, ditzelfde zie ik bij Hans ook!
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