
Verwachtingen en hoop

In je hoofd kun je voor jezelf erg veel dingen zien zoals je ze graag ziet, of juist zoals je ze
niet graag ziet. Hoe vaak heb je verschillende mentale overwegingen die je een bepaalde 
richting uit sturen?

De laatste tijd zie ik mijn eigen stappen zo duidelijk terugkomen in mijn omgeving. Het is 
mooi om dit te mogen zien. Het is niet zozeer dat de omgeving veranderd is, maar op de 
een of andere manier ontstaan er situaties die mij innerlijk een andere richting geven. Het 
gaat uiteindelijk allemaal om maar 1 ding. Wat is de kern?

Gedachten vormen verwachtingen, hoop. Ik heb vorige week zo duidelijk gevoeld dat ik 
elke verwachting en elke hoop los moest laten. Het begon in de avond. Ik wist dat er een 
kans was dat ik Hans zou zien, de volgende dag. Je vormt je daar snel een beeld bij, 
gekleurd door eerdere ervaringen. Er was een zekerheid en standvastigheid die ik nooit zo 
fel heb ervaren, ik was me bewust van elke gedachte die voorbij kwam. Hans mocht niet 
meetellen in mijn overwegingen. Hij mocht niet de aanleiding zijn voor dingen die ik deed,
of hoe ik mijn dag indeelde. Ik was me ervan bewust, dat hij in de buurt zou zijn, maar 
dat mocht me in handelen op geen enkele manier beïnvloeden. Waarom deed ik de dingen
die ik deed? Zou ik ze ook (zo) doen als hij niet in de buurt zou zijn? Dat was mijn 
grootste maatstaf en daar legde ik elke gedachte en handeling langs. Ik volgde gewoon 
het ritme van de dag en in dat ritme van de dag, bleek een grote ruimte te ontstaan voor 
Hans. Ik ondervond dat hij die dag niet de oorzaak was, maar het gevolg. Het gevolg van 
loslaten was dat er ruimte was ontstaan die me in de nabijheid van Hans plaatste.

Als je de gedachten loslaat, ze laat komen en ze niet jouw handelen laat beïnvloeden, 
jezelf telkens terug plaatst naar het moment zoals het er dan is, kom je in de kern van 
jezelf. Het valt me sinds die dag zo erg op hoeveel wij met onze gedachten sturen. Hoe 
vaak buigen we af, omdat er een bepaalde gedachte omhoog komt, die vaak gekleurd is 
door angst, of een andere emotie? Dat is wat ik de hele tijd zie in mijn omgeving, maar 
vooral in mezelf (want mijn omgeving is een afspiegeling van mezelf).

Gisteren ondervond ik dit ook in mijn privésituatie. Een patroon bij mijn partner, wat mij 
erg triggert, al onze hele relatie. Het vertelt heel erg veel over mezelf, maar mijn angst 
heeft me altijd daarin gestuurd, ook al was ik me daarvan bewust. Soms is angst zo groot 
dat je, ondanks beter weten, in het oude blijft ronddraaien. Gisteren ondervond ik voor 
het eerst, dat er ruimte ontstond binnen mijn angst. Natuurlijk kan dat alleen bestaan als 
je wat van je angst los hebt gelaten, maar net die fractie loslaten was voldoende om die 
ruimte te ervaren. Er kwamen nog geen oplossingen voor het probleem wat er al lange tijd
is, maar wel de ruimte voor oplossingen en dat voel ik vandaag heel erg fysiek. Er is 
verdriet voelbaar, maar ook een leegte die me dolenthousiast maakt om door te gaan. Een
fractie oud losgelaten, opent een grotere deur naar het nieuwe. Het nodigt uit ook al zie ik
dat de weg nog immens lang is. Dat maakt niet uit, het leven heeft tijd, de tijd die het 
nodig heeft (en die krijg je ook!).

Juist door dat kleine stukje angst los te hebben gelaten, is mijn blik wat minder fel 
gekleurd. Ik zie een fractie van de kern. De kern van mijn probleem, de kern wat mij dit 
wil vertellen. Welke keuzes maak ik? Wat laat ik toe? Ook mijn partner kan in dit stuk niet 
de oorzaak zijn. Ik en mijn keuzes , mijn denkpatronen zijn de oorzaak. Wat dit met mij 
doet, of dit deuren opent, of sluit is het gevolg. Ook al zijn het andere deuren dan je zou 
verwachten!!!!!  Hoe hij daarmee omgaat is opeens minder van belang. Waar ervaar ik 
ruimte en welke ruimte ervaar ik? Welke mogelijkheden dienen zich aan, los van wat je 
zelf zou verwachten. Laat de beperking los en zie wat daar achter ligt. Volg wat er 



ontstaat. DAT is het gevolg, het resultaat van jouw eigen gedachtepatroon.

Wist ik maar de magic key. Ik weet alleen dat het te maken heeft met het los kunnen en 
durven laten van gedachtepatronen, van verwachtingen (positieve en negatieve), van 
hoop, of verlies van hoop. En ook weet ik dat je dit niet kan aansturen mentaal. Je kan je 
er wel bewust van zijn en je aandacht telkens verbuigen. Maar zitten de overtuigingen er 
te fel, dan red je het daar niet mee. Het is een proces wat gaat zoals het gaat. Ook daar 
mag je verwachtingen en hoop loslaten. Het ligt allemaal in je kern besloten. Jouw kern 
komt juist door al je ervaringen steeds duidelijker in het licht. Vaak is dat een flitsje wat je
met je blote oog niet hebt opgemerkt, maar ergens diep van binnen voel je een drive, hoe
subtiel dan ook. Dat is je ziel die spreekt en zijn weg vindt en wijst.

Overgave...... 

Op weg, Anna 4/6/2014


