
WERKwoorden in aanvaarden

Let op: deze brief is een uiting van mijn proces, mijn gevoel nu. In het schrijven heb ik 
woorden in hoofdletters geschreven, want daarin ligt de sleutel tot aanvaarding van alles 
wat er is. Lees de brief gerust 2 keer. Eén keer om hem gewoon te lezen en de tweede 
keer om de WERKwoorden door te laten dringen.

Ik BLIJF me er over verbazen. Dat wat ik dinsdag schreef, man wat gaf dat allemaal veel 
onrust. Ik WILDE die onrust echt niet meer. Het heeft me 's nachts ook nog gestoord. Ik 
was gisteren dan ook helemaal niets waard door zo'n slaapgebrek.

Ik kan niet ontkennen dat in het verleden een fijn contact, zoals het er dinsdag heel even 
was, me niet onrustig maakte. Dat deed het wel, maar ik WILDE dan niets liever dan in 
dat gevoel blijven. Ik had dan vleugels en alles voelde dan zo licht, ik werd gedragen, 
maar het niet kunnen leven en het vooruitzicht op een ommekeer, dat GAF wel onrust. Als 
dan de ommekeer kwam bij Hans en ik de afstand voelde, dán KWAM die extreem, 
ondraaglijke onrust in me. Nu lijkt me dat juist weer rust te geven. Gisteren en nu was er 
dan ook weinig tot niets wederkerigs. Spijtig VIND ik dat dan, ja, maar het GAF me weer 
de rust terug.

Het lijkt wel alsof ik voor de zekerheid KIES. Laat me maar een rustig, niet diep contact 
met hem onderhouden, dan is het goed. Al dat andere kan ik opeens niet meer handelen. 
Mijn boek ligt ook al stil, ik WIL me even niet meer in dat diepe gevoel storten. Toch gaat 
mijn boek er komen, alles op zijn tijd. Nu lukt het even niet om die diepte in te gaan en 
dat nogmaals te beleven. 

Ik herken mezelf echt niet. Ik heb me al heel vaak de vraag gesteld of ik mijn emoties niet
toelaat. Toch kan ik dat echt niet zeggen en zoals ik dinsdag wel merkte kan ik het prima 
toelaten. Ik voel mijn hart, mijn liefde voor hem dagelijks, iedere seconde, nog altijd 
onveranderd. Maar het is net alsof ik niet meer in die kan zijde blijven waar ik alles heel 
erg diep beleef wat hem aangaat. Dinsdag was ik daar wel, maar dan kom ik weer terug in
die andere zijde. Ik LAAT ook makkelijker los. En ik voel hem zelf ook op een heel ander 
niveau. Ik voel hem wel, maar het ligt verder weg. Niet omdat hij verder weg is, dat weet 
ik zeker, dat is het niet, dat voelt anders. Hij is er en ik voel hem. Het is alleen nu zo, dat 
ik hem niet fysiek in me voel. Het lijkt meer een weten te ZIJN. Dat ik minder voel, maar 
beter weet hoe het met hem gaat. Als ik dan goed voel, dan moet ik wel zeggen, dat ik 
hem voel, maar het speelt zich niet meer af in mijn eigen lijf, het kon zijn dat hij er is, 
maar dan in een kamertje naast de mijne. Hij is er, maar ook weer niet. Ik heb wel de hele
tijd toegang, maar ik kan er nu ook beter voor kiezen. Ik KIES er dan nu ook voor om hem
te laten. Soms vraag ik me af, wat die dubbele laag toch is, die ik ervaar. Dan voel ik goed 
bij mezelf en dan constateer ik, dat ik ook hem op afstand ervaar. Dan zet ik een spiegel 
tussen ons in, ieder zijn eigen leven, zijn eigen deel, dan kom ik weer dichter bij mezelf.

Volgens mij is dát het toch wat ik nu moet leren. Dicht bij mezelf ZIJN. Het lijkt wel alsof 
de laatste maanden me daarnaartoe hebben geleid. Ik MAG gewoon mezelf zijn, me niet 
hoeven verstoppen, open en eerlijk zijn, in mijn weten blijven.....maar nu anders dan 
voorheen. Nu KAN ik ook in die zin dichter bij mezelf zijn, dat ik hem beter kan loslaten. 
Hij voelt het niet, hij ervaart het niet, dat is prima. Mijn gevoel blijft me toch iets heel 
anders vertellen, maar nu reis ik niet meer af naar mijn hoofd om zijn uiting proberen te 
begrijpen. In gevoel begrijp ik het helemaal en daar LAAT ik het bij. Ik NEEM de afstand, 
aards, zoals hij het wenst en verder blijf ik bij mezelf en maak me niet meer zo druk over 
wat hij WIL. Ik KAN niet meer doen, niet méér voor hem betekenen dan voldoen aan zijn 



wens, vriendelijk contact, niet dat diepe uiten richting hem. Ook hij zal moeten 
aanvaarden, dat dit diepe gevoel er bij mij is en niet weggaat, dat ik daar mijn weg in 
moet vinden en mijn uitlaatklep echt nodig heb. KAN hij dat niet aanvaarden, kan hij niet 
aanvaarden dat ik er zo ben zoals ik er nu ben en dat ik ben zoals ik ben, dan is het aan 
hem om daar duidelijk in te zijn. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Ik NEEM de mijne voor 
mezelf, maar aards ook naar de wens die hij heeft. En verder LAAT ik hem maar 
gaarkoken als het hem dan niet zint. Ik kan daar niets tegen doen, ik HEB ook mijn 
gaarkookmomenten, dan moet ik het ook alleen oplossen, terwijl het contact tussen ons 
dat wel heeft veroorzaakt. Daar kan ik hem niet verantwoordelijk voor houden. Daar ben 
alleen ik verantwoordelijk voor. 

Het blijft hoe dan ook bezig voor mij, maar ook voor hem (dat laatste zie en voel ik). Ik 
moest er innerlijk wel om lachen. Het weekend nam ik nog eens een boek in handen. 
Geen boek wat me in dit onderwerp zou storten, IK KOOS bewust voor een boek wat 
anders was. En “anders” was het, haha, want direct was me duidelijk, dat juist dit boek 
GING over het proces tussen liefde en angst (weggeduwd met het verstand). Hoe KON ik 
ook denken me met een ander thema bezig te houden. Via een omweg komt het toch 
weer bij me, ik kan het niet uit de weg gaan. Ik moest er om lachen en lees nu met een 
fijn gevoel verder. Geen woord over zielenliefde, maar volledig wel het proces. Het moet 
wel weer zo zijn. Daarin zie ik ook, dat het er niet toe doet welke verbinding je hebt, 
tweelingziel, zielsverwantschap. Het gaat om het proces en niets anders. Voor ieder mens 
op aarde is er dit proces. Ieder worstelt hiermee innerlijk. Maar KOM je in contact met je 
zielenliefde, dan WORDT het onder een zeer sterke microscoop gelegd, waardoor je het 
echt niet meer KAN negeren. Het blijft zichtbaar voor het “blote” oog en als je het niet 
WILT zien, dan ZORGT het er wel voor, dat het in je blikveld VERSCHIJNT. Telkens 
opnieuw tot je geleerd hebt wat je MOCHT leren. Voor mij is dat aanvaarden, alles 
aanvaarden, ontvangen zoals het er is, ook al doet het nog zo onmetelijk veel pijn. Dit is 
nu de realiteit, de waarheid waarin ik heb te leven. Niemand kan dat veranderen. Enkel ik 
kan ontvangen en aanvaarden precies dat wat er is. En dat blijft moeilijk, want zoals 
dinsdag me liet zien, ben ik niet in staat de polaire krachten van één zelfde energie 
gelijktijdig in mezelf toe te laten. Daarom word ik de hele tijd teruggevoerd naar mezelf, 
want alleen heel dicht bij mezelf ligt de sleutel tot aanvaarden, tot openen voor alles wat 
er is.

We gaan gewoon verder, los van wat wij allemaal graag willen, of niet willen. Ook dat 
gegeven HEEFT Hans nu te aanvaarden, net zo goed als dat ik dat nu HEB TE DOEN. 
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