
Afstand en nabijheid in één gevoel

Mijn diepe verdriet is iedere dag mijn metgezel. Telkens ik Hans heb gezien voel ik een 
immense pijn. Alweer dat ik in twee werelden leef zoals zo vaak. De ene wereld is 
gescheiden van de andere wereld, terwijl ze samen, bij elkaar het aller grootste geluk zijn.

Ik voel tegelijk dat Hans dichtbij is en onmetelijk ver weg. Het is een contrast wat ik in 
één gevoel ervaar. Het is niet het gevoel hem kwijt te raken, want hij staat voor me en 
laat me toe. Tegelijk voelt hij zo onbereikbaar, maar zo dichtbij.

Is hij écht bereikbaar? Ook dat voelt dubbel, ook daar voel ik dat hij echt bereikbaar is, 
maar ook niet écht. Dit gevoel brengt zo'n oer-diep verdriet naar boven. Het is niet te 
verdragen, ik ga dood. Maar toch moet ik dit voelen, voel ik dat ik leef.

Ik heb dit verdriet nooit gevoeld, dit contrast in één gevoel. De afstand en de nabijheid in 
elkaar. Voorheen was er of afstand, of nabijheid. In de afstand wist ik wel, dat we 
verbonden waren, dat is nu ook zo. Maar nooit heb ik afstand en nabijheid in één gevoel 
ervaren. Nu is dat er continu.

Het maakt me bang......

Kan ik met Hans een fijn aards contact opbouwen, zonder mijn spirituele beleving? Ik voel 
nu dat het contact wat wij zo vaak op zielsniveau hebben, is afgeblokt. Ik voel mijn 
zielenliefde heel duidelijk voor hem, die is niet weg. Maar de wederkerigheid op 
zielsniveau is nergens meer te voelen. Het stroomt niet meer. Toch zoekt hij me op zijn 
manier op, aards. Waarom?

Waarom voelde ik het voorheen zo fel stromen tussen ons, dat mijn hart explodeerde door
die grote hoeveelheid Liefde. Toen hield hij me aards keurig op afstand. Nu stroomt het 
niet, voel ik enkel mijn Liefde, niet meer de zijne en nu maakt hij aards meer contact. Wat
is er veranderd?

Ieder normaal denkend mens verklaart me voor gek. Hij maakt aards nu wel meer contact,
wat zou ik zeuren. Maar mijn ziel............ Het is mijn ziel die hem zo dicht bij me voelt. En 
zij voelt nu zo onverbonden. Ik kan mijn ziel niet vertellen dat hij er is, als mijn ogen hem 
zien, mijn mond met hem praat, maar zijn ziel onvindbaar is voor mij. Hij is er, maar HIJ is
er niet. Waar is HIJ? En hoe kan HIJ zo afgeschermd zijn, terwijl hij meer contact maakt.

Scherm ik af? Maar hoe kan ik mijn zielenliefde voor hem dan zo intens voelen? Het lijkt 
vaak ook wel, dat het aardse contact er alleen vanuit hem kan zijn. Als ik een stap wil 
zetten, zie ik hem aards ook even wijken. Zet ik dan weer mijn pas terug, dan is hij er 
plots weer, terwijl ik dat helemaal niet meer had verwacht.

Moet ik hem nu dan zo diep loslaten? Aards loslaten, wat ik al 2 ½ jaar heb moeten leren.
Maar nu ook op zielsniveau? Hoeveel meer kan een mens loslaten? En dat lijntje, 
waardoor ik nog altijd mijn zielenliefde voel, is dat van mij en blijft dat bij mij? Knipt 
iemand dat dadelijk onaangekondigd door? Of blijft dit mijn diepe Liefde, die ik altijd blijf 
koesteren, ONVOORWAARDELIJK.

Mijn gevoel is een groot vraagteken. Ik voel het de hele tijd, dit contrast, maar toch 
samen één geheel. Maar ik als aards mens, begrijp dit niet. Het is een taal die klinkt als 
Chinees. Hoe leer ik hier dan mee omgaan? Het enige wat ik nu kan doen is mijn oer-
diepe verdriet er laten zijn, iedere dag, steeds opnieuw. Vertrouwen en geduld zijn 
inmiddels mijn metgezellen geworden. Door de tijd steeds vaker bij me. Ze zij er nu ook, 
gelukkig. Daardoor durf ik dit toe te laten, te laten komen zoals het is.

Er is maar één ding mogelijk. Het leven is nu een overgave, meer kan ik hier niet doen. 



Overgave en vertrouwen. Alle logische verbanden zijn een ingewikkelde wiskundige 
formule, die zelfs Einstein nog niet heeft getemd. Wat brengt me dit eenheidsgevoel van 
deze ogenschijnlijke onverenigbare contrasten? Wat zie ik als ik door mijn verdriet heen 
ben en weer met droge ogen opkijk? Nu zie ik niets wat logisch is, maar toch voel ik dat 
het klopt....

Nu is overgave geen keus. Het is de enige weg die zichtbaar is.
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