
De matrix

Ik heb me de laatste 2 weken heel regelmatig afgevraagd waarom ik Hans niet meer voel 
op zielsniveau. Nog heb ik hier geen pasklaar antwoord op, maar gevoelsmatig weet ik nu 
wel helemaal zeker, dat dit precies is hoe het moet zijn. Het is niet dat er niets meer is, 
het speelt zich nu af op een ander niveau, een andere fase.

Voordat ik Hans toe durfde te laten, heb ik kort een periode gehad, dat ik het overzicht 
zag. Ik zag de dingen met elkaar verweven als een perfect web. Ik begreep hierdoor 
precies waarom dingen zo waren, zoals ze waren. Echter, ik zag dat voornamelijk voor 
andere mensen, maar hierdoor begreep ik dat mijn bijdrage, dus ook de dingen die ik 
beleefde precies zo moesten zijn, zoals ze op dat moment waren.

Ik zit nu opeens weer in zo'n beleving, maar zie nu helderder mijn eigen connectie in het 
web. Er zijn zoveel ogenschijnlijk losstaande deeltjes. Dat deze deeltjes los staan is een 
manier die wij gewend zijn te zien. Dit is gelijk aan een drie dimensionaal beeld. Onze 
ogen kunnen geen vierde dimensie waarnemen, onze hersenen schieten hierin ook tekort. 
Maar we zijn meer dan dat. Ons bewustzijn ligt buiten onze hersenen, daar is de 
wetenschap ook steeds meer bewust van. Zij kunnen dit nu zichtbaar en meetbaar 
aantonen. Het feit dat wij fysiek een vierde dimensie niet kunnen waarnemen, wil niet 
zeggen dat ze er niet is. Je kunt een vierde dimensie niet meten met meetapparatuur wat 
ontwikkeld is om driedimensionaal te meten, logisch. We hebben dus nieuw 
meetapparatuur nodig en om die te vinden heb je een heel ander blikveld nodig, hiervoor 
moet je veel “logisch denken” loslaten, want dit logisch denken vindt zijn basis in 
driedimensionaal denken/bewustzijn. Dus moet je dat loslaten om het vermogen te 
ontdekken waarmee je een vierde dimensie kan waarnemen. Koester je ogen en je 
hersenen, want die maken het altijd mogelijk om die prachtige derde dimensie te zien. 
Zonder derde dimensie geen vierde!!

Terug naar mijn matrix, mijn web. Er zijn de laatste weken zoveel dingen geweest die 
losstaande delen leken te zijn. Vandaag werd ik heel erg diep aangeraakt door de 
puurheid van een kind, wat zijn overstap van basisschool naar middelbare school gaat 
maken. Het loslaten van deze jongen en zijn moeder raakte me een aantal dagen geleden,
al kon ik toen niet goed verklaren waarom. Vandaag wist ik waarom ik dit zo voelde. Ik 
kreeg vandaag een heel positief berichtje, waar voor mij wel een dilemma aan vast hangt. 
Mijn dilemma heeft te maken met mijn angst om mijn vertrouwde omgeving te verlaten, 
noem het agorafobie, als je dat wilt. Het raakte me, omdat de persoon die mij het goede 
nieuws bracht, heel vluchtig over mijn diepe gevoel heenstapte. Hij deed dat met een hele
positieve, welgemeende intentie, maar wat hij meende te zien, in zijn goedheid, bleek hij 
absoluut niet te zien. Hij zag de essentie niet. De essentie van het “probleem”, wat wil een
probleem je vertellen. Dit raakte me en dit zorgde ervoor dat ik begon te huilen en niet 
direct meer kon stoppen.

De moeder waar ik moeilijk afscheid van leek te kunnen nemen, kwam naar me toe en zag
mijn verdriet. Haar zoon sloot aan en vroeg: “Mama, waarom moet Anna zo huilen?” Hij 
bleef even zitten en luisterde mee in het gesprek. Later op de dag moest ik iets afleveren 
bij hem thuis. Hij kwam ook even naar de deur toen ik nog kort met zijn moeder praatte. 
Opeens stapte hij naar voren en omhelsde me heel stevig en lang. Ik wist waarom hij dit 
deed en ik moet zeggen, dat nog nooit iemand me in een knuffel zo heeft kunnen raken, 
zoals hij dit vandaag deed. We stonden daar niet als volwassene, als kind. We stonden als 
gelijke zielen, die doordrongen zijn van het besef dat alles één is, dat alles verbonden is. 
Sinds vanmiddag blijven de tranen over mijn wangen rollen, het stopt niet. Het zijn tranen 
van dankbaarheid en respect!!!!!



Hij is een jongen waarvan veel mensen enkel zijn gedrag zien. Ik “zag” dat gedrag ook, 
maar ik ZAG altijd wie hij in essentie is. En juist doordat andere mensen zijn essentie 
moeilijk, of niet kunnen waarnemen (door de instrumenten die enkel de derde dimensie 
kunnen waarnemen), wordt hij vaker niet begrepen, zien ze HEM niet. Dit is wat wij 
vandaag met elkaar deelden, hier waren wij even één. Daarom gaf hij me zijn omhelzing, 
dat weet ik zeker. Ook zijn moeder zag dit en beaamde volledig wat ik zei. 

Hij liet me zien, dat dit de goede weg was. Dat de draden soms verward leken, maar dat 
ze in werkelijkheid perfect in elkaar sloten. Ze raakten draden aan van mensen die bij hem
en mij betrokken zijn. De draden weven ver, oneindig, zo ver kan ik onmogelijk zien. Maar 
ik zag binnen mijn blikveld hoe heel veel dingen met elkaar verweven waren. Hoe de ene 
gebeurtenis los lijkt te staan van de andere. Hoe de ene persoon los lijkt te staan van de 
ander. Maar via een perfecte matrix is alles verbonden, is niets vergeten. Alles hoort erbij 
en alles raakt elkaar aan. Alles wat ik ervaar de laatste weken zie ik nu in deze matrix zijn 
werk doen. 

Hier ben ik stil van. Voor deze perfectie buig ik mijn hoofd. Hier kan ik onmogelijk iets 
anders doen dan overgeven, volgen wat er is. Ik zie in dit deel van de matrix hoe al die 
losstaande delen zijn verbonden met Hans en met mij, hoe dat via andere wegen nu zijn 
werk moet doen. Ik zie dat de zielsverbinding er is, maar dat de wegen nu kruisen via 
derden, vierden en zoveel meer. Dingen die wij hebben aangeraakt in elkaar, vinden nu 
hun weg naar buiten, vinden hun weg nu via andere lijnen. Deze lijnen brengen ons 
verder, stuwen ons voort. De lijnen lopen tegelijk in verleden, heden en toekomst, daar is 
de tijd één. De verbinding is niet weg, de centrale heeft enkel even de stekker op een 
andere connectie gemaakt, omdat daar nu verder mag worden geweven. Omdat daar die 
deeltjes liggen die nu ons allemaal verder brengen. Ik zie dit deeltje van de matrix nu 
verdeelt over 6 personen, maar als ik de lijnen verder volg, zie ik dat er veel meer mensen
onderdeel zijn van hetzelfde verhaal.

Het raakt ook mijn gevoel voor Hans aan, mijn diepe gevoel op zielsniveau. Ik mis HEM. Er
zijn momenten dat WIJ elkaar vinden, dan weten we, dan zijn er geen woorden, dan voel 
ik hem immens dichtbij. Maar zo zoals de matrix me nu toont, lopen de lijnen nu zo, dat 
het noodzaak is dat WIJ elkaar even loslaten. Nu niet enkel op zielsniveau, zoals ik dit de 
laatste tijd ervaar, maar ook tijdelijk op aards niveau. Nu heeft ieder zijn weg, zijn eigen 
lijn, die via andere lijnen wel verbonden zijn met elkaar. Alles wordt aangeraakt, in hem en
in mij, in de andere mensen. Dit gaat verder dan enkel onze verbinding. En met dit besef 
ben ik voor nu dan ook helemaal los van het woord “tweelingziel”. “Twee” suggereert dat 
er aparte delen zijn, dat er splitsing is. Vandaag ervaar ik heel duidelijk de éénheid met 
alles wat is. Hoe ver mijn blikveld reikt in deze matrix, is zoveel kleiner dan wij ooit 
kunnen begrijpen. ALLES is verbonden via een immense matrix. We zijn allemaal één. 
Hans is de persoon die me de heelheid van mezelf heeft doen inzien. Deze heelheid breidt 
zich nu uit op een groter bereik. Dat is niet twee, dat is juist één, anders kun je niet 
spreken van heelheid. Eén geheel. En dat geheel wordt alleen maar meer één.
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