
Het aardse en het spirituele

Het verscheurende contrast tussen dat wat je aards beleefd en dat wat je spiritueel 
beleefd, is vaak mijn grote verwarring geweest. Opeens begrijp ik een stuk beter hoe dit 
alles werkt, waarom het zo verscheurt, zo'n pijn en verdriet geeft, je zo eenzaam doet 
voelen.

De verbinding die is er, die is op een spiritueel vlak, op zielsniveau. Als je dit beleeft, wil je
dit gaan aarden. Doe je dit niet, dan blijf je in het spirituele hangen, dan ga je zweven. Als
je daarin blijft hangen, dan leef je enkel het spirituele en verlies je het contact met de 
aarde, maar ook met je leven hier op aarde. Dat is wat ik persoonlijk niet wil. Ik wil hier 
aards zijn en aards beleven, dus focus ik me daar op. Daar ben ik alleen, want Hans geeft 
geen uiting van datgene wat ik op zielsniveau ervaar. Het blijft het grootste raadsel wat hij
hier zelf in ervaart. Maar hij maakt me niet wijs, dat ik hem koud laat. Zelfs mijn partner 
zegt, dat hij ziet, dat er iets speelt bij Hans, een positief gevoel voor mij. Hij laat het, als 
hij het voelt in elk geval niet zien, of mondjesmaat (meestal onbewust). Dan ligt bij mij de
keus. Ik kan me op en neer bewegen en dat is iets wat in principe ieder levend wezen 
doet. De meeste mensen zijn zich hier helemaal niet bewust van. De keus is dan of ik me 
meer verbind met het spirituele, of met het aardse. Het aardse is koud, alleen. Het 
spirituele is de plek waar ik hem ont-moet.

In de tijd dat ik me hier allemaal niet zo bewust van was, bleef ik vaak met 1 voet in het 
spirituele staan. Ik wilde onbewust ook niet naar dat koude van de aarde. Ik greep me 
daar vast, want daar waren we samen. Maar wanneer Hans zich aards terugtrok, dan was 
hij ook daar niet meer te vinden voor mij. Hij trok zich terug, trok zijn energie van mij weg
en weg was Hans. Wanneer hij weer terugkwam, dat was de vraag en dat bracht angst.

Dit alles is zo veranderd nu, merk ik. Ik heb door dit alles, door die verscheurende pijn 
steeds beter geleerd om me echt te richten op dat wat er in aardse vorm is. Natuurlijk 
voel ik onze band altijd, maar ik kies ervoor om het spirituele niet meer zo in mijn beleving
mee te trekken, want het is telkens weer een hard terugkomen. Ik bescherm me nu en 
richt me op de wereld om me heen, terwijl ik mijn vertrouwen uit het spirituele haal, mijn 
weten. Hierdoor verenig ik het spirituele met het aardse. Het is niet meer het 
verscheurende contrast, het verstrengeld nu meer in elkaar. Het spirituele kan ik nu meer 
aarden (het weten, het vertrouwen) en het aardse kan ik beter toepassen door het 
spirituele (de lessen zien die ik te leren heb en hierdoor weer de betreffende stappen 
durven zetten). Daarmee maak je het cirkeltje rond, waarna het zich niet sluit, maar door 
blijft gaan in een golvende beweging.

Dat beide nodig is, dat lijkt me ook wel duidelijk. Zoals ik zelf vaak ervaren heb, kan ik de 
verbinding niet voelen als ik mij afsluit voor het spirituele. Van daaruit komt de herkenning
in gevoel. Blok je deze herkenning af, omdat je of je gevoel niet toe wilt laten, of je 
afschermt voor het spirituele, dan blijf je in dat cirkeltje ronddraaien. Ergens merk je wel 
dat er iets is, maar komt het in je bewustzijn, dan zet je daar direct een muur voor.

Komt het wel door en laat je iets toe, dan zul je in het aardse je stappen moeten zetten. 
Doe je dit niet, dan blijf je alleen in die spirituele beleving hangen en heb je kans dat je 
zweverig wordt. Als dit even zo is, is dat niet zo erg. Maar blijf je daar voor lange tijd 
vertoeven, dan draai je ook daar weer in een cirkeltje rond.

Vanuit die aardse stappen kom je dichter in je eigen kern, maar ook dichter tot elkaar. Dit 
bewerkstelligt weer een beter bereik op spiritueel vlak. Je komt beter in contact met je 
eigen ziel, maar ook met de ziel van je zielenliefde. Hierdoor beleef je weer meer een 
eenheid met elkaar. En dat brengt je weer terug naar de aarde. Want hoe reageer je hier 



aards weer op. Laat je het toe, of vlucht je weg? Dan zijn we weer bij de eerste stap die ik
net beschreef.

Ik merk dat ik met momenten wel eens niet wilde beleven hier op aarde, dan hield ik het 
contact met Hans in stand via het spirituele. Het moet hem benauwd hebben, want aards 
wilde hij het niet aangaan, maar ik bleef wel in zijn buurt op spiritueel vlak. Dan smeet hij 
de deur weer dicht en was hij voor mij niet meer te bereiken.

Nu merk ik, ondanks dat mijn boek in zijn bezit is, dat ik hem echt veel beter kan laten. 
Dat komt juist omdat ik zekerder ben van mezelf en mezelf eindelijk de plek geef die ik 
heb. Ik voel dit alles voor hem en ik durf dit nu ook echt zonder schroom toe te laten voor
mezelf. Ik zie mezelf niet meer als de persoon die hem voor de voeten loopt. Ik zie mezelf 
als de persoon die deze diepe liefde voelt en dit mag voelen. Hij hoeft daar geen last van 
te hebben. Het is zijn eigen angst die opspeelt, als hij daar last van heeft. Echte liefde laat
vrij, verwacht niet terug en dat maakt mij vrij om dit wel te mogen toelaten tot in iedere 
cel van mij. Ik doe hem geen kwaad, wat ik voorheen wel vaak dacht.

Juist omdat ik hem vanuit mijn eigenliefde nu laat, houd ik hem ook niet meer vast in het 
spirituele. Dit maakt het voor hem vrijer om ook daar te ontdekken en vrij te zijn. Hij mag 
hierdoor vrij bewegen en spelen in zijn leven. En dan zie ik dat terug. Ja, hij is pas nog 
een week op de vlucht geslagen. Maar als ik zie dat hij nu een volledig boek in bezit heeft,
dan is die week een schijntje. Voorheen vluchtte hij een paar weken door een mail, of 
gewoon zonder dat er een mail kwam. Hij kan het soms wat moeilijker vormgeven, maar 
hij sluit zich niet meer zo af voor zijn gevoel. En dat is toch een teken, dat hij meer met 
zichzelf in contact begint te komen, met zijn innerlijk, dus ook met zijn ziel. En dat heeft 
ook weer meer het effect op mij, dat ik minder zoek in het spirituele, omdat hij aards 
toegankelijker blijft. Zelfs als hij wegschuilt voor me even, dan weet ik via het spirituele 
dat het goed is, dat hij even niet anders kan. Dus laat ik hem en voel en weet dat hij niet 
volledig voor me afsluit. In de week dat hij op de vlucht was, voelde dat weer wel zo, dat 
hij het contact verbrak, ook met zichzelf. Daar moet ik dan diep vertrouwen en verder 
loslaten. Dat staat nog altijd niet volledig sterk, maar wel zoveel sterker dan bijvoorbeeld 
anderhalf jaar geleden.

Het is en blijft een wisselwerking met elkaar, maar ook een wisselwerking tussen het 
aardse en het spirituele. En dat vind ik prachtig. Daar komt de binding tot uitdrukking.

Het gemis blijft en natuurlijk voelt dat nooit fijn. Maar ik kan niet meer zeggen, dat het 
gemis nog zo vaak in ondraaglijke pijn is. Soms is dat wel zo, maar gelukkig steeds minder
vaak en minder lang. Ik voel de leegte van dat hij niet bij me is, maar ik waak er nu voor, 
dat ik daardoor in het spirituele op zoek ga naar hem. Het is moeilijk, het vraagt 
zelfdiscipline. Er blijven momenten dat ik hem weer zoek, vaak gedreven vanuit een 
gevoel wat ik waarneem en waar ik hem in voel. Dan maak ik nog wel eens een verbinding
en dat is dan meestal niet fijn. Hij worstelt dan vaak ergens mee en doordat ik die 
verbinding dan heb gelegd, worstel ik daar vervolgens ook weer mee. En wat heb ik daar 
aan? Hij moet het toch echt zelf doen. Dus is de keus vaak makkelijk gemaakt. Niet de 
verbinding leggen. De verbinding komt toch al vaak zelf tot stand, dat is meer dan 
genoeg, want het roept toch enkel mijn gemis op. En zolang hij het hier niet wil, of kan 
aarden, doet het me alleen maar verdriet.
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