
Het geheim van de zielenliefde

De laatste dagen merkte ik weer, dat ik de balans weer zocht. De feestdagen, 
verjaardagsfeestjes, oud en nieuw, dat zijn dagen dat je toch wel veel met anderen bezig 
bent. Ik merkte in het begin van de vakantie, dat ik heel goed de balans had, tussen naar 
buiten en naar binnen keren. Maar nu na twee weken merk ik dat het naar buiten begon 
te overheersen. Ik begon me de laatste dagen te ergeren en dan weet ik dat het weer tijd 
is voor MIJ. Dat is goed en voor het eerst dat ik dit patroon zo duidelijk herken en niet 
oordeel over mezelf, omdat ik de anderen even wat meer op afstand houd.

Er zijn periodes dat ik veel moeite heb met het naar binnen gaan, terwijl de omgeving 
anders van me vraagt. Het zijn periodes waar een sterk beroep wordt gedaan op het 
loslaten. En dat is iets wat ik in mijn connectie met Hans heel veel beter heb leren doen.

In je relatie ben je vaak geneigd om je ongenoegen uit te spreken en te proberen de 
ander te veranderen als het ergens schijnt te botsen met jezelf. O, wat heb ik dat gedaan 
in het begin. Niet overdreven veel, maar het was zoveel makkelijker om het buiten mezelf 
te leggen en te zeggen, dat ik het wel anders wilde, maar dat het door de ander niet 
veranderde. Afschuiven.

Je krijgt kinderen en dat dwingt je meer om los te laten, maar er ontstaan ook juist meer 
spanningsfactoren, die dat zouden mogen bewerkstelligen, maar die er ook voor zorgen 
dat je juist weer meer controle wilt hebben over de ander. De depressie die mijn vriend 
zo'n 9 jaar geleden kreeg, maakte mij tot een vechtende vriendin. Je hebt echt een relatie 
met een meelzak en je kunt daar helemaal niets aan veranderen. Maar zo pienter was ik 
toen nog niet. Dit was een onhebbelijke situatie, want mijn zoon was daarbij ook nog een 
baby die de hele dag en nacht huilde (goh, wat wilde hij daar toch zeggen tegen me?!). 
Een onhebbelijke situatie, dus daar moest verandering in komen. Maar zoals ik toen tot 
mijn frustratie merkte, was dat ik helemaal niets kon veranderen aan een ander.

Ik heb dat echt mogen ervaren, maar tot me doordringen en er echt wat van leren, dat 
deed ik niet. Dat heb ik eigenlijk pas in connectie met Hans geleerd. In het begin had ik 
graag de situatie een zetje willen geven. Ik werd overspoeld door mijn gevoel voor hem 
en hij  bleef netjes op een veilige afstand. Daar merkte ik voor het eerst, dat het echt niet 
zo werkt, zoals ik dat altijd had gedaan. Iedere keer werd ik geconfronteerd met delen in 
mezelf, die zich niet compleet voelden en op zoek gingen buiten mezelf, in dit geval bij 
Hans. Maar iedere keer als ik dan bij hem zocht, zag ik een Hans die zich daarvan 
distantieerde. En terecht. Dit was mijn ding en hij wierp dat netjes iedere keer weer terug 
bij mij. Dat is iets wat ik in mijn relatie nooit gemerkt heb en nog altijd niet zodanig merk. 
Wat dat dan precies is, dat een dergelijke zielenverbinding dit zo sterk doet, meestal 
zonder woorden, dat heeft me vaak gefascineerd. Maar het werkt!! Het werkt zelfs 
enorm!! En ik denk, dat het vooral werkt, omdat het buiten egolagen om gebeurt. Het 
gebeurt puur vanuit het hart, of de ziel en daar maak je elkaar echt niets wijs. 

In mijn relatie maakte ik ministapjes. Ik heb daar in een tijdsbestek van 6 jaar lang niet 
geleerd, wat ik in een tijdsbestek van een 6 maanden met Hans heb geleerd. En dat 
terwijl ik altijd iemand ben geweest, die analytisch naar zichzelf was, op zoek naar mezelf. 
Maar ik vond maar erg weinig van mezelf. In mijn kinderen, daar vond ik echt een spiegel 
en dat deed me goed. Eindelijk zag ik meer mezelf, waardoor je ook meer jezelf terugvind.
De spiegel die ik in Hans zie, die is nog veel groter dan die van al mijn kinderen bij elkaar. 
Dat geheim zou ik graag eens ontrafeld willen zien. Want van mijn kinderen houd ik met 
mijn hart en mijn ziel, kinderen zijn puur, zij hebben nog geen last van egolagen en oude 
conditioneringen, zoals volwassenen dat hebben. Wat maakt het dat je juist zo 



ontvankelijk bent voor de spiegel die een zielsverwant je voorhoudt? Ik zie in hem soms 
echt letterlijk mezelf. Dat is mooi en soms ook wel eens eng. Soms verrassend en soms 
confronterend. Zo zie ik delen in hem, die ik in mezelf herontdekte. Delen die bedekt 
waren, tot ik ze via hem weer onder die dikke laag zag doorschijnen. Dan hoef je enkel 
maar te volgen en je af te vragen wat dit met MIJ doet. Dat is wat hij me telkens laat 
zien; wat doet dit met MIJ. Aan hem kan en wil ik niets veranderen. Mijn verstand wil het 
wel eens graag anders, ja en als je zoveel voor iemand voelt, wil je ook graag bij die 
persoon zijn. Maar toch is het zoals het nu is, veel perfecter. Zo word ik telkens 
teruggebracht bij mezelf. En ik merk, dat het steeds meer vanuit mezelf komt, dat ik meer 
terug kom bij mezelf. Als het me wel eens niet zo wil lukken, dan kijk ik weer eens goed 
naar wat hij me laat zien en daar kan ik dan weer heel wat mee. Dan komen er emoties 
los en daardoor komen de lichtpuntjes, de ophelderingen. Het is een proces wat je mag 
volgen met heel veel respect en liefde. Het is een proces waar je niets te willen hebt. 
Iedere wil zet je voor een blokkade, die enkel jij in jezelf en met jezelf kan aangaan. Hier 
kan ik zo enorm dankbaar voor zijn en dan komt er weer die wil, dat ik dat met hem zou 
willen delen. Dat zet me direct weer voor een blokkade. Dan ga ik dat feestje in mezelf 
aan en bedank ik innerlijk mezelf, dat ik de durf heb om hem en mezelf te ontvangen in 
mijn hart.

En dan kom ik weer terug bij mijn thuissituatie, want daar kan ik dit nu allemaal veel 
beter. Ik kan mijn vriend nu zoveel beter laten in zijn worstelingen, ook al zie ik vaak 
weinig verandering. Als ik daar last van heb, dan is dat mijn ding en dan kan ik alleen wat 
gaan toelaten in mezelf, waardoor ik ook dat deel van mezelf accepteer en respecteer. Dat 
valt me vaak nog zwaar als het aankomt op mijn aanvoelen, want zijn spanning voelt dan 
fysiek en emotioneel als mijn spanning. Ik heb lang gezocht naar een manier hoe ik mezelf
daarvoor kon afschermen. Maar het enige wat ik deed was de toegang tot mezelf 
afschermen, waardoor ik mezelf ook niet meer zag. Het gaat er juist om om jezelf te 
blijven zien in de wirwar aan gevoelens die je binnenkrijgt. Dat zien en dat blijven zien, 
dat is wat ik nog niet volledig kan. Maar het lukt steeds beter. De heftigheid en daarin ook 
mijn eigen angst voor paniekaanvallen (controle over mezelf) zorgen er weer vaak voor, 
dat ik dat moeilijk vind. Ik weet wat me te doen staat hierin en dat is onderscheiden. Wat 
is van mij en wat van de ander en daarin MEZELF goed blijven zien en voelen, zonder 
oordeel. Zo haal ik steeds meer de spiegel die ik uit Hans haalde uit mijzelf door 
simpelweg te voelen. De dingen die ik weer opnieuw ben gaan zien via hem, maken mij 
steeds sterker, geven me meer visie en richting. Er zijn nog veel dingen die Hans mij 
voorhoudt en ik merk, dat dit steeds “moeilijkere” dingen zijn. Dingen die uit veel facetten 
zijn opgebouwd, waarschijnlijk opgebouwd uit heel veel verschillende ervaringen. Dat zijn 
mijn diepste pijnpunten. Maar zolang ze naar boven blijven komen en ik ze aanvaard, weet
ik dat ik open sta. Open voor mezelf en open voor de ander. En dat is het mooie aan de 
verbinding die ik naar Hans voel, hij houdt mijn hart open. Hij blijft de voet tussen de deur
van mijn hart houden en waarschijnlijk is het juist die diepe zielenliefde die dat 
bewerkstelligt wat ik graag ontrafeld zou willen zien. Misschien is dat juist het geheim van 
deze zielenliefde.
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