
Waarom zielenliefde er is 

Ik zie opeens in wat zielenliefde echt inhoudt, wat zielenliefde doet. De zielenliefde maakt 
en houdt je wakker voor een enorme potentieel aan liefde wat je in essentie altijd bij je 
hebt gedragen. Door oude conditioneringen, ervaringen, kwetsuren zijn we daar steeds 
meer van vervreemd geraakt, we hebben om onszelf te beschermen steeds meer ons hart 
gesloten. 

Ik voor mezelf merk de laatste tijd, dat ik weer veel moeite heb met het toelaten van de 
liefde voor mezelf. Als ik mijn dagboek erop nalees, dan kon ik dat een jaar geleden veel 
beter. Ik kon jou veel beter laten, dan dat ik dat de laatste weken kon, omdat ik 
vertrouwen had en van mezelf hield. De laatste tijd ben ik weer veel bang, bang om je 
kwijt te raken, bang dat jij dit gevoel niet voor mij hebt, bang dat je me een stalker zal 
vinden... enz. Dit had ik toch allemaal achter me gelaten? Waarom komt dit nu zo 
versterkt terug? 

Nu weet ik hier het antwoord op. Het is allemaal begonnen met jouw ontkenning. Daarna 
volgde de roddel, andere mensen die dit pure, dit universele, dit wat iedereen zou mogen 
beleven, veroordeelden en een stempel gaven die een negatieve klank had. Ik mocht in de
ogen van de maatschappij (en vooral in de ogen van de roddelaars) niet zijn wie ik ben. 
Zij hebben nog veel te leren in liefde anders zouden ze deze roddel nooit verspreid 
hebben. Maar in afspiegeling van hoe veel mensen denken, leek ik opeens afwijkend, leek 
hetgeen ik voel helemaal verkeerd te zijn. Langzaam sloot ik mijn hart voor jou en voor 
mezelf. Het bleef sluimeren, het bleef wakker in me, omdat ik vrijwel dagelijks zo'n grote 
liefde ervaar in mezelf wanneer ik aan je denk, je voel, of je zie. Het hield mijn hart open. 

Dan beslis ik om mijn boek te gaan uitgeven. Door het nalezen en bewerken hiervan, lees 
ik ook weer hoe diep mijn gevoel is en hoe afwijkend dit is van wat de maatschappij 
ervaart. Ik word bang om mijn boek naar buiten te brengen, maar omdat ik in mezelf heel
zeker weet hoe puur dit is en omdat ik mezelf mag laten zien in alle facetten zoals ik ben, 
ga ik door. Ik maak deze website. Als dan de site in de lucht is, bekruipt me de angst dat 
jij dit alles kan lezen. Ik schaam me voor mijn gevoel. Maar hoe kan je je nu schamen 
voor liefde? Hoe bizar is dit alles? Ik ben monogaam, ik bedrieg niemand, ik voel enkel 
liefde, pure liefde, hele intense liefde. En al was ik niet monogaam, wat dan nog? Wie 
bepaald de standaard? De liefde die ik voel en ervaar is er een die vrij laat, die niet in 
hokjes mag worden geplaatst, die niet een rem mag hebben. Het is een universeel gevoel,
wat er juist voor zorgt, dat ik mijn hart open voor mezelf, maar ook voor ieder levend 
wezen hier op aarde en daarbuiten. Zonder oordeel van iemand leren houden, zonder 
oordeel van jezelf leren houden? Hoe moeilijk is dat!!!!? Daarvoor is de zielenliefde. Het is 
een voet die tussen de deur wordt gehouden, zodat je je hart nooit meer sluit, want deze 
liefde kan niet anders doen dan je hart openen, eerst voor je zielenmaatje, daarna voor 
jezelf en voor elk levend wezen. Als ik daarmee voor gek verklaard word, dan doen ze 
maar. Er zijn wel meer mensen voor gek verklaard, waar ze later beter begrepen hoeveel 
liefde ze in zich droegen. Zij zijn voorbeelden om mezelf naar buiten te brengen, op kleine
schaal, omdat daar ook veel harten aangeraakt mogen worden. 

Hans, ook naar jou hoef ik me niet te schamen, dat ik dit gevoel voor je heb. Ik ben eerlijk
en zuiver hierin en dat is juist een reden om me niet te schamen. Wat anderen ook 
denken, menen te weten en veroordelen, ik stop vandaag met het veroordelen van mezelf.
Nu en direct!! Als jij me niet begrijpt Hans, dan heb je het nog altijd niet begrepen, dan 
ontvang je nog altijd niet het enorme cadeau wat ook jou hierdoor is getoond. Het is altijd
jouw keuze en dat respecteer ik, maar dat betekent niet dat doordat jij ervoor kiest dit 
cadeau niet te zien, of aan te nemen, dat ik het dan ook maar terzijde moet leggen of nog



erger in de prullenbak moet werpen. Ik behoud dit mooie, los van hoe jij hierin staat. Dan 
lachen ze maar, ik lach ook, maar dan van liefde. 

Liefs Anna, 2/11/2013


