
Aardse objectiviteit

De vraag waarom ik enkel nog het aardse voel als ik Hans zie, komt zo met vlagen naar 
boven. Voor mij voelt het al de hele tijd zo, dat dit voor mij een fase is om het aardse stuk
te ontdekken. Wie is hij aards, houd ik ook van hem als aardse persoon.

Wat ik ontdek, is dat het zielsniveau een heel andere beleving is als het aardse niveau. Ik 
begrijp nu ook echt waarom ik die diepe liefde bij hem zie, maar dat hij het niet herkent. 
Ook ik merk dat ik echt wel van hem houd op aards vlak, maar als het zielsniveau af is 
geschermd, dan voel je die immense diepte niet.

Wat nog belangrijker is om te ontdekken, is dat  je de aardse delen zeker ziet als je 
iemand via het zielsniveau ervaart. Je ziet ze zeker wel, maar er is op geen enkele manier 
een oordeel, waardoor mindere kantjes echt helemaal geen gevoel bij je oproepen. Het 
zijn deeltjes van die persoon, net zo goed als dat positieve kanten een deeltje zijn. Ze 
staan in beleving gelijk, je hebt daar geen negatief gevoel bij. Dat komt omdat je ze wel 
ziet, maar doordat je het zielsniveau zo duidelijk ervaart, ervaar je het volledig potentieel. 
Je ervaart wat dit die persoon wil bieden, je ervaart de kansen voor hem, dus is niets 
negatief gekleurd, nog geen fractie. Maar als je het puur aards gaat ervaren, wanneer dat 
zielsniveau meer afgeschermd is, dan voel je wel wat die aardse deeltjes met je doen. Je 
ervaart niet meer het volledig potentieel, je ervaart maar een klein deel van hem, het 
aardse deel. Hierdoor voel je het effect van aardse beslommeringen beter, al stoort het me
weinig. Waarschijnlijk omdat ik het zielsniveau ken.

In die zin had Hans gelijk, toen hij zei dat deze liefde niet objectief is. Je bekijkt het aards 
niet objectief, al zie je de mindere kanten helemaal zeker wel. Maar wat is objectief? Is het
objectief als je het volledig potentieel ziet, of is het objectief als je enkel het aardse deel 
ziet? Mijn ervaring nu is toch dat het veel objectiever is om het volledige beeld te zien en 
te voelen, niet enkel dat kleine deel wat aards is. Daarom weet ik ook dat hetgeen wij 
hebben te doen met elkaar niet een aards deel is. Zeker zijn er onafgemaakte stukjes, 
losse eindjes. Dat zijn de dingen die hij altijd in mij triggert, maar dat zijn mijn stukjes, ja 
aardse stukjes. Maar de kern van wat wij hebben te doen met elkaar ligt echt op 
zielsniveau. DAAR zit de grootste trigger, het stuk wat het moeilijkst is. Daarvoor zal aards 
eerst een weg vrij moeten komen, zal er een basis moeten ontstaan. Daarom werk je met 
elkaar de losse eindjes af, bouw je aards iets met elkaar op. Het verhaal eindigt niet, het 
begint pas.
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