
De eerste bevingen na het loslaten

Het begrip tweelingziel met al zijn verwachtingen en denkbeelden loslaten raakt me heel 
erg diep. Het was mijn houvast, mijn recht. Nu mag ik me daar niet meer aan vasthouden,
ik moet ook dat loslaten, anders kom ik niet in mijn ware essentie. Dan blijf ik het naast 
de lat van anderen, langs verwachtingen leggen. Het gevoel mag er nu steeds meer 
komen puur zoals ik ze ervaar.

Op papier is dat al moeilijk, maar zojuist keek ik Hans aan. Hij zei iets tegen me, waar ik 
even weinig van begreep, juist omdat ik in mijn diepe gevoel voor hem zat met in 
tegenhang daar het loslaten van het idee tweelingzielschap. Ik ging door, maar keek nog 
even om. De blik die ik toen opving van hem, net voordat onze wegen ons weer 
scheidden, voelde zo intens. Het voelt weer zoals toen, toen ik zo in de emotie zat uit ons 
vorig leven, iedere dag dat hij wegging van mij. Ik voel weer een ondraaglijk verdriet in 
me. Het is net alsof ik iets kwijt ben geraakt. Ik kan het nu niet verdragen, dat hij daar is 
en ik hier. Maar het moet zo zijn en ook de laatste blik die ik opving van hem, moest er 
zijn, om dit sterke gevoel van missen in me wakker te maken.

Dit gevoel wat ik voor hem heb, dat kent echt geen grenzen, dat gaat door alles heen en 
dat overwint elke tegenspraak en elke draak op mijn pad. Waarom voelt het als verloren, 
nu ik enkel een begrip verban uit mijn hoofd. Mijn gevoel is zo sterk, waarom kan ik me 
daar niet aan vast blijven houden. Een gevoel wat gewoon niet in woorden te gieten is. 
“Waarom kan ik het niet laten zijn?” Hans heeft dat al vaker gezegd. “Of ik het officieel 
benoemd wilde hebben.” Ja Hans, blijkbaar had ik dit nodig. Maar ik ga het nu los laten, 
zodat enkel mijn gevoel voor jou in zijn gehele puurheid, in zuiverheid er mag zijn. Ik hoef
geen afscheid te nemen van jou en van mijn gevoel, al voelt dit nu wel zo. Jij mag er zijn 
in mijn hart, zoals ook de pijn die ik nu ervaar.

Het is maar een woord, maar als dat woord je belemmert in je zijn, dan kan het maar 
beter losgelaten worden. Wat ik nu voel is de angst, de behoefte aan controle die ik meer 
en meer los mag laten. Wat er dan overblijft is een alles overstijgende liefde die vrij mag 
zijn in beleving en in uiting.
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