
De subtiele taal van het hart
De worsteling tussen dat wat je spiritueel voelt en dat wat er aards vorm kan worden 
gegeven, is in mijn zielenliefde in contrast. Het verhardt me met periodes. Het hart wat 
ik zo open had gezet, nee het hart wat zo open was gegaan door deze speciale 
verbinding, werd meer en meer bedekt met een beschermende laag. De oude stukken van
afwijzing, oude angst kwamen bovendrijven, die met tijden me weer verhardden in deze 
liefde, of beter gezegd in het uitstralen en ontvangen van deze liefde. Innerlijk is de liefde 
nooit minder geweest, het is daar altijd intens aanwezig. Maar soms leg je er een deken 
overheen, om het verdriet en de pijn wat door deze liefde los wordt getrild, vlakker te 
maken.
Juist het contrast is nodig om dit te bewerkstelligen. Maar in het contrast verloor ik ook 
vaak aan spontaniteit, omdat ik zijn emoties en gevoelens hoger plaatste dan de mijne. 
Maar daar in het verborgene hoeven we ons toch niet te verstoppen, ook al gebeurt dit op
aards niveau wel. Het is juist een uitdaging om door de aardse schilden en dekens je 
liefde voor de ander te blijven uitstralen. Ook als de ander niet kan ontvangen mag je je 
liefde subtiel daar laten zijn. Ze mag er dan zijn als liefdevol geduld, als liefde voor 
andermans worsteling en keuzes. Voor mij schuilt daar toch het gevaar in, dat ik te veel 
naar de buitenkant kijk en de subtiele gevoelens die ik ontvang niet meer durf te 
ontvangen. Bang voor een teleurstelling, bang voor de afwijzing. Je leeft weer in een 
verwachting, dat hetgeen je voelt ook aards vorm gegeven dient te worden.
Het is iets enorms wat je op subtiele wijze met elkaar deelt. Weet dat de ander het echt 
wel weet diep van binnen, zeker als je de liefde voelt stromen. Maar ook als de ander niet 
kan ontvangen, ook dan mag je weten, dat de ander wel weet. Want waarom zouden we 
ons af moeten schermen als er niets is waarvoor we ons af kunnen schermen. Juist het 
afweermechanisme komt in werking als er een beroep wordt gedaan op het zelf genezend 
vermogen van je lichaam. Waarom zou dat met de ziel anders zijn? 
Nadat ik een paar weken geleden de weg naar mijn hart en de weg naar mezelf even kwijt
was geraakt, ben ik weer bij mezelf aangekomen. Uiterlijk is er niets aan het handje. 
Uiterlijk is er een omgangsvorm. Maar energetisch vang ik hele subtiele signalen op, dat 
hij er is en dat hij voorzichtig en innerlijk kleine bewegingen maakt naar mij. Hij is open, 
maar hij voelt zo fragiel. Hierin raakt hij ook mijn breekbaarheid aan en juist daarin zijn 
we zo identiek, dat een klein iets weer kan zorgen voor het afdekken van dit mooie 
gevoel. Gisteren kwam mijn hoofd er weer even tussen en bedacht ik me dat hij gewoon 
vriendelijk was. Maar diep van binnen voelde ik nog de werking die er daarvoor heel 
subtiel was geweest. Het is moeilijk om je hierin staande te houden en je hart blijvend te 
laten spreken. Iedere stem van je verstand is de beproeving om het ditmaal meer open te 
durven houden. Iedere beproeving is dat oefenmoment en net zoals ik pas nog de weg 
kwijt was, heb ik juist daardoor wel het pad waargenomen en weet ik de weg terug naar 
mezelf beter te maken. Geen verwijt naar mezelf, dat doe ik vaak nog te snel, maar een 
liefdevol gevoel, want met iedere verdwaling ontdek je meer in de landkaart van je ziel.
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