
Een woordje over aanvoelen
Ik wil hier toch wel graag een woordje plaatsen over het aanvoelen van je tweelingziel. 
Het is een heel bijzonder iets, dat je de andere persoon zo intens kan voelen, zeker als je 
een warme gloed van hem uit voelt gaan. Het lijkt iets heel moois te zijn en zeker is dat 
ook mooi, want hij voelt zo dichtbij (zeker voor degene die dit aards nog niet kan en mag 
vormgeven).
Ik heb met Marc een hele hechte band, hij voelt heel dichtbij, ik kan hem heel intens 
voelen in mijn hart. Maar ik kan me niet herinneren, dat ik zijn emoties heb opgepikt als 
we elkaar niet zagen. Misschien kon ik dat toen ook nog niet onderscheiden, maar nu kan 
ik dat wel veel beter en zelfs nu pik ik geen concrete dingen van hem op. Ik weet wel 
globaal wat bij hem leeft, dat hoeft hij me niet te vertellen. Ik weet gewoon hoe het 
globaal met hem gaat, maar niets concreets in het moment. Ja weten is het, het is niet 
voelen.

Met Hans is dat zoveel anders. Er gaat vrijwel geen dag voorbij dat ik hem niet voel. Ik 
voel hem in mijn hart, in mijn zonnevlecht, in mijn miltchakra, in mijn basischakra, of in 
mijn aura, ik voel hoe hij zich openstelt, of sluit voor mij, maar ik voel ook vaak hoe hij 
zich in het moment voelt fysiek, of emotioneel. Ik twijfel zo vaak, want veel dingen zijn zo 
identiek aan mijn eigen ervaringen. Dit zijn met periodes dingen die ik herken van de tijd 
dat het niet goed met me ging. Als ik nu symptomen voel, die daar weer op wijzen, dan 
sta ik al gereed met een grote portie tijd voor mezelf, een grote kop koffie, stilte en soms 
een doos tissues. Ik heb mezelf een belofte gedaan, dat ik mezelf nooit meer zo zou 
verwaarlozen en voorliegen. Vaak is dat een frustratiepunt, want ik vind dan vaak weinig, 
of niets in mezelf waar ik dan iets mee kan doen. Ik blijf me rot voelen en ik kan er 
blijkbaar niets mee. Vaak is er dan toch een moment het gevoel geweest, dat dit van Hans
was. Maar ik wil niets op hem afschuiven, zo makkelijk wil ik niet met mezelf omgaan. Hij 
raakt veel dingen in mij aan, dus daar wil ik ook echt iets mee doen. Het is dan al te 
makkelijk om telkens te zeggen, dat de dingen die ik voel van Hans zijn. Ik ben daar erg 
kritisch in.
Ik lees hier ook wel eens wat over, maar anderen lijken zo makkelijk aan te voelen wat van
hen is en wat van hun tweelingziel. Voor mij gaat het hier om een super subtiele 
nuancering. Als ik niet alert blijf om mijn hoofdje er buiten te laten, dan weet ik het al heel
snel niet meer. Wat ik vaak doe, al vanaf het begin, is details opschrijven. Wat gebeurde, 
wat voelde ik, wat zag ik, wat zei hij, hoe voelde ik me van te voren, wat deed ik, wat 
deed hij...alles wat in dat moment voorbij kwam. Dit helpt me enorm, zeker als ik dit 
direct kan doen. Hoe langer ik wacht met opschrijven, hoe meer mijn hoofdje de kans 
krijgt om het te vervormen. Het is echt alert blijven en niet luisteren naar wat anderen 
zeggen. Zij zien het vanuit een heel ander referentiekader. Je mag het aanhoren, maar 
dan in de eerste plaats vooral voelen of dit voor jou waar voelt of niet. Voelt het direct als 
niet waar, dan vergeet het ook onmiddellijk!! Dat zeg ik nu dus heel stoer, maar hoe 
analytisch ik ben naar mezelf, zal ik ook dat willen onderzoeken op waarheid. Boem in de 
valkuil!

Als mensen me vragen hoe het met me gaat, weet ik het vaak niet te vertellen. Ik zou dan
kunnen zeggen: " Met Hans gaat het....." En Hans zal het tegenovergestelde zeggen. Hij 
zal de dingen die ik voel niet toegeven, waarschijnlijk omdat hij dat ook niet kan. Dat 
herken ik wel. Je blijft in ontkenning tot het een keer misgaat en dan is het een klap te 
moeten toegeven, dat het toch echt niet zo goed met je ging. Och, misschien voelt Hans 
mij wel..???? Mooie boel is dat.
Ik verwoord het vaak als dat Hans en ik in een potje zijn gedaan en flink door elkaar zijn 



geschud. Misschien is dat energetisch ook wel zo, dat de energieën zodanig verweven en 
verstrengelen, dat het onderscheid moeilijk te maken is. Vaak is het net alsof ik een web 
aan het ontwarren ben. Dit draadje is van mij, dat draadje is, denk ik, van Hans, dit 
draadje lijkt wel van mij te zijn, want ik herken dat wel uit het verleden, dat draadje voelt 
van Hans, maar uiterlijk zag hij er precies het tegenovergestelde uit, dus zal het wel van 
mij zijn...enz. En dan heb ik het web ontward en dan zie ik hem een aantal uur later weer 
en kan ik weer opnieuw beginnen. Ik heb daar soms een fulltime job aan. Soms denk ik 
wel eens, dat ik dat web dan maar gewoon zo moet laten, lekker alles in de knoop, zal 
vanzelf wel oplossen. Dat blijkt niet zo te gaan, het wordt dan zo groot, dat ik het echt 
niet meer weet en helemaal aan mezelf twijfel en me 24 uur per dag heel slecht blijf 
voelen. Dus dat is geen optie.
Ik denk vaak: "Mensen hebben totaal geen flauw benul van wie ik ben en wat me 
bezighoudt." Wie kan ik dit nu vertellen. En als je al iemand vindt, aan wie je dit kan 
vertellen, lopen ze na 3 weken van verveling weg, of gaan mee zitten voelen, want dat is 
toch wel iets spannends, daar worden ze nieuwsgierig naar. Dan mengt de energie van die
derde zich in de energie van jou en je tweelingziel en dat voelt echt niet prettig. Dan 
wordt het pas echt verwarrend en het voelt als een leegloop. Je houdt geen energie over, 
waarschijnlijk omdat die derde onbewust lekker mee snoept van het liefdesgevoel wat er 
stroomt (en logisch, wie zou niet willen baden in een bad van liefde). Dat heb ik 
meegemaakt en dan mag je jezelf gelukkig prijzen, dat deze derde persoon echt liefde en 
begrip kan opbrengen naar jou, als je je grens trekt en echt verzoekt zich terug te 
trekken. Dus ik zwijg en schrijf, schrijf en schrijf... En niemand weet wie ik werkelijk ben. 
Daarom denk ik ook, dat ik zo'n behoefte heb aan deze site. Hier mag ik mezelf laten zien 
en de mensen die op deze site belanden zullen veel herkennen van mijn worstelingen en 
mijn eigenheid. En als niemand het leest, ook goed, ik heb mezelf wel neergezet. Dat 
moet ik doen om mezelf niet nog eens te verliezen.

7/11/2013, Anna


