
Eeuwige twijfel 
Lieve Hans, Het voelt ergens wel eens raar om aan jou te schrijven. Jij als persoon bent je
niet bewust van hetgeen er om je heen gebeurd. Ik ben me ook niet van alles bewust, 
maar ik weet wel, dat wij als zielen met elkaar verbonden zijn. Ons persoon zijn, maakt 
het dat we de dingen niet helder zien. Logisch, we zijn hier op aarde om dingen te leren 
en juist hier kunnen we dat het beste leren. Het eeuwig getwijfel van mezelf is daar een 
groot onderdeel van. Telkens weer weet ik iets, door dingen te zien en te voelen (vooral 
dat laatste). Telkens weer die aardse gedachtegangen, die daar weer een stokje voor 
steken. Dan weer hoor, of lees ik iets wat net die gevoelige snaar raakt, dat ik weet dat ik 
weer aan het twijfelen was geslagen en dat ik weer terug moet naar mijn innerlijk weten. 
Hoe vaak struikel ik zelf. Hoe kan ik het jou kwalijk nemen. Dat doe ik ook niet. Maar door 
hetgeen ik voel en door hetgeen jij allemaal wegduwt voel ik je vaak zo ver van me weg. 
Zo onbereikbaar. Maar ook jij bent bereikbaar, alleen niet nu direct. Van de ene kant wil ik 
op je wachten, dan weer wil ik je meenemen en je alles uitleggen. Soms wil ik hetgeen 
wat ons beide het meest vooruit brengt en dat is van je houden en je laten in je eigen 
proces. Het blijft moeilijk, vooral omdat ik heel veel op zoek ben naar bevestiging.
Maar waar kan ik die bevestiging vandaan halen. In en om me heen voel ik continu de 
bevestiging. Het is er altijd. Het zit in zo’n kleine dingen, die ik vaak ook weer opschrijf in 
mijn dagboek. Maar dan lijkt dat, als je aards denkt, weer zo ver gezocht. Maar ik zoek 
niet Hans, ik voel. Dat ik iets voel, wat voor jou niet herkenbaar is, is logisch. Maar waar 
ligt de waarheid. Ik doe mezelf echt tekort als ik mijn voelen aan de kant zet voor jouw 
redenatie. Of je dat begrijpt weet ik niet. Ik denk, als je mijn dagboek zou lezen, dat je 
me naar een inrichting zou willen sturen. Je zou het waarschijnlijk opgeblazen vinden. 
Maar Hans, dat is je redenatie. Maar ben toch eens eerlijk voor jezelf en geef eens voor 
jezelf toe, dat ik je echt niet koud laat. Dat ik je hart weet te raken en dat je echt wel 
gevoelens voor me hebt (niet die gevoelens die je relatie doen beven, maar pure 
gevoelens). Ik weet dat het zo is, maar je duwt het telkens weer opzij. Soms laat je het 
even toe, om er vervolgens weer van te schrikken. Maar wat maak ik wakker? Ben ik het 
die die gevoelens veroorzaakt? Of is het je ziel, die de waarheid herkent. Daar ligt het 
weten in. Ook jij hebt dat Hans, maar je rede duwt het telkens weer op de achtergrond. Jij
hoort nu bij je vriendin, maar op een ander niveau zijn wij met elkaar verbonden. Ik wil nu
ook dat je bij je vriendin bent. Je hebt dingen te leren met haar en zij met jou. Net zo 
goed als dat ik met mijn vriend dingen te leren heb en hij met mij. We zouden onszelf zo 
tekort doen om dat te ontkennen. Maar doen we onszelf ook niet enorm tekort als we ons 
diepe gevoel ontkennen? Want in je gevoel ligt je richting. Dat vertelt je wat je moet doen.
Als je je daarvoor af blijft sluiten, dan blijf je maar in cirkeltjes ronddraaien. Op zoek naar 
dat, wat voor je neus staat ( en daar bedoel ik niet mezelf mee, maar via de 
verstrengeling van onze energieën voelen we wel de richting en worden onze valkuilen 
weerspiegelt, zodat we leren er anders mee om te gaan). Dat zal altijd blijven, of je nu 
wegrent voor me, of niet. Onze energieën zijn met elkaar verstrengeld, ongeacht de 
fysieke afstand.
Waarom wil ik zelf toch zo graag blijven bewijzen? Is het om jouw goedkeuring te krijgen?
Het is menselijk om dit te doen. Maar ook ik raak daarmee weg van de essentie. Telkens 
weer keer ik terug, om vervolgens weer over te gaan in twijfel over mezelf (en dus alles 
wat ik voel). Dat is mijn les, die ik te leren heb, maar die heel moeilijk blijkt te zijn. 
Logisch eigenlijk dat ik niemand in mijn nabijheid heb, die met me mee kan praten over 
dergelijke dingen. Zolang ik blijf twijfelen, zou ik daar mijn bevestiging ook zoeken. Ik 
weet zeker, dat als ik eindelijk durf te blijven staan in mijn waarheid en niet meer de 
behoefte heb om bij een ander de bevestiging te zoeken, dat ik dan mensen om me heen 
verzamel, die hetzelfde beleven als ik, of die het begrijpen. Maar dan doet het er niet toe, 



dan is die behoefte er niet meer, omdat ik de bevestiging in mezelf draag.  Ben jij dan nu 
ook niet die enorme spiegel voor mij? Is het zo, dat jij mijn twijfel blijft weerspiegelen, 
totdat ik durf te staan voor wie ik ben. Heb ik je dat ook niet heel vaak geschreven? Dat ik
je schreef omdat ik mezelf niet wil ontkennen? Dit groeien gaat met schokjes. Telkens 
komt er weer een nieuwe waarheid in me. Telkens ga ik weer twijfelen, zoeken naar 
bevestiging bij jou. Dan weer vind ik meer zekerheid, anders had ik je ook nooit verteld 
dat ik je ken uit een vorig leven. Dan weer sluit die fase zich af, om plaats te maken voor 
een nieuwe waarheid. Weer twijfel ik….
Laat ik het mezelf nu eens makkelijk maken en mezelf direct geloven. Daarin had je gelijk 
Hans, toen je zei: ”Waarom kun je het niet gewoon laten zijn?” Dat doe ik dan ook maar 
eens. Ik laat het gewoon zijn, dat wij elkaars tweelingziel zijn, ongeacht wat jij, of wie dan
ook daarvan vindt. Het is zo, dus ik laat dat zijn.
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