
Elkaars delen

De laatste tijd merk ik aan mijn brieven, dat ik iets wil vertellen, iets uit wil drukken, maar 
dat de woorden er niet voor bestaan. Het frustreert mij en hierdoor blijven de brieven 
soms dagen liggen voordat ik ze plaats. Ik wil toch zo graag die diepte kunnen benaderen 
in woorden. Maar die diepte bestaat niet in onze spreektaal, wel in ons gevoel en ik mag 
erop vertrouwen dat de lezer die diepte leest, die op dat moment voor hem van belang is. 
Toch frustreert het mij en daarmee is de trigger weer daar. Ik heb weer het gevoel niet 
volledig mezelf te kunnen laten zien, waardoor ik misschien niet begrepen word. Maar 
goed.

Opeens kwam er een besef bij mij gisteren, het borrelde al een tijdje. Het is toch 
verbazingwekkend hoe je verder ontwikkelt in zo'n rap tempo sinds je zielenliefde zich 
heeft laten zien, of voelen in je hart. Laat ik zeggen dat sinds de zielsherkenning er is, je 
opeens stappen weet te maken in stukken, waar je voorheen maar omheen bleef draaien. 
Ik weet nog goed, dat ik 3 jaar geleden een periode heb gehad, dat ik alles overzag. Het 
was net alsof ik continu de dingen tegelijk van alle kanten kon bezien. Een totaalzicht en 
dat was erg fijn. Het gaf zoveel vertrouwen in het leven. Het was opeens weer weg en dan
heb je het gevoel als een blinde rond te lopen. Vooral omdat ik op dat moment me heel 
erg gewaar werd wat Hans innerlijk bij mij deed. Toen begon er van alles te borrelen, 
waardoor ik het een tijdje later niet meer kon ontkennen en het hele gevoel eerlijk 
vertelde aan mijn partner. Tja en dat zette volledig de deuren open. 

Ik kan me daar zo vaak over verbazen welke dingen ik doe, hoe ik voor mezelf op durf te 
komen, ECHT voor MEZELF durf op te komen en hoe verder ik daar steeds in durf te gaan.
Het blijft voor mij, dat mijn boek laten lezen aan Hans, toch echt een stap is geweest, die 
ik mezelf nooit had zien doen. Hoe komt dat toch?

Gisteren kwam daar een inzicht, wat ik in mezelf graag eens wil onderzoeken, maar wat ik
ook graag wil delen. Het is tenslotte een collectief bewustzijn. Als je ervan uitgaat dat alles
één is. Dat we allemaal uit dezelfde bron afkomstig zijn, dat de energie zich deelde, zoals 
een embryo in een moederschoot ontstaat. Dan is er ook die laatste deling, die in onze 
beleving de tweelingziel is. Je bent dus samen één energie. 

Nu heb ik al vaak geschreven over delen in mezelf, die ik niet zo mooi vind, maar die ik 
mag leren koesteren. Die delen zijn allemaal van mij en geen deel is beter, of slechter. Het 
zijn volwaardige delen van één ziel. Zo heb ik via intuïtief schrijven eens begrepen, dat we
beide een deel van onze zielenliefde (tweelingziel) in ons dragen. Hij bevat een deel van 
mij en ik bevat een deel van hem. Ik zie dat als het yin yang symbool. Samen is het 
éénheid. De ene pool draagt een deeltje van de andere pool in zich, om tot die éénheid te 
kunnen komen. Misschien zie ik daarom juist de laatste tijd zoveel dingen die Hans en ik 
samen delen, maar waar we wel tegengesteld in zijn..... 

Toen ik Hans mijn boek liet lezen, kwamen in mij angsten naar boven. Ik beschreef veel 
dingen waar hij me zou kunnen misverstaan, of die hij zou kunnen afkeuren, niet 
begrijpen. Hij zou me uit kunnen lachen en ik had dat allemaal begrepen. Toch gebeurde 
dit niet. Hij was zo begripvol en liefdevol. Dat verbaasde me enerzijds, langs de andere 
kant klopte het helemaal, dat hij zo reageerde (verstand versus gevoel), ondanks dat hij  
zei het niet te herkennen. Maar ook in andere stukken. Hij zal me nooit een compliment 
geven over iets waar ik zelf ervaar dat ik dat goed doe. Zaakjes waar ik onzeker in ben, 
daar krijg ik wel een compliment over. En als ik dat dan eens kan ontvangen, doet hij weer
iets, waardoor hij toch dat stukje verlegenheid in mij  naar boven weet te halen, zucht. Ik 
kan het echt niet verbergen voor hem en dus ook niet voor mezelf. 



Waarom zie ik juist de dingen in hem, die hem onzeker maken. Ik zie juist die dingen als 
kwaliteiten, als schatten die in hem liggen en die wachten om gezien te worden. Hij vindt 
dat net als ik ook moeilijk, om die delen te laten zien. Maar ze zijn zo prachtig en ook ik 
weet die iedere keer weer te zien, ook al verbergt hij deze schatten nog zo goed. Toch zie 
ik hem echt veranderen, ontwikkelen. Hij laat steeds meer van deze waardevolle, mooie 
stukken van hem zien en ik vind echt dat hij ook heel sterk gegroeid is in veel stukken.

Zoals ik het zie sinds gisteren is het zo, dat je samen één energie bent, ik duid dit in deze 
brief aan als JIJ/JOU. Jijzelf keurt bepaalde deeltjes in jezelf niet goed, verstopt ze, kan 
daar niet van houden. De ander ziet juist de kwaliteiten, de mooie stukjes in jou, die jij 
zelf niet meer kan zien. Doordat de ander (die dus ook een deel is van JOU, een deel van 
de volledige energie) liefde ervaart voor die deeltjes in jou, die jij niet graag ziet, worden 
deze delen verzacht. Hij helpt jou om als deel van JOU te houden, van de gekwetste delen
die jij hebt. Andersom gebeurt dit hetzelfde. Hierdoor ervaar je innerlijk wel die liefde voor
jouw gekwetste delen, waardoor je ze sneller kan accepteren en uiteindelijk koesteren. 

Daarom weet hij toch, als ik zijn compliment dan toch ontvang, het gekwetste deel naar 
de oppervlakte te halen. Hij ziet (niet perse bewust) dat daar nog een stuk verborgen ligt. 
JIJ kan niet compleet worden, als je delen van jezelf verbergt en niet accepteert. Daarom 
weten we beide bij elkaar deze verstopte delen telkens te zien en te koesteren, omdat 
jouw aardse deel dit niet ziet, of kan. Zo wordt de gezamenlijke energie steeds meer een 
éénheid. Daarom voel je je zo gekoesterd door hem, daar waar je dat zelf niet kan. Hij als 
deel van JOU ervaart wel liefde voor die delen, hij omarmt ze wel, waardoor deze delen 
eerst via hem gevoed worden met liefde. Als je ze dan gaat zien, omdat ze door deze 
liefde meer naar buiten durven te komen, pak je dit deel zelf op, om het te gaan 
accepteren en te koesteren. Dán ga je zelf jouw stappen zetten en omdat dit gekwetste 
deel al gevoed is door deze diepe liefde, gaan deze stappen sneller en/of makkelijker. 
Daarom zijn we zo sterk een spiegel. Een spiegel, die via de ogen de ZIEL laat zien. Jouw 
deel, maar ook het volledige potentieel, de volledige energie, die in oorsprong één is. 

Veel liefde, Anna 28/5/2014


