
In-tentie

De veranderingen in mij beginnen langzaam op hun plek te vallen. Niet in die zin, dat ik er
iedere keer mee om kan gaan, maar in die zin, dat ik begrijp waarom ik met de dingen zo 
omga, zoals ik dat doe.

Ik mag wel stellen, dat ik in de tijd mijn energie anders ben gaan richten. Zeker in het 
eerste jaar was alles gericht op Hans. Ik zat volledig in een onhebbelijke angst, dat hij uit 
mijn leven zou verdwijnen. Verstandelijk was dit niet te verklaren, maar gevoelsmatig was 
dit zo sterk aanwezig. Toen ik werd geconfronteerd met herbelevingen uit eerdere levens, 
begon ik me meer te richten op de pijnen die in mij lagen. 

Door het heen- en weerkarakter van mijn vertrouwen, aangewakkerd door de heen- en 
weer beweging van Hans, put je bij jezelf na verloop van tijd iets uit. Bij de een duurt dit 
langer en bij de ander korter, dat is afhankelijk van heel veel factoren. Je belandt hoe dan 
ook op een punt, waar je een grens trekt. Dat gebeurt in het begin zo voorzichtig, dat de 
grens snel weer opgelost is. Maar je kiest steeds vaker en steeds krachtiger voor jezelf. En
daarmee doe je iets heel belangrijks. Je richt je energie steeds meer op jezelf (vertrouwt 
hiermee ook steeds meer op jezelf), in plaats van op je zielenliefde. Dit hele proces heeft 
voor ieder zijn eigen tijd nodig en dat heeft het ook echt nodig. Dit kun je niet versnellen. 
Elke stap moet nu eenmaal genomen worden, elk gevoel moet naar boven komen om los 
gelaten te kunnen worden. Dat gaat niet anders, dus accepteer dat maar (ja dat zeg ik nu 
zo makkelijk, haha).

Goh en wat koos ik voor mezelf, een tijd terug, ik kwam in een enorme kracht te staan, 
mijn kracht. Daarmee koos ik voor mijn weg, voor mijn hart en mijn passie. Ik boog de 
energie die altijd zo veel richting Hans had gelopen nu af naar mezelf, al voelde de liefde 
voor hem er niet minder om. Energetisch gebeurt er dan van alles, wat wij niet direct 
kunnen waarnemen. Je voelt een verandering, zoals je dat zo vaak voelt, maar wat die 
verandering inhoudt, kun je in zo'n moment niet plaatsen, dat komt pas later.

Voor mij is het zo gegaan, dat ik alllereerst aards mijn grens trok. Ik kon niet meer tegen 
dat heen- en weer gedoe en probeerde me aards los te rukken van hem. Het effect was, 
dat ik hem opeens dichter bij mij ervoer. Dat was heerlijk, maar ook frustrerend, want ik 
wist dat het punt er weer zou komen dat hij me de rug toe zou keren. En dat punt kwam 
er natuurlijk ook weer. Ik begon steeds meer dingen van hem te voelen, om gek van te 
worden. Overal voelde ik zijn energie, zijn wezen doorheen en ik kreeg mezelf er niet van 
afgebogen. Dat was een lastige periode. Ik wist vaak niet meer hoe IK me eigenlijk 
voelde. Soms werd dat voor een kort moment afgesloten en dat was dan altijd weer het 
ademmoment, waarin ik eindelijk weer voelde hoe ik ervoor stond. Maar hoe werd dat nu 
afgesloten? Ik heb altijd gedacht dat je gids dit voor je doet. Ik weet het niet.

Nu voel ik wel hoe het NU wordt afgesloten. Inmiddels heb ik mijn weg verder gelopen, 
met veel vallen en weer opstaan. Steeds dat stapje verder, soms niet zichtbaar, of 
voelbaar, maar achteraf bezien toch wel voorwaarts (niets is voor niets!). Nu voel ik hoe 
het werkt, zoals ik er nu voor sta. Ik heb een tijdje terug een spiegel tussen hem en mij 
geplaatst, met de spiegelende kant naar hem, zodat zijn energie niet meer bij mij 
binnenkwam. Nu weet ik dat het niet zo zeer die spiegel was. Dat was een middel, wat ik 
toen consequent toepaste, maar het gaat eigenlijk om iets heel anders. Het gaat om je 
intentie!!!!! Mijn intentie was, dat ik zo ver was, dat ik hem kon laten met zijn gevoelens 
en ik verder wilde met mijn gevoelens, mijn dromen en mijn passie. Hij had daar zeker 
een plekje in, maar wel in MIJN gevoel. Mijn intentie was om me op mezelf te richten en 
hem uit liefde zelf zijn leven te laten hebben, want hij had duidelijk aangegeven niet die 



plek te willen hebben, zoals ik ze ervaar. Met die boodschap heeft hij me iets heel 
waardevols gegeven. Zijn wil is voor mij altijd enorm belangrijk geweest. Maar door het 
vage karakter van zijn boodschappen, kon ik geen stelling innemen, want ik wist niet waar
ik mocht zijn in zijn leven. Nu weet ik dat wel, zoals hij dit in het aardse een plek wil 
geven. En dat aardse niveau is wel het eerste uitgangspunt, hoe diep je het op zielsniveau
ook ervaart, dat aardse niveau mag en kun je niet negeren. Is iemand er aards niet aan 
toe, of staat hij er niet voor open, heb je dat altijd te accepteren en te nemen zoals het is.
En dat was voor mij een heel belangrijk punt, waar ik niet langs kon kijken.

Mijn intentie was dus door zijn “nee” krachtiger. Ik kon me niet meer richten op hem, ik 
moest het richten op mezelf en dat is ook iets wat hij me mee heeft gegeven in ons 
gesprek. Ik moest me niet meer richten op hem. En dat was inderdaad de sleutel. Door 
zijn boodschap schermde ik me af van datgene wat ik op zielsniveau voelde. Dat had zijn 
functie, want ik maakte zo een beschermlaag om mijn eigen energielichaam heen. Ik had 
rust, eindelijk. Ik kon van hem houden, hem een plekje geven en toch me richten op 
mezelf. Ik was in mijn kracht want ik beschermde mezelf door mijn energie niet meer als 
een Barbapapa elke kant op te sturen. Mijn energie bleef bij mezelf en ik behield de  
energie daardoor ook voor mezelf.

De momenten, dat Hans via zijn gevoel contact met me maakte, waren de momenten, dat
mijn zielsverlangen weer werd aangeraakt. Daar was hij weer, zo zoals ik hem ken, zijn 
essentie, zijn wezen en door een magnetische kracht werd ik energetisch weer in hem 
getrokken. Dat is heerlijk, maar de realiteit is zo duidelijk aanwezig, dat je hier niet in kan 
blijven. Daar is geen ruimte voor, want het aardse leven trekt je weer terug. En dat is 
goed, want het is de aarde waar je je leven hebt. Even weer THUIS gekomen, om dan 
weer thuis te komen in je leven zoals het nu is. Weer je energie terug naar jezelf, weer je 
intentie die zich richt op jezelf. Dat gaat niet anders, alweer. Het moet, want de aardse 
werkelijkheid is niet anders. 

Ik besef nu, dat je op deze manier je eigen energiesysteem heel erg sterk maakt. Het zal 
blijven herhalen zodat je steeds sterker in je eigen energie kan blijven staan. Dat is 
volgens mij ook noodzakelijk, want ik merk dat ik steeds duidelijker dingen oppik, al kan ik
ze de laatste tijd niet meer plaatsen. Dat is naar mijn idee nu ook niet belangrijk om te 
weten, die fase die heb ik het laatste jaar al heel fel gehad (aanvoelen van wie energie 
binnenkomt). De focus ligt voor mij nu op het voelen dat energie van een ander is, om zo 
mijn eigen veld sterker te maken door of staande te blijven in het voelen van andermans 
energie, of me automatisch af te schermen. Daarvoor is je intentie de sleutel. Ik ben van 
mening, dat je groeit naar het open staan voor andermans energieën, zonder zelf wankel 
te worden (want dat is altijd mijn struikelblok geweest, ik werd vaak heel erg wankel 
hierdoor). Je bent dan in staat om de ander in liefde te ontvangen precies zoals hij zich 
laat voelen in dat moment, zonder oordeel, zonder afscherming, open.

Dit is een fase in je spirituele ontwikkeling, niets blijvends, maar een station in jouw weg. 
Voor mij is vaak helder geweest, dat mijn spirituele ontwikkeling enorm gestimuleerd en 
aangewakkerd werd in verbinding met Hans. Mijn spirituele ontwikkeling is hierdoor 
opeens heel veel sneller gegaan. Maar ik ben van mening, dat dit niet de enige functie is. 
Voor de zielsverbinding heeft dit ook een functie. Voor zover ik dit nu voel, wordt Hans nu 
veel meer teruggeworpen op zichzelf. Daar waar ik voorheen rond sleepte met zijn 
emotionele beleving, doe ik dit nu niet meer zo erg. Nu moet hij er zelf mee rond slepen. 
Hierdoor komt zijn focus ook meer op zijn innerlijke beleving te liggen en gaat hij meer en
meer in zijn gevoel. Meer en meer naar zijn eigen essentie, daar waar zijn ziel tegen hem 
praat, zal hij nu meer deze stem horen. Luisteren naar deze stem, dat is een andere fase, 



maar hij zal ze steeds vaker horen/voelen/gewaar zijn. Dit volledige proces dwingt ons 
beide om onze energie naar binnen te richten om steeds meer naar onze ziel te leven. En 
als onze zielen elkaar echt raken, zoals ik dat voel, dan zullen we elkaar daar vinden, in 
tijd (een tijd)!!!! Dan zijn we in onze en elkaars essentie en dat is naar mijn gevoel het 
proces wat er zich vanaf het allereerste begin afspeelt tussen de zielen die elkaar vinden 
in de diepe liefde, die enerzijds je een nieuwe wereld van liefde doet ervaren, een liefde 
van hoog niveau, maar anderzijds elke angst in je naar boven stuwt. En met elke angst die
je aanpakt in jezelf groeit je bewustzijn over jouw ware essentie en groeit je liefde voor 
alles wat is. Alles zit perfect in elkaar en elk klein detail heeft zijn functie. Dat besef groeit 
naarmate ik groei. En daarom struikelen we in onze verbinding zo vaak over: vertrouwen, 
geduld en acceptatie, want wanneer deze peilers niet stevig komen te staan, kunnen we 
niet verder bouwen. Zij zijn fundamentele waarden in liefde, liefde voor jezelf en liefde in 
de puurste vorm.

Je intentie ontwikkelt zich tot een intentie met kracht. En deze kracht ben jij in je ware 
zelf. Het is dan ook niet vreemd, dat de ziel die het dichtst bij jou staat, of je gelijke ziel, 
dit in jou weet naar boven te halen, want hij doet jou her-inneren. Hij laat jou zelf zien in 
zijn ogen en daardoor weet jij weer wie je bent. Hij is niet de spiegel die conflicteert (zoals
andere zielen dat wel kunnen bij jou), maar de spiegel van je ziel. De spiegel waarin je 
enkel jouw WARE ZELF kan waarnemen.

Veel liefs Anna, 19/5/2014


