
Laat het stromen 

Het is een kunst om de liefde te laten stromen. Ik heb me vaak afgevraagd hoe ik dit alles
toch vorm moest geven. De ene dag spat je hart uit elkaar door de liefdesstroom die je 
daar voelt. De andere dag lijkt alles bedekt te zijn met grauwe wolken, waardoor je de 
liefde maar moeilijk kan laten stromen. Deze grauwe dagen, zijn dagen waarbij één van 
de twee, of misschien zelfs beiden hun hart meer hebben afgesloten voor dit intense 
gevoel. Er is ergens weer iets aangeraakt, wat grondig onderzocht mag worden. Even 
wordt dan alles afgesloten, zodat ieder voor zichzelf aan de slag kan. Het lijkt ook alsof 
alles dan stilstaat en niets wil lukken. Er moet nu eerste innerlijk worden gewerkt, voordat
er weer geopend kan worden. Voor mij voelen deze periodes vaak aan, als afgesloten van 
de buitenwereld. Niets kan me interesseren, enkel mijn liefde voor mijn tweelingziel.

De dagen dat de liefde tussen beiden optimaal stroomt, vrij mag zijn, zijn heerlijke dagen. 
Maar toch komt er vaak een punt van frustratie. Het is zo intens, dat je het bijna niet kan 
verwerken. Het is zo aanwezig, dat je het gevoel krijgt echt niet zonder hem te kunnen 
leven. Toch kom je altijd weer in een rustiger vaarwater.

Beide opties lijken wel te frustreren, maar in deze frustratie vergeten we helemaal te 
kijken naar dat wat er nu is. Is er nu een afgesloten gevoel, dan weet dat jij, of de ander, 
of misschien zelfs beiden innerlijk werk hebben te verrichten. Dit brengt ieder meer in het 
midden, het is een uitnodiging om verder te groeien.

Een dag zoals vandaag, stroomt de liefde, stroomt zijn energie door me heen. Vaak 
probeer ik het maar in te houden, want ik kan het toch niet vormgeven. Maar daarin heb 
ik mezelf nu al 2 jaar voorgelogen. Ik ervaar het vaak als een intense scheppende energie.
Vaak ging ik naar mijn moestuin om daar mijn gevoel de vrije loop te geven. Niemand die 
me stoorde, ik mocht vrij zijn in gedachten, maar vooral in gevoel. Ik heb me nooit 
afgevraagd waarom dit seizoen mijn moestuin toch zo prachtig bleek te zijn. Ik heb allerlei
nieuwe dingen met succes uitgeprobeerd. Nu weet ik, dat het de liefdesenergie was, die ik
overbracht. Je kunt deze energie gebruiken om dingen neer te zetten. Beter gezegd, je 
kunt maar beter deze energie gebruiken om iets te doen naar je gevoel. Het beperken van
deze energie, is enkel het blokkeren ervan. Het is een energie die heel krachtig is, zo vol 
liefde, dat ze niets anders kan dan creëren. Wat je creëert maakt niet uit, al poets je je 
huis eens grondig. Maar de energie moet stromen, anders pot je ze op. Dan ontstaat er 
een energieophoping, die je kan vergelijken met een blokkade. Je gaat je frustreren, 
omdat je de energie, de liefde niet kan inzetten voor je tweelingziel. Maar is ze daar wel 
voor bedoeld? De energie stroomt toch, dus is de liefde tussen  beiden vrij in dat moment.
Laat ze dan ook vrij blijven. Door gedachten, dat je liever zou willen dat je het samen 
aards kan delen, blokkeer je deze energie enkel maar. Ze is bedoeld om vrij te stromen, 
het is er, dus wat nu piekeren over die aspecten die er in jouw aardse ogen (nog) niet zijn.
Geniet van de liefde en laat het stromen. Creëer de prachtigste dingen. Deze dingen mag 
je beschouwen als jullie “kindjes”, geboren uit de liefde die jullie zielen voor elkaar delen.  

Morgen kan alles weer anders zijn. Deze liefde voor elkaar, zorgt er ook weer voor, dat je 
dingen bij elkaar aanraakt, die nog niet in balans zijn in jezelf, maar ook tussen jou en je 
tweelingziel. Dit mag er net zo goed zijn. Zouden we deze dagen weer onderdrukken en 
ons er tegen verzetten, dan blokkeren we een natuurlijk evenwicht. De zwengel kan niet 
enkel naar 1 kant uitslaan. Probeer je dit, dan komt hij tot stilstand, dan komt dit proces 
wat zo prachtig is tot stilstand. De zwengel blijft op en neer gaan. Het gaat erom 

hoe wij omgaan met alle aspecten, het yin, het yang en het midden. Zo komen we tot een
goed evenwicht in het midden, dat is wat anders dan stilstand in het midden. Want ook als



we in evenwicht zijn, zal de zwengel nog  bewegen. Ze maakt een rustige beheerste 
beweging, niet ver uitslaand van het midden. Daarom leven we, anders zouden we niets 
leren. Dus laat de contrasten er zijn, voel ze, ervaar ze en leer ervan. En sta je tweelingziel
toe om hetzelfde te mogen doen. Precies zo zoals hij dat doet. Niet anders. Dat is liefde.
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