
Ook dat is zielenliefde

Ik merk de laatste tijd een raar iets in mezelf, wat ik de hele tijd niet kon verklaren. 
Gisteren voelde ik het en nu begrijp ik het. Ik voel al een paar jaar een heel dubbel gevoel
bij iemand. Zij had de eerste keer dat ze me zag een klik met mij, zo zei ze me ooit. Ik 
had de hele tijd een waarschuwingsgevoel: “Houd haar op afstand.” Dit heb ik altijd 
gedaan, maar doordat we elkaar vorig jaar vaker zagen, zijn we ook meer met elkaar op 
gaan trekken. Voor even, want het waarschuwingsgevoel kwam tot uiting. Ze begon zich 
vreemd te gedragen ten opzichte van mijn verhaal rondom Hans. Ik trok me terug, wat in 
haar waarschijnlijk alleen maar haar nieuwsgierigheid heeft doen voeden. Niet lang hierna 
kwam mijn verhaal m.b.t. Hans als een roddel naar buiten. Ik was verliefd op hem. Ik zag 
daar voor Hans heel veel kwaad in de gevolgen die dit verhaal konden hebben voor hem 
en dat heeft me heel verdrietig gemaakt. Ik vertrouw haar tot op de dag van vandaag nog
altijd niet.

Maar.....

Toch is er iets in mij, dat ik van haar houd. Ik kan dat niet verklaren, maar ik betrapte me 
daar wel eens op. Vooral de laatste tijd merkte ik dit vaker. Toch loop ik liever met een 
boog om haar heen. Heel vreemd. Hoe kan ik iemand tegelijk wantrouwen en echt niet fijn
vinden, maar toch ergens een gevoel van liefde voor hebben. Ik merk vooral, dat als ik 
haar zie, dat ik een naar gevoel krijg. Dan voel ik die liefde niet voor haar. Als ik het wel 
eens voel, moet ik ook niet aan haar als persoon denken, want dan blijft er weer niets 
over van dit liefdesgevoel. Mijn nare gevoel heeft dan ook weinig te maken met de roddel.
Het heeft het wel versterkt en vooral bevestigd, dat mijn gevoel rondom haar kloppend 
was. Ik zal met de auto ook liever een rondje extra omrijden, zodat ik niet langs haar huis 
rijd, als ik daar in de buurt moet zijn.

Gisteren voelde ik het opeens. Zij in haar mens-zijn heeft bepaalde eigenschappen die niet
samengaan met mij. Dat botst, daar voel ik me niet veilig bij, ze dendert over me heen als
een zware locomotief. Maar de liefde die ik voel, zit op zielsniveau. Daar voel ik wel dat ze 
deze eigenschappen niet zo heeft, zoals ze als mens dat wel heeft. Dit heb ik nog nooit 
ervaren. Normaal is het gewoon dat iemand me ligt, iemand me niet ligt en dan het gros 
van de mensen die neutraal voelen voor mij. Daarom is het ook, dat ik haar na een hele 
tijd kon vergeven voor haar erg kwetsende en stiekeme gedrag, maar ik toch het liefst 
wegrende als ze in de buurt kwam. Dat begreep ik maar niet. Dat zou toch moeten 
betekenen dat ik haar niet had vergeven. Ik denk dat dit ook zo is. Ik heb haar als mens 
nog niet vergeven, maar als ziel wel.

Ook dat vind ik zielenliefde. Je voelt door het aardse leven, door de problemen die je met 
iemand kunt ervaren toch een liefde die je voor die ziel hebt. Ik vind dat mooi, al zal ik 
haar in mijn aardse huisje niet graag over de vloer zien. Dat is het ervaren hoe zielen in 
liefde elkaar ervaren. Dat is zielenliefde en voor mij is daarmee nu toch alweer helemaal 
helder, dat zielenliefde zoveel anders is dan de aardse liefde.

Tja, voor Hans is de liefde op beide vlakken. Maar op zielsniveau voel ik het toch veel 
sterker. Ik merk dat nu ook. Ik heb hem tot gisterochtend gevoeld en toen was hij plots 
weg. Helemaal weg. Hij kon wel van de aardbodem zijn verdwenen. Op zielsniveau was hij
even voor ruim een dag weg. De liefde zit er dan onveranderd, maar de band is niet 
voelbaar, want ik voel hem niet. Er is geen wederkerigheid, geen lijntje. Het verbaast me 
iedere keer weer opnieuw, als ik dit plotseling onaangekondigd ervaar. Gisterochtend had 
ik hem zelfs heel fel gevoeld. Daarom was het ook zo vreemd voor mij. Wat had ik 
gedaan? Vannacht droomde ik van hem, maar zelfs na die droom was hij voor mij niet 



voelbaar. Nu voel ik hem weer, rustig. Hij is weer terug.

Het blijft voor mij toch een niet te verklaren gegeven, als ik er over na begin te denken. Ik
ervaar hem telkens via het voelen en daar is geen controle op. Ik kan het de laatste 
weekjes enkel beter controleren, dat ik zijn energie beter buiten mijn fysieke lichaam kan 
houden. Dan voel ik hem niet meer in me, maar (vlak) bij me. Dat kan ik nu wel beter 
controleren. Maar buiten dat is het een volledig overgeven aan dat wat er is. En dat blijft 
moeilijk; het aardse en het gevoel op zielsniveau. Net zo goed als dat ik voor die vrouw 
een gevoel van liefde heb op zielsniveau en ik haar aards echt het liefst kilometers uit mijn
buurt houdt, is er met Hans ook dat vreemde contrast. Bij die vrouw zit er geen verlangen 
om daar iets aan te veranderen, ook op zielsniveau niet. Zelfs daar heb ik niet de behoefte
iets met haar te delen in het aardse. Bij Hans blijft die aardse behoefte knagen, gevoed 
door het hele diepe wat ik op zielsniveau ervaar. Maar ook daar wil ik, als ik op zielsniveau 
voel, niets veranderen, daar is het precies goed, het zou niet anders kunnen zijn nu. Maar 
mijn aardse ikje...zucht...zou toch graag een kopje koffie met hem willen drinken...in alle 
rust...alleen met hem.... Dat is niet en zolang hij het aards niet wil zal het er ook niet zijn.

Aanvaarden en doorgaan met dat wat op mijn pad blijft komen door de liefde die ik blijf 
voelen. Het blijft de weg uitstippelen, telkens weer door en steeds verder, maar tegelijk 
steeds dichter bij mezelf. En het paradoxale is, hoe dichter ik bij mezelf kom, hoe verder ik
van de buitenwereld verwijderd raak, maar tegelijk hoe dichter ik ook bij deze wereld kom.
Dat komt naar mijn gevoel puur door het contrast wat je ervaart op ziels- en op aards 
niveau. Je bent beter in staat om de ziel in de mens waar te nemen, waardoor de 
menselijke eigenschappen niet zwaar wegen. Het zijn poreuze laagjes, waar je makkelijk 
doorheen kijkt, of prikt. Maar juist de behoefte van de mens om deze laagjes met hand en
tand heel hoog te houden, maakt dat ik me heel ver van deze wereld af voel staan, zoals 
ik dat nu ook ervaar bij die vrouw. Waarom doen we toch niet allemaal normaal? Waarom 
kunnen we de liefde niet toelaten en ons zelf laten zien zoals we zijn. Ik blijf van mening, 
dat als we dit allemaal kunnen, er nooit meer een gekwetst hart zal zijn, dan is alles open 
en eerlijk doordat we liefde toelaten (gelijkwaardig geven en ontvangen). Dan mag ieder 
precies zo zijn zoals hij is, omdat hij zo is. Dat is liefde die hier in het aardse erg schaars 
is, want we durven het niet om onszelf liefdevol in onze eigen ogen te kijken. Daar begint 
het. Zonder dit, kom je moeilijk verder en blijf je al de oordelen die je over je zelf hebt 
zien in een ander. Daarom word je onherroepelijk beoordeeld en veroordeeld. We blijven 
allemaal wat vinden van een ander, omdat we niet in staat zijn die ander precies zo te 
nemen zoals hij is; een ziel die dingen leert en dus niet perfect is!!!! Daarom voel ik voor 
die vrouw liefde, maar sta ik het niet meer toe, dat ze door haar onevenwichtigheden mij 
nog een keer zoveel pijn doet. Daarom voel ik bij haar het contrast tussen het aardse (hoe
ze zich gedraagt) en de ziel (wie ze in essentie is) zo fel. Ik ben nu beter in staat om 
mezelf te beschermen zonder daardoor mijn hart te sluiten. Voorheen lukte me dat maar 
moeizaam en daarom ook dat ik me telkens aan dezelfde steen pijnigde. Nu erken ik die 
steen, loop erom heen en kan daarna de steen echt wel waarderen voor dat hij er is. Ik 
kan hem alleen niet meer waarderen voor dat ik me daar tegenaan zou lopen, of dat hij 
onverwacht in mijn loopgang zou liggen waardoor ik er alweer over struikel. Dat laat ik 
niet meer toe. De schoonheid van de steen en het feit dat ik hem tegenkom kan ik 
ondanks dat wel toelaten.

Misschien is het ook wel daardoor, dat ik Hans nu niet meer in me voel, maar buiten me. 
Al met al, is dat een goede ontwikkeling vind ik zelf. Het geeft rust en ik kan hem beter 
laten. Ik kan gelukkig zijn nu, ook als hij op afstand is. Nog niet altijd, maar wel veel beter
en veel langer. Ik begin het te leren; afschermen en toch de liefde toelaten. Niet alleen 
voor Hans, maar breder en dat maakt vrijer, minder afhankelijk.
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