
Tweelingziel

Het is precies 11.11 uur als ik mijn computer opstart om deze brief te schrijven. 11.11 uur,
het is precies het cijfer wat in samenhang met tweelingzielschap wordt gebruikt, een 
moment waarop ik wel heel erg vaak toevallig op de klok kijk, alsof mijn innerlijke klok me
precies geleidt om op dat moment te weten dat het zo laat is (dat ik daar sta). 11.11 uur, 
precies voor mij het moment nu, waarop ik iets voel wat ik wil verwerken in een brief. Een 
gevoel juist rondom het begrip tweelingziel.

Dat begrip tweelingziel, wat doet dat eigenlijk me me. Ik struikel er zo vaak over, maar 
tegelijk klamp ik me er ook heel erg aan vast. Ik stop mijn beleving in een hokje, om 
mezelf het recht te geven om dit zo te voelen. Het recht dat ik echt zo veel mag houden 
van Hans. Alsof ik zonder dit begrip strafbaar ben en voor eeuwig veroordeeld word, 
omdat ik deze liefde voel. Zit het dan zo diep, mijn eerdere ervaring, uit dat eerder leven? 
Is het dan zo hard aangekomen, dat ik alles aangrijp om mezelf het recht te geven, dat ik 
dit voel?

Wie is er in staat om voor mij te bepalen hoe de verbinding tussen Hans en mij in elkaar 
zit? Niemand, behalve ikzelf. En Hans kan dat enkel voor hemzelf. Ik kan niet voor hem 
bepalen hoe het voor hem voelt en hij kan dat zelfde niet voor mij. Toch struikel ik dan 
weer over dit begrip als ik deze site in de lucht gooi. Maar ook daarna. De schok opeens, 
als ik tot het besef kom, dat ook Hans dit kan lezen. Daarna de berusting dat het goed is. 
En dan opeens begint het weer. Het begrip tweelingziel klampt zich vast en tegelijkertijd 
slaat het zich los. Ik klamp me vast en tegelijkertijd duw ik het begrip van me af, omdat 
het zo beperkend is. Het zet gevangen.

Ik kan het nog niet om het volledig los te laten, al voel ik wel heel duidelijk dat ik alle 
recht heb om dit gevoel te mogen ervaren en uit te dragen, los van alle stempels en 
kaders. Het is een gevoel wat vrij moet kunnen zijn en dat is het nu niet volledig. Het 
begrip tweelingziel bewerkstelligde dat in eerste instantie wel bij mij. Juist door de 
herkenning en erkenning die ik hierin vond, gaf ik mezelf het recht om open te blijven 
staan hiervoor. Maar universeel gezien is het een erg beperkende visie als je iemand 
bestempelt als degene die het dichtste bij je staat. We zijn toch allemaal verbonden. Het 
kan niet zo zijn, dat de een meer is dan de ander. Maar dit gevoel...hij is altijd in me. Hoe 
kan dit niet waar zijn?

Is het woord tweelingziel iets wat ons het recht mag geven om ongelooflijk diep en zonder
grenzen van iemand te houden. Is het niet gewoon zo dat we dit voor iedereen voelen 
kunnen, maar dat het begin gemaakt mag worden bij iemand die blijkbaar erg na aan je 
hart staat. En hoe na staat iemand aan je hart, is dat je familie? Hoe lang ken je hen in de
eeuwigheid? Wat zien wij aan uiterlijke werkelijkheid, wat wordt ons opgelegd aan 
verwachtingen, sociale verwachtingen en patronen?

Wat begrijpen wij met ons hoofd van alle wetten die er gelden binnen het universum? Ik 
denk dat wij er minder van begrijpen, dan wij nu kunnen denken. En als we denken, waar 
is dat op gebaseerd? Is dat gebaseerd op een universele waarheid, of is het een product 
van de uiterlijk waarneembare wereld? En waarom moet alles met dat denken 
goedgekeurd, of afgekeurd worden? We leven in een wereld van polariteit, maar in onze 
essentie zijn we juist een heel wezen. Hoe kan dan het ene bestaan en het andere niet? 
Daar kom ik weer op mijn verhaal van de paradox in heelheid. Het gaat toch om de 
heelheid....

Is het daarom dat ik het woord tweelingziel vastklamp en tegelijkertijd bestrijd? Waarom 
geef ik mezelf niet het volledige recht om te zijn wie ik ben. Dit gevoel is zo aanwezig in 



me, waarom zoek ik al 2 jaar naar de goedkeuring in de buitenwereld? Ik moet eerst eens 
onvoorwaardelijk de goedkeuring voor dit gevoel in mijn innerlijk vinden. En daarbij moet 
ik alle eventuele oordelen uit de buitenwereld loslaten, inclusief het begrip tweelingziel. Ik 
houd van deze man, ik ervaar mezelf in deze man, dat is de essentie en al het andere mag
ik gaan laten vervagen. Hoe ik dat moet doen, weet ik nu niet. Ik neem aan, dat het leven
me dat vanzelf wel laat zien. Daar vertrouw ik op. Het gaat om deze weg, hoe je hem 
bewandelt is van onderliggend belang. Ik bewandel hem in connectie met Hans. Of hij dat 
andersom doet, is aan hem. Dit is hoe ik het doe, anderen vinden een andere weg. 
Uiteindelijk leidt deze weg ons naar het weer terugkomen in onze essentie, weer volledig 
ervaren wie we zijn en dat is liefde, onvoorwaardelijke liefde. Dat is het doel en dit is mijn 
weg, die ik mag lopen. Ik loop hem al 2 jaar en ik draai niet om, ik ga door tot ik volledig 
liefde kan ervaren in al zijn facetten. 

Deze site geeft me vaak de kracht om mezelf neer te zetten, om door te gaan, om het 
recht te hebben om dit diepe te voelen. Ik ga door en zal dadelijk deze site niet meer 
nodig hebben om mezelf zo neer te mogen zetten, dan ben ik er gewoon, zoals ik ben. Ik 
toon dan via mijn site de weg hoe IK hem heb gelopen, enkel ik, want dit is enkel mijn 
weg. En dat ik Hans ervaar op mijn weg, de liefde die ik voor hem ervaar me zo 
ongenadig mezelf laat zien, deze liefde ten volle toelaat, maakt mij niet strafbaar. Het 
maakt me kwetsbaar. En is dat nu juist de weg, die ons terugbrengt naar ons ware zijn?!
Hans, ik kies voor mijn hart, wat mij in verbinding met jou mijn weg toont, kwetsbaar en 
steeds meer vrij. 

Alle liefs, Anna 21/11/2013


