
Vervolg op mijn strijd (vervolg op “tweelingziel”)

Mijn tweestrijd om het begrip tweelingziel is meer tot rust aan het komen, al is er nog een
hele weg te gaan. Waarom maak ik me er rondom Marc nou helemaal niet druk over? Het 
zit hem echt in de stabiliteit die ik bij hem heb. Wat kan het mij schelen, hoe onze 
verbinding in elkaar zit, ze is heel mooi en voelt bestendig voor eeuwig. Al zouden ooit 
onze wegen zich moeten scheiden, ik weet dat we elkaar terugvinden en dat de liefde 
voor elkaar er is. Dat behoeft geen stempels en kaders.

Maar als ik kijk naar mijn gevoel voor Hans, dan is dat zo zeker, maar zo onzeker in de zin 
van of we elkaar weer terugvinden, als onze aardse wegen zich scheiden. Dat is een raar 
gegeven, want ik herken hem toch? Ik ken hem uit eerdere levens, ik heb hem nu toch 
ook teruggevonden.

Het begrip tweelingziel voelt als een garantie, dat je elkaar zeker weer terugvindt. Het is 
een stiekem achterdeurtje, waardoor ik mijn verlatingsangst niet volledig hoefde toe te 
laten. Heel slim, hoe ik dit stiekem onbewust via de achterdeur heb vastgegrepen. Ik 
vrees dat ik enkel daarvoor helemaal zeker wilde weten of hij mijn tweelingziel is of niet. 
Maar in de eerste plaats kun je hier op aarde deze zekerheid helemaal nooit krijgen. En 
dan wordt het bevestigd door een heel zuiver persoon en dan blijf je toch twijfelen, want 
hoe kan die persoon dat zo zeker stellen. Zo blijf ik in twijfel, wat dan ook weer mijn 
verlatingsangst aanraakt. Ik heb door deze maalgedachte al vaker op het punt gestaan om
het op te geven. Het was een onmogelijke situatie, hij zou mij toch nooit toelaten en alles 
zou wel een leugen zijn. Maar dan kom je na een tijd toch weer uit je gepieker, omdat de 
verbinding die je voelt maar niet weg gaat. Het blijft bij me, de liefde blijft voelbaar, zo 
sterk, dat ik het niet kan ontkennen.

Het is een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen hebben, vertrouwen houden. In beginsel 
vertrouwen in mijzelf, in mijn gevoel, in mijn voelen en dan vertrouwen in het leven en het
universum.

De verlatingsangst kun je toch niet omzeilen. Ze is er, is het niet door een woord, dan wel 
door de spiegel die me zo ongenadig voor mijn neus wordt gehouden. Er doorheen gaan 
om ze los te kunnen laten, dat is de grote zekerheid. Niet leuk en gezellig, niet 
romantisch, maar realistisch. Ik heb al veel overwonnen in loslaten, dit lukt me ook. Het is 
uiteindelijk maar een woord, niet een persoon. Als ik Hans kan loslaten en hem zelf zijn 
weg kan laten lopen, ongeacht hoe dat voor mij voelt, dan kan ik dat met een begrip ook. 
Het voelt al rustiger ten opzichte van donderdag. Het voelt niet meer aan als iets wat ik 
kwijtraak. Nu voelt het enkel nog onzeker. Zal hij mij ook speciaal vinden en me nooit 
meer vergeten, zoals ik dat bij hem zo voel. En dat is een onzekerheid, die ik heb te leven.
Dat is leven. Het antwoord hierop vind ik in de tijd en in het gevoel wat ik nu en al zo lang
ervaar. Vanuit zijn ziel herkent hij me, dat voel ik. Zijn hart weet. In zijn hoofd kan hij het 
niet weten, net zo goed als dat ik nu tot de conclusie ben gekomen, dat ik het in mijn 
hoofd ook nooit zal kunnen weten. Het weten zit in je hart, in je gevoel, want daar spreekt
je ziel en nergens anders.
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