Ervaringen

Voorbeeld ‘jouw ervaring delen?’formulier

Vraag 1
Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment?
Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden het goed met elkaar vinden. Ik wist dat ik
iets met haar moest maar ik wist niet wat. Ik ging weg bij het bedrijf en er ontstond vriendschap tussen
ons.
Vraag 2
Hoe heb je het ervaren, wat voelde je, wat gebeurde er allemaal?
Pas een jaar later had ik het gevoel dat zij een volledig open boek voor mij was wanneer we elkaar
zagen of spraken. Ik had het gevoel dat ik alles van haar wist en dat kon niet want we kenden elkaar
nauwelijks want we zagen elkaar maar enkele keren per jaar. Ik voelde steeds meer een liefde bij haar
die ik nooit eerder gevoeld had. Dat gevoel was voor mij compleet nieuw en werd steeds sterker. Op
een gegeven moment spraken we telkens tegen elkaar uit dat we van elkaar hielden. Toen ik al mijn
gevoelens op internet aan het opzoeken was kwam ik telkens uit bij tweelingzielen. Ik had hier toen
nog nooit van gehoord. Als we bij elkaar waren voelden we die diepe onvoorwaardelijke liefde en
voelden we ons een.
Zij voelde ook de dingen die ik voelde. Ik heb haar ook gezegd dat als zij het niet zou voelen dat het
dan bij mij ook niet waar zou kunnen zijn, dat ik dan gek zou zijn. Ik dacht in eerste instantie dat zij het
minder sterk voelde dan ik maar later vertelde ze mij dat ze het net zo sterk voelde.
Vraag 3
Wat voor soort relatie heb je gehad met je zielsliefde?
We hebben een jaar een vriendschappelijke relatie gehad samen voor dat die diepe liefde
bovenkwam. Toen hebben we nog een half jaar van onze liefde op een vriendschappelijke manier
kunnen genieten en daarna begonnen de problemen.
Vraag 4
Welke obstakels zijn jullie tegengekomen in die relatie?
Twee hele belangrijke:
1. Ik wilde graag een liefdesrelatie met haar en zij wilde dat niet. Voor mij was het genoeg wanneer zij
een liefdesrelatie niet per definitie zou uitsluiten. Zij sloot dat wel per definitie wel uit. Ik wilde haar een
tijd niet zien omdat het te moeilijk was voor mij om telkens mijn liefde voor haar zo in te houden.
Daarna bleef ze mij ontwijken.
Ik wilde zo graag meer met onze liefde wilde doen dan we deden en zij wilde dat niet. Ik kon en wilde
niet een beetje van haar houden of het een beetje laten merken. Daardoor heb ik haar te veel
overspoeld met mijn liefdesgevoelens en dat heeft alleen maar averechts gewerkt.
2. Zij kon niet met onze diepe liefde omgaan vanwege blokkades uit haar verleden. De liefde tussen
ons was zo confronterend met de gigantische dikke muur die ze als bescherming om haar heen had
opgebouwd. Ze kon en durfde die muur nog niet af te breken. Ze voelde zich vertrouwder in de angst
en de pijn van die muur
Vraag 5
Wilden jullie allebei een liefdesrelatie samen, en waarom wel of waarom niet?
Ik wilde wel een liefdesrelatie met haar omdat dat voor mij de manier leek om zoveel mogelijk van die
waanzinnige liefde tussen ons te genieten. En omdat ik dacht dat er dan nog zoveel mogelijkheden
waren om nog veel meer met die liefde te doen.
Zij wilde geen liefdesrelatie met mij. Ik ken de reden daarvan niet. Het leek wel of ze bij de gedachte
daaraan al in paniek raakte. Op een of andere manier was dat voor haar een heel gevoelig punt.

Misschien vond ze mij lichamelijk niet aantrekkelijk genoeg, of het leeftijdsverschil te groot. Het was
ook ons enige taboe om over onze relatie samen te praten.
Vraag 6
Wat voor soort relatie hebben jullie nu, en is die voor jullie bevredigend?
Nu hebben we geen relatie meer. Ik voel me wel nog steeds met haar verbonden als met geen ander
ooit zou kunnen. Maar ik kan niets met haar nu. Ik heb de indruk dat ze mij ontwijkt en vooralsnog wil
blokken uit haar leven. Ik zou wel graag contact met haar willen maar ik merk nergens aan dat zij dat
ook wil. En als een van de twee het om wat voor reden dan ook niet wil, dan houdt het op.
Vraag 7
Wat heeft zielsliefde je gebracht, wat heb je er aan (gehad)?
Deze zielsliefde heeft mijn leven totaal veranderd. Ik heb de lange relatie met mijn toenmalige vriendin
verbroken. Ik heb ontdekt wat spiritualiteit is. Ik heb vooral mijzelf ontdekt voor het eerst in mijn leven.
Mijn essentie. Ze heeft me ook heel erg wakker geschud. Wat we met elkaar hadden was heel
confronterend voor ons allebei. Ik voel me nu veel meer mijzelf, sta veel sterker in het leven en sta
veel dichter bij de opdracht in mijn leven.
Vraag 8
Wat was het meest bijzondere of het mooiste wat er tussen jullie gebeurde?
Alle momenten dat we bij elkaar waren, waren geweldig. Het zwijgend (of pratend) een-voelen in een
heerlijk liefdesgevoel samen op de bank. Het gevoel van compleetheid. Momenten dat je letterlijk voelt
wat de ander voelt. De dingen die je van elkaar weet zonder dat je ze zou kunnen weten, die
onmetelijke intimiteit, puurheid en echtheid. De confrontaties tussen ons waarbij we elkaars ultieme
spiegel zijn, waren ook prachtig, dat je zoveel van jezelf in de ander kunt zien.
Vraag 9
Als je ook erotiek met je zielsliefde partner hebt beleefd was dat anders dan in andere relaties?
Alhoewel we allebei helemaal gek van erotiek zijn hebben we dat nooit samen beleefd.
Vraag 10
Hoe zou jij jouw zielsliefde-liefdesgevoel omschrijven?
Een gevoel van een-zijn, eenheid, compleetheid, volledigheid, volheid. En vooral ook
onvoorwaardelijke liefde naar elkaar. Soms het gevoel alsof we samen een opdracht hebben. Een
gevoel van kracht en liefde. Een gevoel van oneindigheid en tijdloosheid. Het gevoel dat je iets heel
bijzonders met elkaar deelt. Een bevoorrecht gevoel.
Vraag 11
Als je nu geen relatie meer hebt met je zielsliefde, hoe ervaar je dat dan, en waarom is die relatie
beindigd?
Ik ervaar het als een gemis in mijn leven. Alsof het belangrijkste in mijn leven onbereikbaar is
geworden. Ik heb me er wel bij neergelegd en het geaccepteerd. Ik voel me niet gekwetst. Ik voel me
wel incompleet.
De relatie is niet echt beëindigd maar ik merk nergens aan dat ze op enige manier met wil omgaan.

Vraag 12
Als je nu geen relatie meer hebt met je zielsliefde, zoek je dan weer zo'n soort liefde?
Ja, die zielsliefde zou ik graag weer ervaren. Ik geloof niet dat ik die met dezelfde intensheid nog bij
iemand anders zal vinden. Ik hoop iets te vinden wat er een beetje bij in de buurt komt. Iets wat tussen
‘gewone’ liefde en die ene zielsliefde inzit.
Vraag 13
Wat wil je nog meer vertellen?
Sinds we elkaar niet meer zien heb ik diverse mensen ontmoet met soortgelijk ervaringen. Daarnaast
heb ik regelmatig een gevoel van eenvoudig zielscontact met mensen die ik kort ontmoet.
Vraag 14
Welke tips heb je voor anderen?
•
•

Heb geduld met elkaar.
Dring jezelf niet op.

Vraag 15
Welke vragen heb je aan anderen?
•
•

Welke obstakels en problemen zijn jullie tegengekomen?
Hoe kijken jullie naar een aantal jaren terug op deze obstakels en problemen?

Vraag 16
Vindt je het leuk om met een aantal anderen met soortgelijke ervaring een keer samen te komen?
Ja dat lijkt me heel fijn, vooral persoonlijke ontmoetingen met een aantal mensen tegelijk.
Vraag 17
Eventueel je persoonlijke gegevens
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Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden het goed met elkaar vinden. Ik wist dat ik
iets met haar moest maar ik wist niet wat. Ik ging weg bij het bedrijf en er ontstond vriendschap tussen
ons.
Pas een jaar later had ik het gevoel dat zij een volledig open boek voor mij was wanneer we elkaar
zagen of spraken. Ik had het gevoel dat ik alles van haar wist en dat kon niet want we kenden elkaar
nauwelijks want we zagen elkaar maar enkele keren per jaar. Ik voelde steeds meer een liefde bij haar
die ik nooit eerder gevoeld had. Dat gevoel was voor mij compleet nieuw en werd steeds sterker. Op
een gegeven moment spraken we telkens tegen elkaar uit dat we van elkaar hielden. Toen ik al mijn
gevoelens op internet aan het opzoeken was kwam ik telkens uit bij tweelingzielen. Ik had hier toen
nog nooit van gehoord. Als we bij elkaar waren voelden we die diepe onvoorwaardelijke liefde en
voelden we ons een. Ik had toen nog een partner.
Zij voelde ook de dingen die ik voelde. Ik heb haar ook gezegd dat als zij het niet zou voelen dat het
dan bij mij ook niet waar zou kunnen zijn, dat ik dan gek zou zijn. Ik dacht in eerste instantie dat zij het
minder sterk voelde dan ik maar later vertelde ze mij dat ze het net zo sterk voelde.
We hebben een jaar een vriendschappelijke relatie gehad samen voor dat die diepe liefde
bovenkwam. Toen hebben we nog een half jaar van onze liefde op een vriendschappelijke manier
kunnen genieten en daarna begonnen de problemen.
Ik wilde graag een liefdesrelatie met haar en zij wilde dat niet. Voor mij was het genoeg wanneer zij
een liefdesrelatie niet per definitie zou uitsluiten. Zij sloot dat wel per definitie wel uit. Ik wilde haar een
tijdje niet zien omdat het te moeilijk was voor mij om telkens mijn liefde voor haar zo in te moeten
houden. Daarna bleef ze mij ontwijken.
Ik wilde zo graag meer met onze liefde wilde doen dan we deden en zij wilde dat niet. Ik kon en wilde
niet een beetje van haar houden of het een beetje laten merken. Daardoor heb ik haar te veel
overspoeld met mijn liefdesgevoelens en dat heeft alleen maar averechts gewerkt.
Zij kon niet met onze diepe liefde omgaan vanwege blokkades uit haar verleden. De liefde tussen ons
was zo confronterend met de gigantische dikke muur die ze als bescherming om haar heen had
opgebouwd. Ze kon en durfde die muur nog niet af te breken. Ze voelde zich vertrouwder in de angst
en de pijn van die muur.
Ik wilde wel een liefdesrelatie met haar omdat dat voor mij de manier leek om zoveel mogelijk van die
waanzinnige liefde tussen ons te genieten. En omdat ik dacht dat er dan nog zoveel mogelijkheden
waren om nog veel meer met die liefde te doen.
Zij wilde geen liefdesrelatie met mij. Ik ken de reden daarvan niet. Het leek wel of ze bij de gedachte
daaraan al in paniek raakte. Op een of andere manier was dat voor haar een heel gevoelig punt.
Misschien vond ze mij lichamelijk niet aantrekkelijk genoeg, of het leeftijdsverschil te groot. Het was
ook ons enige taboe om over onze relatie samen te praten.
Nu zien we elkaar niet meer. Ik voel me wel nog steeds met haar verbonden als met geen ander ooit
zou kunnen. Maar ik kan niets met haar nu. Ik heb de indruk dat ze mij ontwijkt en vooralsnog wil
blokken uit haar leven. Ik zou wel graag contact met haar willen maar ik merk nergens aan dat zij dat
ook wil. En als een van de twee het om wat voor reden dan ook niet wil, dan houdt het op.
Deze zielsliefde heeft mijn leven totaal veranderd. Het heeft een nieuwe dimensie aan mijn leven
toegevoegd waarvan ik het bestaan niet kon vermoeden. Ik heb de lange relatie met mijn toenmalige
vriendin verbroken. Ik heb ontdekt wat spiritualiteit is. Ik heb vooral mijzelf ontdekt voor het eerst in
mijn leven. Mijn essentie. Ze heeft me ook heel erg wakker geschud. Heel veel puzzelstukken vielen
op hun plaats. Wat we met elkaar hadden was heel confronterend voor ons allebei. Ik voel me nu veel
meer mijzelf, sta veel sterker in het leven en sta veel dichter bij de opdracht in mijn leven.
Er waren veel mooie momenten samen. Alle momenten dat we bij elkaar waren, waren geweldig. Het
zwijgend (of pratend) een-voelen in een heerlijk liefdesgevoel samen op de bank. Het gevoel van
compleetheid. Momenten dat je letterlijk voelt wat de ander voelt. De dingen die je van elkaar weet
zonder dat je ze zou kunnen weten, die onmetelijke intimiteit, puurheid en echtheid. De confrontaties
tussen ons waarbij we elkaars ultieme spiegel zijn, waren ook prachtig, dat je zoveel van jezelf in de
ander kunt zien.
Alhoewel we allebei helemaal gek van erotiek zijn hebben we dat nooit samen beleefd.

Het zielsliefdegevoel zou ik beschrijven als een gevoel van een-zijn, eenheid, compleetheid,
volledigheid, volheid. En vooral ook onvoorwaardelijke liefde naar elkaar. Soms het gevoel alsof we
samen een opdracht hebben. Een gevoel van kracht en liefde. Een gevoel van oneindigheid en
tijdloosheid. Het gevoel dat je iets heel bijzonders met elkaar deelt. Een bevoorrecht gevoel.
Dat we elkaar nu niet zien ervaar ik als een gemis in mijn leven. Alsof het belangrijkste in mijn leven
onbereikbaar is geworden. Ik heb me er wel bij neergelegd en het geaccepteerd. Ik voel me niet
gekwetst. Ik voel me wel incompleet.
De relatie is niet echt beëindigd maar ik merk nergens aan dat ze op enige manier met wil omgaan.
Ja, die zielsliefde zou ik graag weer ervaren. Ik geloof niet dat ik die met dezelfde intensheid nog bij
iemand anders zal vinden. Ik hoop iets te vinden wat er een beetje bij in de buurt komt. Iets wat tussen
'gewone' liefde en die ene zielsliefde inzit.
Sinds we elkaar niet meer zien heb ik diverse mensen ontmoet met soortgelijk ervaringen. Daarnaast
heb ik regelmatig een gevoel van eenvoudig zielscontact met mensen die ik kort ontmoet.

