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Hoofdstuk 1 
 
Weet daarom dat ik zal terugkeren uit de grote stilte... Vergeet niet dat ik naar je zal terugkomen... Een 
korte wijle rust op de wind, dan zal een andere vrouw me baren. 

KAHLIL GIBRAN 
 

 
Voor iedereen is er een speciaal iemand. Vaak zijn er twee of drie of zelfs vier. Ze 
komen uit verschillende generaties. Ze reizen over oceanen van tijd en over diepten 
van hemelse dimensies om weer bij je te zijn. Ze komen van de andere kant, uit de 
hemel. Ze zien er anders uit, maar je hart kent ze. je hart houdt ze in een omarming 
zoals jij ze ooit omarmde in de maanovergoten woestijnen van Egypte en op de oude 
vlakten van Mongolië. Samen trokken jullie op in de legertrossen van vergeten 
generaals en samen hebben jullie geleefd in de met zand bedekte grotten van de 
Ouden. jullie zijn met elkaar verbonden door de eeuwigheid heen en jullie zullen 
nooit alleen zijn. je hoofd zegt wellicht: 'Ik ken je niet.' je hart weet beter. Hij pakt 
voor de eerste keer je hand en de herinnering aan zijn aanraking ontstijgt de tijd en 
stuurt een schok door elk atoom van je wezen. Zij kijkt je in de ogen en jij ziet een 
ziel die door de eeuwen heen jouw gezel is. Je maag keert zich om. Je krijgt kippenvel 
op je armen. Alles buiten dit moment verliest zijn betekenis. 
Hij herkent je wellicht niet, ook al ken jij hem, wanneer je hem eindelijk weer 
ontmoet. Jij kunt de band voelen. Jij kunt de mogelijkheden, de toekomst zien. Maar 
hij niet. Zijn angsten, zijn verstand, zijn problemen leggen een sluier over de ogen van 
zijn hart. Hij laat zich niet helpen door jou om de sluier op te lichten. Jij rouwt en 
treurt en hij gaat verder. Het lot kan zo netelig zijn. Als jullie beiden elkaar herkennen 
is er geen vulkaan die met meer geweld tot uitbarsting komt. De energie die vrijkomt 
is enorm. Zielsherkenning kan een kwestie zijn van een moment. Een plots gevoel van 
vertrouwdheid, je kent deze nieuwe persoon veel intiemer dan met je gezonde 
verstand mogelijk zou zijn. Een innigheid die doorgaans gereserveerd is voor je 
naaste 
familieleden. Of zelfs nog inniger. Je weet intuïtief wat je moet zeggen, hoe ze zullen 
reageren. Een gevoel van veiligheid en vertrouwen dat groter is dan je in een dag, een 
week of een 
maand kunt verwerven. Zielsherkenning kan zich subtiel en langzaam ontwikkelen. 
Een dagende bewustwording als de sluier voorzichtig wordt opgetild. Niet iedereen is 
in staat tot onmiddellijk inzicht. Soms is er tijd voor nodig en kan geduld geboden 
zijn voor degene die het eerst herkent. Je kunt je de aanwezigheid van je soulmate 
bewust worden door een blik, een droom, een herinnering, een gevoel. Je kunt je 
ervan bewust worden door de aanraking van zijn hand en door de kus van haar lippen 
en je ziel schrikt wakker. De aanraking waardoor je het weet kan van je kind, van een 
ouder, van een broer of zuster, van een ware vriend zijn. Of het kan die van je 
geliefde zijn, die over de eeuwen heen reikt en je nogmaals kust en je eraan herinnert 
dat jullie altijd samen zullen zijn, tot het einde der tijden. 


