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Tweelingzielen - De weg terug naar liefde

Wat fijn dat je mijn e-book over Tweelingzielen gedownload 
hebt! Ik hoop dat dit e-book je meer inzicht en innerlijke rust 
geeft op jouw eigen tweelingziel pad.

Onthoud dat alles wat je in dit e-book leest, geschreven is 
vanuit mijn eigen visie, vanuit mijn waarneming. Het hele 
leven is zoals de mens het zelf waarneemt en iedereen leeft 
vanuit zijn/haar eigen waarneming, in zijn/haar eigen 
waarheid. 

Ik hoop dat wat ik geschreven heb bij jou resoneert en zo 
niet, dan is dat ook prima. Haal er datgene uit wat voor jou 
belangrijk is en laat de rest voor wat het is.

Veel leesplezier!

Mariska Pados
MeerGeluk.Nu

https://meergeluk.nu/meerliefdeopties
https://meergeluk.nu/meerliefdeopties
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1. Wat zijn tweelingzielen?

In mijn beleving zijn tweelingzielen oude zielen die al vele 
levens geleefd hebben en daarmee dus vaak op aarde geleefd 
hebben als mens, maar ook in andere sterrenstelsels diverse 
levens geleid hebben. 

De ziel is eeuwig en oneindig. Als ziel kies je voor je eigen 
incarnaties en de lessen die je tijdens deze incarnaties wenst 
te meesteren. Een ziel heeft geen lichaam, dus om bepaalde 
lessen te leren, of simpelweg om te ervaren, heeft de ziel een 
‘voertuig’ nodig om dit te kunnen doen. Dat is volgens mij de 
reden waarom we als ziel incarneren.
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Er zijn verschillende theorieën over de oorsprong van 
tweelingzielen en ook over het aantal tweelingzielen dat elk 
mens zou hebben, maar wellicht is de theorie hierover niet 
relevant. 
Wat betekent tweelingziel zijn voor jou? Wat is er met jou 
gebeurd nadat jij jouw tweelingziel hier op aarde in een 
ander mens herkend hebt?

Ik denk dat de meeste tweelingzielen het erover eens zullen 
zijn dat het hier gaat om een bijzondere zielsconnectie, om 
een intense energetische connectie en een alles 
overweldigende liefde. 

Veel tweelingzielen die hun tweelingziel partner in dit leven 
mogen ontmoeten op aarde ervaren hierbij de nodige heftige 
gevoelens en uitdagingen.

Maar het kan natuurlijk zo zijn dat jouw tweelingziel helemaal 
niet hier op aarde geïncarneerd is en dat je alleen op 
zielsniveau jouw tweelingziel connectie ervaart.

Een tweelingziel connectie is dus een spirituele connectie die 
vooral op energetisch niveau ervaren wordt, bewust en 
onbewust. Want ook de tweelingzielen die nog niet 
‘ontwaakt’ zijn, ervaren deze connectie ook, maar dan meer 
op onbewust niveau en op zielsniveau, alleen zijn zich nog 
niet bewust van wat er op zielsniveau gebeurt.
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2. Hoe herken je jouw tweelingziel?

Een vraag die vaak gesteld wordt. De meeste tweelingzielen 
die hun tweelingziel ook hier op aarde ontmoet hebben, zullen 
zeggen dat het een innerlijk weten is. Je weet en voelt het 
gewoon. 

Maar wat voel je dan? Sommigen ervaren het alsof ze zichzelf
tegenkomen en zelfs als een soort van thuis komen. 

Anderen voelen dat er energetisch van alles gebeurt. 
Alsof ze in vuur en vlam gezet worden, maar raken verward 
door alles wat er losgemaakt wordt door deze ontmoeting en 
de tegenstrijdigheden die ze vervolgens ervaren van wat ze 
op aards niveau waarnemen en energetisch aanvoelen. 
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Er zijn tweelingzielen die niet direct de herkenning ervaren, 
maar waarbij gaandeweg allerlei puzzelstukjes op hun plek 
vallen. 
Het kan zijn dat er veel karma en energetische blokkades op 
de connectie zitten, en dat het leren kennen van de 
tweelingziel eigenlijk helemaal niet zo fijn voelt, maar vooral 
verwarrend omdat de magnetische aantrekkingskracht wel 
onmiskenbaar aanwezig is. 

Hoe de connectie ervaren wordt en hoe het pad zich ontvouwt, 
hangt van zoveel verschillende factoren af, dat er geen 
eenduidig lijstje met kenmerken te maken is.

Maar wat bij alle tweelingzielen overduidelijk is, is dat deze 
connectie als geen andere is, dus niet te vergelijken is met 
andere connecties. En dat wanneer je eenmaal je tweelingziel 
ontmoet hebt, dat deze niet meer uit je hoofd en hart verdwijnt. 
Je bent onlosmakelijk met elkaar verbonden en door de 
ontmoeting op aarde, wordt als het ware ‘de weg terug naar 
liefde’ vrij gemaakt. 

Vanaf die eerste ontmoeting in dit leven op aarde gebeurt er 
van alles. Het kan zijn dat je meteen een enorm snelle 
spirituele groei doormaakt, dat je paranormale gaven 
geactiveerd worden en dat je een Kundalini ontwaking 
doormaakt.

Jouw tweelingziel laat jou dus waarschijnlijk niet meer los… en 
je bent in een achtbaan van intense gebeurtenissen en emoties 
terecht gekomen.
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3. Wat is het doel van tweelingzielen?

Er zijn tweelingzielen die op aarde gelukkig samen zijn in een 
liefdesrelatie, maar is dit altijd het doel?
Veel tweelingzielen zijn (nog) niet samen in een liefdesrelatie. 
Of het samenkomen in een liefdesrelatie een doel op zich is, 
zal je zelf als tweelingziel diep van binnen mogen voelen.

Voor mijn gevoel ontmoeten we onze tweelingziel niet voor 
niets op aarde. Een belangrijk doel is de persoonlijke en 
spirituele groei die in gang gezet wordt door de ontmoeting 
met je tweelingziel. Door deze groei ga jij jezelf helen (en 
daarmee ook jouw tweelingziel!), mag jij je herinneren dat je al 
'heel' bent, leer je opnieuw onvoorwaardelijke liefde 
ontdekken, mag jij je herinneren dat alles om liefde draait en 
dat je zelf al liefde bent.
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Maar dit is zeker niet het enige doel. Ik geloof ook dat
tweelingzielen op aarde incarneren en samen mogen komen om
andere mensen en de aarde te helpen bij ascensie. Dat de
mensen mogen groeien naar een hoger bewustzijn, mogen gaan
leven vanuit hun ziel, en dat iedereen zich uiteindelijk gaat
herinneren dat liefde ons thuis is. 
Tweelingzielen mogen daarom eerst zelf in energetische
frequentie stijgen (hun vibratie verhogen) voordat ze anderen
daarmee kunnen gaan helpen.

Veel tweelingzielen die bij mij komen voor een sessie, zijn
healers. Dat is niet zo vreemd, want in andere levens zijn
tweelingzielen al eerder healer geweest. Ook zijn meerdere
tweelingzielen overduidelijk spirituele leiders. Ze zijn naar aarde
gekomen om de mensen en de aarde te helpen. Voel jij ook dat
je een bepaalde missie hebt hier op aarde? 

>> Wil jij meer inzicht in wat onder andere de bedoeling is van
jouw tweelingziel connectie en/of wil je weten wat jouw
levensdoel is, dan kan ik je daar meer inzicht in geven tijdens
een Tweelingziel Sessie. <klik hier> <<

Tweelingzielen hebben samen op zielsniveau voor hun
incarnatie afgesproken welke lessen zij op aarde willen
meesteren. Ook over het samenkomen in een liefdesrelatie zijn
afspraken gemaakt. 

Waarom ervaren we al deze aardse uitdagingen? Zonder de
uitdagingen zouden we niet in staat zijn om te leren en te
groeien als mens, om te groeien naar een hoger bewustzijn. 
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Vooral door wat onze tweelingziel spiegelt en ons laat zien (op 
wat voor manier dan ook!) worden we uitgedaagd om met 
onszelf aan de slag te gaan, om oude pijnstukken te helen en 
om volledig in onze kracht te komen
Tijdens dit groeiproces voelen we vaak een strijd tussen het 
hart en het ego. Het ego dat juist voor de pijn en het verdriet 
zorgt, maakt helaas dat we ons levenspad zwaarder ervaren 
dan nodig is. Het ego probeert ons nog regelmatig te overtuigen 
dat wat er op aarde gebeurt, echt is.  

We mogen het ego gaan loslaten zodat we eindelijk weer de 
stem van onze ziel kunnen horen en vanuit ons hart kunnen 
leven.

Hoe kun je liefde in een ander zien als je nog niet genoeg liefde 
voor jezelf voelt? Om onvoorwaardelijke liefde te kunnen delen, 
mogen we eerst onvoorwaardelijke liefde voor onszelf voelen 
en daarmee ook de verbinding met de Goddelijke Bron (of God, 
Eeuwige Liefde, welke naam bij jou resoneert…) voelen. 
Liefde is ons thuis en dat is wat we ons mogen herinneren. 
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4. Wat is spiegelen en waarvoor dient het?

In elke relatie spiegelt de ander iets aan je. En vooral bij 
tweelingzielen gebeurt dit spiegelen op een veel diepgaander
niveau. Een tweelingziel wordt ook wel eens ‘spiegel ziel’ 
genoemd.

Je kunt het zo zien dat alles wat er gebeurt met betrekking tot 
jouw tweelingziel, de situatie, zijn/haar gedrag, dat daarmee 
iets aan jou gespiegeld wordt. Vooral als er daarmee pijn of 
verdriet getriggerd wordt, is dat een signaal dat je naar binnen 
mag keren en iets met deze trigger mag doen. Hoe heftiger de 
trigger, des te meer innerlijk werk je nog te verrichten hebt. 

Door het spiegelen kan het zijn dat je geconfronteerd wordt 
met delen die je nog in jezelf ontkent, die je liever niet onder 
ogen komt (ook wel schaduwzijden genoemd). Het kan zijn 
dat er thema’s naar boven komen die je vanuit je jeugd nog 
verwerken mag. 

Bij veel tweelingzielen is het belangrijk dat zij hun innerlijk 
kind gaan helen. Het innerlijk kind is vaak het gekwetste deel 
in je dat geraakt wordt door het gedrag van de andere 
tweelingziel, maar is eigenlijk oude pijn (vaak uit de jeugd) dat 
geraakt wordt. Het kan zijn dat jij je niet genoeg gezien en 
geliefd voelde. Of dat je je onveilig voelde en een 
traumatische ervaring meegemaakt hebt dat nog verwerkt 
mag worden. 
Het kan zelfs gebeuren dat er iets getriggerd wordt dat nog 
met andere levens en karma te maken heeft; met lessen die 
in eerdere levens nog niet gemeesterd zijn.

- 11 -



Bij het spiegelen dat plaatsvindt bij tweelingzielen is het de 
uitdaging om zelf te voelen welk thema er bij jou speelt en wat 
jij dus nog voor jezelf mag helen. 
Ook afhankelijkheid is een belangrijk thema. Als je denkt iets 
van de ander nodig te hebben voor je eigen geluk, dan word 
je waarschijnlijk uitgedaagd om dit eerst aan jezelf te geven.
Een relatie mag nooit een invulling zijn, maar mag een
aanvulling zijn. Dat geldt voor alle volwassen relaties, dus ook 
voor tweelingzielen.

Jouw tweelingziel is jouw ultieme spiegel. Als je gelooft dat 
jouw tweelingziel anders is dan jij, dan betekent dat meestal 
dat je nog een deel van jezelf ontkent en nog niet omarmd 
hebt.
Als tweelingziel wordt er van je gevraagd om heel eerlijk naar 
jezelf te kijken. Ben jij zelf de persoon waar je verliefd op zou 
willen worden? Ben jij de persoon waarmee jij jouw leven zou 
willen delen?

- 12 -



Soms is hetgeen waarmee we geconfronteerd worden
keihard. Het vereist veel kracht en moed om het tweelingziel
pad te bewandelen. Maar je mag dit pad bewandelen, juist
omdat je het aankunt! Sterker nog, je hebt dit pad zelf als ziel
gekozen ;)

>> Als je wilt weten op welke manier jouw tweelingziel jou
spiegelt en welke delen jij nog in jezelf mag helen, dan kan ik
je daarover advies geven tijdens een Tweelingziel
Sessie. <klik hier> <<

Voor mijn gevoel is het de bedoeling dat we als tweelingziel
door alle aardse illusies heen leren kijken, dat we deze illusies
ontstijgen en vanuit een hoger perspectief kunnen kijken wat
er nu werkelijk gebeurt en wat de bedoeling is van het spel dat
op aarde gespeeld wordt. Want dat is wat we doen als mens.
We hebben een bepaalde rol aangenomen en die rol spelen
we op aarde.

Wat als jouw tweelingziel dus die rol aangenomen heeft om
jou te helpen? Een rol waarbij jij precies daar geraakt wordt
waar nodig zodat jij die delen in jezelf kunt gaan helen. 
Zodat je steeds meer in je eigen kracht kunt komen. 
Zodat je onvoorwaardelijk van jezelf leert houden. 
Zodat je vanuit je ziel kunt leven, volgens je eigen zielenplan.
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5. De verbinding met de Lichtwereld

Wanneer je gelooft dat we allen 1 zijn, dat alles en iedereen 
met elkaar verbonden is, dan besef je dat de Lichtwereld en 
het hele Universum slechts een gedachte van je vandaan 
zijn. Zoals Rumi al zei ‘Het hele Universum is in jou’. En dat 
is hoe je contact maakt met de Lichtwereld. Je hoeft slechts 
een moment rust te nemen, naar binnen te keren en op die 
manier contact te maken. 

Verbinding maken met de Lichtwereld, kan je helpen om 
meer innerlijke rust te vinden. Het kan je helpen om meer 
inzicht en vertrouwen te krijgen op het tweelingziel pad dat je 
bewandelt.
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De Lichtwereld is fantastisch en de bronnen zijn oneindig. Je
hoeft er alleen maar in te geloven en vertrouwen te hebben!
Elk mens is een goddelijk wezen en kan contact maken met de
Engelen, Aartsengelen, Opgestegen Meesters (Verlichte
Meesters), Goden en Godinnen. Voel waar jij zelf mee
resoneert. 

De Lichtwereld communiceert op een wonderlijke manier met
de mens. Je hoeft er alleen maar voor open te staan en erop te
vertrouwen. Als je om hulp of om een inzicht vraagt, blijf dan
ook open staan voor de tekenen die je na je hulpvraag mag
ontvangen. 

Die tekenen kunnen tot je komen in de vorm van bijvoorbeeld:
een liedje op de radio, wolken, veertjes op je pad, bepaalde
dieren die je ineens ziet op een bijzonder moment, dubbele
getallen, enz. Of je krijgt ineens een bepaalde ingeving. 
Blijf dus ontvankelijk als je om hulp gevraagd hebt, want het
Universum en de Lichtwereld staan altijd tot je beschikking als
hulpbron.

>> Als je wilt weten hoe jij de lichtwereld kunt aanroepen om je
bij te staan op jouw pad en/of je te helpen helen, dan kan ik je
daar tips over meegeven tijdens een Tweelingziel
Sessie. <klik hier> <<
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6. Is hereniging mogelijk?

Veel tweelingzielen vragen zich af of naast de hereniging met 
je tweelingziel op zielsniveau het ook mogelijk is om op aarde 
samen te komen in een liefdesrelatie.
Het lijkt erop dat er nog niet heel veel tweelingziel 
liefdeskoppels zijn op aarde. Gelukkig zijn ze er wel, maar 
ook deze koppels ervaren de nodige uitdagingen.

Voel jij diep van binnen dat het wel de bedoeling is dat jullie 
samen mogen komen in een aardse liefdesrelatie?
Onthoud dan dat een tweelingziel connectie niet hetzelfde is 
en kan zijn als een 'standaard' liefdesrelatie zoals je die tot 
nog toe als mens gekend hebt. 
Aardse liefde is doorgaans gebaseerd op verwachtingen, op 
een balans in geven en nemen, en is meestal voorwaardelijke 
liefde.
Kijk alleen al naar de geloften die uitgesproken worden 
tijdens een huwelijksvoltrekking.
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Een tweelingziel connectie is en blijft een spirituele connectie, 
een energetische connectie. En dat maakt dat deze connectie 
willen beleven in een aardse liefdesrelatie nogal wat verwarring 
kan brengen. 

Ben je in staat om zonder voorwaarden lief te hebben, de 
ander vrij te laten en volledig te accepteren? Want dat is nodig 
om samen te kunnen leven met je tweelingziel op aarde. 
Dat is volgens mij ook de reden waarom we eerst zoveel 
lessen mogen leren voordat we daar echt aan toe zijn. 
Dat is de reden waarom we eerst onvoorwaardelijk van onszelf 
mogen houden voordat we oprecht naast de ander kunnen 
leven zonder allerlei verwachtingen en voorwaarden. 
Dat is de reden waarom we eerst de lessen van compassie en 
vergeving mogen leren.
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Natuurlijk betekent dit niet dat we alles maar moeten tolereren 
van de ander, maar ik ga ervan uit dat als je helemaal in je 
kracht staat en je volledig vanuit liefde en compassie kunt 
leven, dat het niet eens meer nodig is om grenzen te stellen, 
omdat het dan als vanzelf gaat. Omdat er dan alleen nog maar 
sprake van liefde is waarbij het ego geen rol meer speelt.

Voel vooral wat voor jou de bedoeling is. Wat de reden is 
waarom je hier op aarde bent. En wat betekent het eigenlijk dat 
je jouw tweelingziel boven andere mensen stelt? 

Als iedereen 1 is en als we allemaal vanuit dezelfde Bron 
komen, en als alles liefde is, maakt het dan echt uit of we 
samen zijn met onze tweelingziel op aarde? Is het een illusie 
dat we geloven dat we als mens afgescheiden zijn onze 
tweelingziel? Afgescheiden zijn van de Bron?
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Misschien betekent samenkomen met onze tweelingziel op
aarde een stukje dichter bij huis komen… daar waar alles liefde
is.

Liefdevolle groet,
Mariska
Meergeluk.nu

>> Wil jij graag meer inzicht in jouw tweelingziel pad en/of meer
innerlijke rust en vertrouwen, dan help ik je daar graag bij tijdens
een Tweelingziel Sessie. <klik hier>

Tijdens een sessie van 1,5-2 uur ontvang je een uitgebreide
kaartlegging, adviezen, mag je uiteraard jouw vragen aan mij
stellen en zal ik je tips voor zelfheling geven. Investering in
jezelf hiervoor is € 133,-. <<

Tweelingziel Kaartlegging
10-12 kaarten

* Karma * Situatie * Advies
Investering in jezelf: 

€ 98,-

MeerGeluk.Nu

<klik hier>
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