
Toen   ik   hem   weer   zag,   wist   ik   meteen:   'Dit   is   mijn   man!'  
  
Heleen   (35,   fysiotherapeut,   trainer/coach   en   masseuse)   heeft   een   relatie   met   Viswa   (37,  
spiritueel   leraar).   Heleen   woont   in   Nederland,   Viswa   in   India.  
  
"Negen   jaar   geleden   ging   ik   backpacken   in   India;   ik   was   daar   al   eerder   geweest   en   had   een  
heel   sterk   verlangen   terug   te   gaan.   Tijdens   mijn   reis   kwam   ik   Viswa   tegen,   hij   had   gewerkt   als  
architect   en   was   nu   fotograaf.   Ik   keek   hem   aan   en   zag   meteen   zijn   ziel,   en   dat   raakte   me   diep.  
We   reisden   zeven   weken   samen   en   gingen   een   heel   diepe   verbinding   aan.   Ik   leerde   zoveel   van  
hem!   Dit   was   geen   gewone   connectie,   het   was   echt   magisch.   Toch   kon   ik   er   niet   voor   kiezen   te  
blijven.   Ik   had   in   Nederland   nog   allemaal   verplichtingen;   ik   had   net   een   praktijk   overgenomen   en  
een   relatie.   Ik   was   nog   te   onzeker.   Viswa   en   ik   waren   er   beide   niet   klaar   voor.   Het   was   niet   de  
juiste   tijd.   In   de   zes   jaar   die   volgden,   is   er   alleen   maar   heel   summier   contact   geweest.   Drie   jaar  
geleden   ging   ik   terug.   Ik   had   een   moeilijke   tijd   doorstaan,   waarin   ik   mijn   baan,   mijn   relatie   en  
een   deel   van   mijn   sociale   omgeving   kwijtraakte.   Dat   had   veel   impact   op   me.   Ik   wilde   een  
periode   in   mijn   leven   afsluiten   en   daarvoor   naar   India.   Ook   wilde   ik   mijn   verhaal   met   Viswa  
respectvol   afsluiten   door   hem   te   bedanken   voor   de   bijzondere   zeven   weken   van   mijn   leven.   Ik  
had   geen   idee   wat   hij   deed,   hoe   het   met   hem   was.   In   India   stuurde   ik   hem   een   mailtje   met   de  
vraag   of   het   mogelijk   was   om   hem   te   zien.   Dat   kon,   schreef   hij.   Ik   moest   alleen   wel   twaalf   uur  
met   de   bus   reizen   naar   de   boerderij   waar   hij   nu   woonde.   Ik   was   superrelaxed   over   onze  
ontmoeting,   totaal   niet   zenuwachtig.   En   toen   ik   hem   weer   zag,   wist   ik   het   meteen:   dit   is   mijn  
man,   de   liefde   van   mijn   leven.   Viswa   bleek   geen   relatie   te   hebben   en   ook   geen   kinderen.   Het  
gevoel   was   wederzijds.   Waar   we   tijdens   onze   eerste   ontmoeting   nog   niet   klaar   voor   elkaar  
waren,   pasten   we   nu   naadloos   bij   elkaar.   Ik   ben   een   maand   gebleven   en   ben   na   een   paar  
maanden   weer   terug   gegaan.   Onze   liefde   werd   alleen   maar   bevestigd.   Mijn   moeder   was  
aanvankelijk   minder   enthousiast.   Ze   was   bang   dat   ik   zou   vertrekken,   mijn   oudste   broer   woont  
ook   in   het   buitenland.   Maar   zij   en   mijn   vriendinnen   zagen   hoe   ik   straalde.   We   zijn   nu   drie   jaar  
samen.   Niet   iedereen   begrijpt   het.   We   zijn   getrouwd   en   ik   ben   kostwinner   –   Viswa   heeft   als  
spiritueel   leraar   geen   inkomen.   Daar   vinden   mensen   iets   van.   Hij   heeft   geen   behoefte   zich   hier  
te   settelen,   je   moet   een   man   uit   de   jungle   niet   in   een   perfect   aangelegde   tuin   over   de   paadjes  
laten   lopen.   En   ik   ben   nog   niet   klaar   in   Nederland,   ik   vind   mijn   werk   en   leven   hier   te   mooi.   We  
zien   elkaar   vijf,   zes   weken   per   kwartaal   en   hebben   dagelijks   contact   via   whatsapp.   Als   we  
elkaar   weer   zien,   voelt   dat   heel   natuurlijk.   En   als   we   niet   bij   elkaar   zijn,   voel   ik   zoveel  
dankbaarheid   over   onze   relatie,   er   is   geen   ruimte   om   hem   te   missen.    Ik   ervaar   Viswa   zijn  
aanwezigheid   altijd,   ook   met   9000km   tussen   ons   in.    Het   voelt   voor   mij   heel   natuurlijk   ooit  
moeder   te   worden,   maar   ik   denk   niet   teveel   na   over   de   toekomst.   We   leven   in   het   hier   en   nu   en  
het   belangrijkste   is   ons   te   laten   leiden   door   liefde."  
 


