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2017, Almere
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen
mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op
grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912.

Spirituele Striptease Deel: 2
Rubato’s: Geïnspireerde zinnen of teksten vrij in tempo gegeven

De Ziel
De Ziel komt als een onbeschreven blad van omhoog
dwarrelt dan omlaag langs de straal die hij is.
Zoëven was de Ziel het deel van het groter geheel,
wat is dat groter geheel meer dan de som der delen.
De Ziel is blanco op zijn eigen straal onderweg.
Onbevangen een manifestatie, incarnatie tegemoet.
Nu ik goed voel
Nu ik goed voel is daar de Geest van Leiding,
Nu ik goed luister voel ik een golf van blijdschap,
Nu ik ten volste mag ervaren, zie ik hindernissen als kansen,
Nu ik achter de sluier zien kan, zie ik kleuren die ik niet kende,
Nu ik beter weet bestaat: 't Enige Wezen, verbonden met allen,
Nu ik Vrede heb in mijn hart, ervaar ik schoonheid des te meer,
Nu ik achter de gevolgen kijk zie ik oorzaken, geen kwaad nog goed,
Nu ik U Wezen G’d durf te noemen, weet ik dat U het boek der natuur
bent: de abstractie en de volheid van leegte, mijn vriend maar ook mijn
vijand, die later in het leven mijn vriend bleek te zijn, door gelegenheden
die ik kreeg.
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Rijke Mensen

Geluk

Hoe wel vaar jij?

Ben je niet gelukkig?

Wie deelt vanuit zijn welvaart

Wat maakt je ontevreden?

Is een van de rijken op deze aarde

Ben jij gelukkig,
Je bent tevreden.

Denk eerst na
Waarom heb je dat gezegd?
Je bent boos, heel erg boos zelfs.
Ik begrijp dat omdat ik het herken.
Weet je wel wat je daarnet hebt gezegd?

Blijf Lachen

Het bracht haar een vlijmscherpe Zielepijn

Verwerkt verdriet mag je leren dragen,

Fysieke pijn door een ernstige valpartij zal kunnen genezen

Dan kun je het leven weer toelachen,

Zielepijn die komt door pijnlijke woorden kan dat meestal niet!

Het leven gaat door.

Stress
Zorg dat je jezelf blijft door niet naar anderen te kijken,

Lief mens

Doe je eigen ding en leef huil zing vecht bid en geniet,

Laat je niet op je kop zitten, laat je niet kleineren,

Van anderen zie je altijd een deel niet, vergelijk niets,

Want wie dat wel doet is stom, want die geeft zelf de ander de macht om

Wie het toch doet zal stress gaan ervaren: merk het op!

over jou te heersen.

2

Kans, Oorzaak en Gevolg

HOOP

Nieuwe wetten van vandaag en van weleer,

In de donkere tuin van hoop,

De appel valt van de boom en komt neer precies op die stip.

is de plek van geborgenheid.

Dat is de wet van de zwaartekracht.

Daar voel ik me veilig en onvindbaar,

Maar verhip, wat zijn de kansen?

durf ik te lopen zoals ik voel.

Er komt een storm aan.

Ben ik mijzelf zonder anderen,

De appel zal vallen, maar wanneer en waar komt die dan terecht?

durf ik te vragen aan de Bron om hulp.
Mag ik eventjes klein zijn,
hoef ik me niet flink voor te doen.
In de tuin van de hoop voelde ik me gisteren hopeloos,
De wereld leek gehuld te zijn in een grauwe sluier van mist.
Mensen in deze wereld waren nog slechter dan voorheen,
de wereld bleek af te glijden naar een plek van verderf.
Als een haast te grote tegenstelling werd dit alles nog steeds
omringt door Geestelijke Vrienden, vervuld van Liefde.
Een dak van miljoenen glinsterende sterren.
Tuin vol planten, weelderige bloemen omringen mij.
De tuinman van dit aardse paradijs heeft de tuin lief,
zo zelfs dat de planten en de bloemen op hun mooist zijn.
Zij zijn het die zichzelf durven zijn in het donker en in het volle Licht.
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Deze planten leren mij fier te staan en dat weerstanden niet breken.
Hoogstens buigen zij mee, hun gezichtjes zoeken de zonnestralen op!
De tuin is de tuin van het NU.
De tuinman vertelde mij eens;
dat al je angst verdwijnt in de tuin van het Nu want NU is het goed.
Dit momentum is wat er is, meer is er niet, zei de tuinman, voel en laat
angsten los. Wat je nodig hebt zal naar je toe komen, of het nu Licht is of
juist het donker.
Nu is het goed, zei hij opnieuw, houdt die gedachten vast.
Dan, wandelaar, zal het je goed gaan.
Ook midden in de storm en op de regenmomenten van jouw leven.
Als jij de tuinman beter leert kennen, dan weet je dat wat hij zegt, waar is.
En als ik soms moet twijfelen aan mijzelf of dingen om me heen, dan
wandel ik in mijn gedachten in Zijn tuin,
en durf ik opnieuw hoopvol verder te gaan.
Zelfs in deze donkere tuin kiert hier en daar het zonlicht,
er is leven en dus hoop.
Wanneer ik hoop kan gebruiken zoek in gedachten die tuinman op.
Deze tuin is er voor iedereen en juist ook heel speciaal voor jou!
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!!!

Afrika
Afrika de plek van mijn roots

!

dat een schreeuw laat horen

!

naar een wereld die niet luistert
een wereld die velen alleen laten staan
een wereld in een wereld zoals er vele zijn.
Afrika de plek van mijn roots
ik hoor je roep in de stilte van de dag
kinderen verlaten of omgekomen door apartheid
rassensegregatie door suprematie…
och Afrika blijf hopen met mij
tranen vallen als parels op wit papier
ik bid voor Afrika!
my G’d, bless all people, bless Afrika
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Waarom?
Er is een afscheid en een welkom

waarom.

waarom.

Werd misbruikt en leerde eigen kracht kennen

Er is veel verdriet en tegelijk ook vreugde

waarom.

waarom.

Vijand bleek een vriend te zijn die de les leerde

Het leven is soms wreed en dan weer zoet

waarom.

waarom.

Het werd goed en het bleef goed

Was rijk en moest armoede gaan ervaren

waarom?

waarom.
Er was geen uitzicht meer, vroeg hulp en er kwam hulp

Waarom niet?

waarom.
Er is een grote teleurstelling en toch komt het vertrouwen
waarom
Wordt in de steek gelaten maar ook weer gevonden
waarom.
Wilde niet meer verder en ging moedig door
waarom.
Maakte het niet waar en toch een nieuw uitzicht
waarom.
Werd ernstig ziek en mocht genezen
waarom.
Was blind en leerde te zien
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Als ik vertrouw

Kansen

Als ik me door de Liefde laat dragen,

Ik zie rond vanuit mijn wereld en vele,

draagt de Liefde mij,

kansen liggen als in een cirkel om mij heen.

als ik denk dat de Liefde mij niet draagt,

Vanuit het centrum van de cirkel zie ik rond,

dan draagt de Liefde mij niet,

ik moet nu gaan kiezen, dat gegeven is niet vrij.

als ik denk dat ik word geholpen door de Liefde,

Vanwaar ik kan zien, zie ik een deel van het grote geheel.

dan word ik geholpen door de Liefde,

Dit besef maakt dat het duizelt in mijn hoofd want hoewel ik 'zie',

als ik denk dat de Liefde zich tegen mij keert,

zie ik dat er vele malen meer is dan ik kan schouwen…

ben ik niet bereikbaar door de Liefde.

En ik hoor... 'ga in vertrouwen mijn kind, in het vertrouwen door!'

Als ik denk dat de Liefde mij straft,
dan straf ik mijzelf.
Als ik denk: de Liefde kan straffen,
dan ken ik de Liefde nog niet.

Welke kant ga ik op?

Als ik denk dat ik de Liefde niet vertrouwen kan,

Je gaat steeds meer vooruit,

dan moet ik zelf beter in de spiegel kijken.

Waar ligt dan mijn bestemming?

Als ik denk 'al' wordt mij gegeven om me verder te helpen,

Je komt vanzelf waar je wezen wilt.

dan loop ik in vertrouwen met die Liefde.

Mag ik weten waar ik precies zijn moet?

Als ik denk dat ik vanuit de Liefde vrije keuzes mag maken,

Volg in vertrouwen de weg naar morgen hij brengt je daar.

dan denk ik het goed want ik mag zelf ondervinden en leren.

Mag ik je dan nu wel vragen waar morgen mij brengen gaat?

Als ik niet geloof in de Liefde,

Morgen is nog niet aangekomen en dus kun je het niet vragen.

dan gelooft de Liefde toch wel in mij.

7

8

Vlinderlicht
Vlinderlicht op mijn lippen
Vlinderlicht op mijn haar
Vlinderlicht straalt vooruit
Vlinderlicht ik, ik volg haar zonder enige gedachte
Vlinderlicht kent de weg en brengt mij daar waar ik thuis ben
Mystiek van de Stilte
Stilte in de muziek
Wist gisteren al van Vandaag?

Ritme van de stilte

Gisteren wist al van vandaag af.

Stilte na ieder woord

Kan gisteren voor vandaag zorgen?

Stilte na elke ademtocht

Gisteren regelde dat vandaag beschikbaar werd.

Voor de volgende voetstap

Hoe kan ik gisteren bedanken voor vandaag nu dit moment verleden is?

Stilte tussen elke volgende gedachte

Waarom zou gisteren het voor mij gaan regelen terwijl ik het zelf nog niet
wist?

Stilte op het keerpunt van de omhoog gegooide bal

Toch was gisteren bereid het in energie neer te zetten omdat gisteren wist
van vandaag...

Volheid wordt ervaren in die Stilte
Door afwezigheid van het ego

Gisteren, vandaag en morgen zijn één, daarom was dit voor gisteren geen

Dat kan je brengen bij de leegte

probleem om dit te regelen… o zit dat zo !

Die belangeloos is gevuld
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Het verlangen
Blijft in elke mens

Herkenning vanuit de Verbinding met haar thuishaven.

vragend, onderzoekend in wat ze mist.

De mens die herkent en bidt, weet naar wat die zoekt.

Ergens is een leegte die gevuld wil worden.

Het is heel dichtbij, vlak onder de huid van het Zelf kun je het vinden.

De mens vult het, met alle verlangens en begeertes door het leven heen,
met mensen, dingen, liefde, al lerend door wat het leven brengt.

Dan kun je er gedurende momenten mee leren verbinden, de leegte is dan
gevuld. Gevuld nu met de Liefde van de Ene, de Ene die geeft en neemt

Het verlangen,

als bedoeld. Die mens voelt zich compleet omdat die voelend weet, niet

blijft in elk mens.

afgescheiden te zijn.

Ze zoekt het in de ander, in wat en wie deze honger stillen kan.
De leegte blijft en de hunkering van het gemis van wat ze zoekt.
Wie roept daar toch vanuit die leegte?
Wat is het dat ze zoekt, en waar kan ze het vinden.
Het verlangen,

Herfst

blijft in elke mens.

Zon koestert ons gelaat.

Tot ze de roep verstaat.

Verwarmt en omringt.
Iedere stap laat de volgende zien.

Het is de Ziel die roepen blijft,

Onthult zo meer van wat er komen gaat.

de Ziel verlangt herkenning in het leven.

Sloffen door het tapijt van bladeren, genietend van 'Dat Wat Is'.
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Vandaag
!

Vandaag is de dag,
dat de lucht blauwer lijkt,
dat de mensen blijer kijken,
dat het leven roept naar meer,
dat de vogels extra mooi zingen.
Vandaag is de dag,
dat elke versperring niet meer is dan een obstakel, dat overwonnen wordt.
Dat angst plaatsgemaakt heeft voor Liefde.

Zien
Wil je meer zien, lief mens?
Sluit dan nu je ogen,
Bedek je oren,
Spreek niet,
Ssst.
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Paniek

Collega /Helper

Hij vroeg:

Je Collega’s in Geest, zij gidsen en zijn er voor jou, deuren kun je sluiten

Paniek zonder paniek, bestaat dat wel?

maar dan staat er altijd nog weer een raampje open dat je vergeten was om

Angst zonder angst moet er dan ook kunnen bestaan…

dicht te doen…

Of liefde zonder liefde, hoe ziet dat er dan uit?

Nooit is alles gesloten omdat zij er altijd voor je waren, zijn en blijven.

Boosheid zonder boosheid dat gaat toch niet…

Jij bent het lieve mens die je eigen begrenzing maakt
jij bent zelf je allergrootste vijand… die kan worden tot je beste vriend,

En toch…

'verbonden' in het groter verbond.

Paniek die onverwacht in je opkomt en tegelijk het vertrouwen in je zegt:
leun maar op mij.
Angst die bijna bezit van je neemt… een liefdevolle deken van troost je tilt
naar: veiligheid.
Boosheid die je voelt opkomen, bij het besef ervan geen deel van je wordt,
en je lucht ervaart.
Transformatie door het weten dat je je eenzaam kunt voelen door wat er
met je is, en je van binnen weten mag: dat je gesteund wordt.
De sleutels, die lagen al lang voor je klaar: vertrouwen, hoop, geduld en
dankbaarheid.
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Als de liefde, Liefde heet

Veroordelen

Als de liefde, Liefde heet.

De ander veroordelen zal je doen tot je begrijpt dat het niet de actie is waar

Dan ontmoet de mens de liefde die ze zoekt.

het om gaat maar dat de situatie en de intentie erachter de aandacht

Eerst ontluikt het in de mens zelf, heel voorzichtig.

verdient, begrepen mag gaan worden.

Het opent door vertrouwen als een bloem die haar blaadjes opent.
Als het bloempje schrikt, krimpt het ineen.
En sluit ze haar bladeren onverwacht, gekwetst tot diep in haar kern.
Dat gebeurt tot het begrip er is dat ze het zich niet te hoeft laten aandoen,
och die mooie bloem.

Help mij

Wie wil een bloem nou kwetsen, wie doet zoiets nou voor eigen gewin.

Problemen zijn er om op te lossen.

Toch genoot de dader er intens van, er was een drive om het te bezeren.

Misverstanden zijn ons gegeven om ze uit de weg te ruimen.

Ergens voedt die zo zichzelf en zit het pesten hem in het lijf door zijn

Ruzies komen net zolang voor om te leren hoe je ermee om kunt gaan.

boosheid en kwetsuren.

Gevechten zijn er om mensen de waarde van Vrede te laten ontdekken.

Ooit de dader aangedaan en leeft het uit op het liefste en mooiste dat hij

Zelfmedelijden komt voor bij de mens, om zich dan zelf met gestrengheid

ziet: een bloem, zo onschuldig.

bij de hand te leren nemen.

Het is het tijdelijk gewin en voor de dader pas het begin ,want die doet

Zwaarte maak je mee om ze in de juiste proportie te leren ervaren, en je

zichzelf zonder het te weten veel aan.

verder op je pad te helpen.

De bloem heeft veerkracht en het vertrouwen en zal na verloop van tijd

Troost voelbaar als een warme deken kun je alleen vinden bij hen die

haar Verbinding met de kern hervinden.

`weten` waar jij doorheen gaat.
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Blue eyes
Blue eyes
wat staan ze droef,
droevig in mijn hoofd,
ik kijk ze aan een voor een,
en er heel voorzichtig omheen,
zie een sluier heen en weer wuiven,
tranen langs mijn wangen, ze druppen
naar omlaag, vallen op mijn schoot,
de vraag: is dit het antwoord op wat ooit…,
dat lees ik in mijn gevoel, de parels van mijn Ziel, ze kennen hun weg,
hun doel. Vergeef nu met heel mijn wezen niemand stuurde het hierop
aan, alleen de kijkers van mijzelf keken me vandaag anders dan anders
aan.
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Er is iemand die jou ziet

Kracht

Er is iemand die jou ziet,

Goddelijk en scheppend is de Bron.

er is iemand die jou kent,

De Schepper verbindt zich in en door al het geschapene, zo onderhoudt hij

iemand die je te allen tijde steunt,

Zijn Tuin door de kracht die Liefde heet.

al je persoonlijke vreugde en ellende weet,
als je nu eens leerde voelen, en vertrouwen…
Niet voor even maar voor altijd!
Dan weet je dat je als goddelijk wezen wordt gekend,
dat naar elke bewust gestelde vraag die jij stelt geluisterd is,
er zijn vleugels als van fluweel die je fysiek omringen als je Liefde zoekt,
die je dragen door jouw moeilijkste tijden heen, zodat je verder kunt gaan,

Waarom ik?

deze geliefde Bron is niet meer dan een gedachte bij je vandaan, lief mens

Waarom ik?

komaan!

Waarom u niet?
Waarom hij wel?

Als G’d de Bron mag heten, dan is het goddelijk wie naar je luistert de

Waarom hij niet?

Bron waar jij naar zoekt zit in jezelf, je bent er een deel van, deel van het

Waarom zij niet?

goddelijk geheel.

Waarom zij wel?
Wanneer Verbinding een benauwde binding wordt, schat, laat het dan los

Wie zich gedragen voelde, door die Liefde, zal een ander kunnen helpen,

en verbind je opnieuw.

want Liefde is sterker, sterker dan de grootste kracht die een mens zich

Als het bij je hoort, zal het als vanzelf door de liefde die het draagt,

bedenken kan.

bijeengehouden worden zonder moeite.

15

Kans

Het heilig moment

Laat je tranen niet duren,

Het heilig moment,

ze zijn in bewaring genomen,

in de volheid van het niks,

je verdriet wordt gekend,

daarin ligt mijn Liefde besloten.

de Liefde, je hebt het gevonden.

Verbonden met het goddelijk Zijn.

Laat je tranen niet duren,

Voorbij gedachte, alleen gewaar zijn.

koester je tranen niet eeuwig,

Daar zal het hart spreken:

ze zijn niet meer nodig, lief kind,

het Hart van mijn hart.

de Liefde, je hebt het gevonden.
Laat je tranen niet duren,
hoor mensje en luister toch,
huil niet meer om wat ooit was,
de Liefde, je hebt het gevonden.
Laat je tranen niet duren,
breng vrijheid, laat verleden los,
geef de Liefde een kans te Zijn,
de Liefde, je hebt het gevonden.
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Ik sta alleen
Het is grauw om haar heen.
Ze belt en vertelt: ik sta alleen,
ik heb het nooit eerder zo gevoeld,
het is echt niet persoonlijk bedoeld, zei ze
zij liet mij nu ook vallen voor haar eigen doel,
er moet geluisterd worden en dan moet alles wijken.
Ze snoot haar neus, en vroeg mij: hoe kan zoiets gebeuren, juist nu ik in
het Grote Vertrouwen ben!

Ben echies zo bang

Ik zei haar: een beproeving, schat, het leven is een ware beproeving in het

Je bent bang om te verliezen,

vertrouwen met ons Hoger Zelf.

wat is het dan waar je bang voor bent?

Juist dan als het grauw om je heen is, lieverd, weet dan dat de liefde weer

Materie, dat kan je verliezen of winnen,

komt telkens weer, vertrouw!

soms kun je het behouden door er zorg voor te dragen.

Er volgde aan de andere kant van de lijn een hele diepe zucht, ze stamelde:

Door het krampachtig uit angst te willen vasthouden,

dank je meis, dit geeft mij lucht.

zal het je doen ontglippen en zal je opnieuw beginnen met ‘t vergaren.
Innerlijke kennis, door deze te delen zal het vergroten en verrijken,
alleen met wie er zelf om vraagt, het ontvangen wil.
Wees niet angstig als een ander het weer doorgeeft.
Zolang het ontvangen en geven direct vanuit het hart voortkomt,
zijn het parels die zo de ruimte krijgen om zich te vervolmaken.
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Het is vandaag!
Mijn dag is vandaag hoorde ik laatst,

Laat de ster van het goddelijk Licht dat op jouw sleutel schijnt zich

Vandaag… is dat mijn dag?

weerspiegelen in je eigen hart, dan zal er vanzelf plaats komen voor

De dag vandaag.

vergeving. Leef het leven niet gekwetst, kijk naar je vergissingen geef ze

En morgen dan, vroeg ik verbaasd?

toe als je ze ziet. Dat mag je doen hier op aarde, zo transformeer je jezelf

Dat is nog niet hoorde ik.

en anderen.

Maar morgen wil ik nog zoveel doen,
doe wat je kunt vandaag, werd me gezegd.

Dat is het leven mensje, dat is het leven, dit is wat er is, iedereen heeft

Maar dan ik heb onvoldoende tijd, riep ik uit.

recht op het leerproces, zonder vergissingen geen ontwikkeling.

Je hebt alle tijd hoorde ik hierop,

Lieve mens op de school die het hart dient, daar is geen oordeel, geen goed

doe wat je kiest en heb daar Vrede mee!

of fout. Daar ben je welkom zoals je bent, dat is wat Liefde ‘is’.

Maar morgen dan, wilde ik nog prevelen,
tegelijk hoorde ik: het enige dat is, is NU mijn kind.

Neem jezelf bij de hand en mijn schaduw zal je inspireren als jij dit vraagt.
Wees toch wat teder voor en met jezelf, zoals jij die vlinder,

Je hoeft het even niet te kunnen

die op je hand zat bescherming gaf.

Je hoeft het even niet te kunnen, durf jezelf te zijn dit is wat er nu is,
het is geen falen als je iets niet kunt, kijk toch en voel wat er is.

Doe dit dan zo met degene van wie je houden mag.

Hangen in verdriet uit wat een mens is aangedaan, zal zorgen dat het hart

Laat je hart spreken, de rest volgt dan als vanzelf.

bedrukt.

Heet de Liefde welkom in je leven, in je hart en herken die liefde in

Lieverd, heb dat hart van jou nou lief met hart en Ziel, hoor de roep ervan,

degene die jou liefheeft.

bevrijd het! De zonovergoten sleutel van vergeving ligt altijd vlak bij jou.

… JE NAAM… is het waard om geliefd te worden!

18

Mijn Krachtdier
Zij kent de weg en loopt gracieus vooruit
Helpt mij met het wijzen van de weg
Het hert is mij lief in mijn dromen
Ze let op mij en kijkt dan om
Ik volg vanuit overgave
Dankbaar
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Grenzen

Zij vertelde mij toen ik zei dat mensen alleen iets,

Kunt u mij zeggen,

om iets, voor elkaar doen.

grenzen hebben kan dat wel,

Lief kind het eigen belang dient de mens niet alleen maar al wat leeft.

je moet de ander toch vrijlaten,

Zij vertelde mij toen ik zei,

de ander ziet een grens als kritiek of afwijzing.

waarom doen mensen zelden iets vanuit hun hart.
Lief kind alles wat het eigen belang dient, dient de gehele Schepping.

Niets is zo moeilijk mijn kind als dit onderwerp,

Zij vertelde mij toen ik zei,

grenzen zijn er altijd geweest in het groot of in het heel klein.

waarom zetten alle mensen zich dan niet in voor elkaar.

Grenzen van een individu tot de grenzen van een huis, een land etc.

Lief kind dat is bewustwording van de mens

Laat ik je vertellen: grenzen zijn een noodzakelijk iets, respecteer ze.

die al gaande het bestaan zich ont-wikkelt.
Zij vertelde mij toen ik zei,

Problemen mijn kind komen niet door de grenzen maar door de

hoe komt het dat velen zich gekend willen voelen door anderen.

onduidelijkheid ervan.

Lief kind omdat die mens nog niet zelfstandig bewust is
van z’n eigenwaarde.
Zij vertelde mij toen ik zei,
waarom is er honger op aarde als er genoeg is voor alle mensen.
Lief kind nog niet alle mensen weten dat als het de ander goed gaat het

Wat zij mij vertelde

hun zelf nog veel beter zal gaan.

Zij vertelde mij toen ik zei dat het leven niet eerlijk is.

Zij vertelde mij toen ik zei,

Lief kind het is vaak niet eerlijk, toch is niet alles wat het lijkt.

waarom maken mensen zoveel onenigheid met elkaar.

Zij vertelde mij toen ik zei dat veel mensen egocentrische wezens zijn.

Lief kind die mensen die begrijpen niet dat deze onenigheid huist in hun

Lief kind maar waarom denk je dit, doet het leven je zo zeer?

eigen wezen.
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Zij vertelde mij toen ik zei, waarom maken de mensen oorlog, zo komt er

Als je de Liefde niet werkelijk, wezenlijk kent, dan kiezen mensen veelal

toch nooit Vrede.

voor het al bekende, ook als het inhoudt dat dit duister mee brengt.

Lief kind, zei ze, mensen zitten met angsten in zichzelf, waar angst

Zij vertelde mij toen ik zei, dat ik niet begreep waarom mensen kiezen

verblijft is geen plaats voor Vrede.

voor duister als het Licht voorhanden is.
Lief kind om Licht te kunnen ervaren moet je durven zien… om zo

Mensenkind wat een vragen: luister naar wat jouw hart je vertelt want dan

wakker te worden.

zal je weten. Mag ik jou een vraag stellen waar je over kunt denken als je
angstig bent, of als anderen om jou heen zich angstig voelen?

Wie kleine stapjes zet om Liefde toe te laten daar waar de pijn woont, zal

Wat is volgens jou lief kind het tegenovergestelde van angst, de angst die

mogen gaan ervaren dat Vrede dichterbij komt. Deze Vrede kiest voor

in mensen zit waardoor zij doen als ze doen?

zichzelf, met een wetmatigheid als gevolg: Vrede voor je naaste.

En ik antwoordde haar na lang en voelend denken: Liefde.
Lief kind zei ze toen tegen mij dat is Waarheid, want waar angst geen

Jij en je Collega/ Helper

woonplaats gekregen heeft zal Liefde zijn intrede doen, wonen en haar

Lieve lezersogen ik ben de Gids in je leven,

thuis maken. Die mens zal stralen zonder enige moeite zal deze Liefde zo

Ik leer van jou en meer dan je had kunnen verwachten

de ander bereiken, en er zal Vrede zijn.

Jij leert van mij, zelfs wanneer je niet wist dat ik er was
En als jij wilt dan laat ik je een wereld kennen die voorbij je eigen

Zij vertelde mij toen ik zei, waarom stopt dan niet iedereen met angstig

voorstellingsvermogen bestaat.

zijn we willen toch allemaal Liefde ontvangen en kunnen geven.

Maar eerst: mediteer, leer je open te stellen voor mij, dan leg ik mijn hand

Lief kind toch, zei ze tegen mij met een diepe zucht, je angst inleveren om

op die van jou. En als je dan op een keer; een tinteling of lichte druk op je

er Liefde voor te ontvangen is niet eenvoudig…

hand voelt lieve lezersogen, weet je gewoon dat ik er ben.
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Heerlijk
te genieten van het leven
te genieten van ieder jaar
te genieten van deze dag
te genieten van het gecreëerde momentum
te genieten van mensen die vergeven kunnen
te genieten van dat kleine bloemetje in de tuin
te genieten bij de gedachte van wat komen gaat
te genieten van mensen die leven vanuit hun hart
te genieten van een inzicht dat me verder zal brengen
te genieten van mensen die elkaar vreugde toewensen
te genieten van mensen die elkaar helpen zonder oordeel
te genieten van een liefdevolle groet van een ander mens
te genieten van dat ik ook alleen genieten kan, van al er is
te genieten van alle zegeningen om mijn niet geplaveide pad
te genieten om het goede te mogen herkennen in deze wereld
te genieten zonder je schuldig te voelen voor alle narigheid in de wereld
Dankbaar voor wat is geniet ik,
amen.
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Lieve mensen, ik bid
als ik mijn ogen opendoe
als ik dankbaar ben voor het nu
als de glimlach in mijzelf voelbaar is
als ik voor mijzelf wil vragen om hulp
als ik schoonheid ervaar in mijn naaste
als ik een antwoord versta op mijn gebed
als ik voor een ander mag vragen om hulp
als ik niet zeker ben op mijn onzekere dagen
als ik een ander mens wezenlijk ontmoeten mag
als ik de gewone dingen van de dag genieten kan
als ik innerlijke Vrede ervaar in al wat ik ontmoet
ik met aandacht betrokken ben bij al wat ik doe of nalaat
als ik beseffen mag en weet dat alles is zoals ‘t bedoeld is te zijn
als ik een groot wonder kan zien, als een kind een bloem of mooie lucht
als ik weten mag, dat een ander weet dat Het er is, en ons vanuit
goddelijke Liefde vervult en omringt.

23

Vrijheid hervinden

Mens Kies

Keuzes gaan gepaard met verliezen als je afstand doet.

Mens kies nu met je gedachten, daar te zijn daar waar je heen wilt gaan.

Daar krijg je voor terug, wat je wenste jij, dankbaar en gezegend mens.

Laat het gevoel van de gedachte een emotionele waarheid voor je zijn.

Een nieuw avontuur, je verandert en langzaam ontstaan de inzichten.

De liefdevolle Wet Van Aantrekking zal je zo blijven volgen.

Jouw wereld zal een nieuwe moeten gaan worden, weer anders dan je ooit
had bedacht.

Mens kies niet voor gedachten waar je niet blij van wordt,

Opnieuw vrijheid hervinden, zonder erom te vechten.

kies niet voor al die gedachten waar je niet zou willen zijn.

Je had niet beseft dat dit van je gevraagd zou worden.

Waarom sombere gedachten als je andere kunt kiezen,

Gevoel voor eigenwaarde wordt op de proef gesteld.

je bent waar je bent, kies waar je heen wilt gaan.

Leren omgaan met onverwachte emoties vanuit: de oorzaak en gevolg.
Welkom op de leerschool die ‘het leven’ heet.

Wil he toch later anders, kies daar dan voor, maak alsjeblieft een keuze!

Vlindervlug
Vlindervlug is mijn bestaan
als een vlinder fladder ik in de zomerzon
als een vlinder zo Licht en schoon, zo ben ik
zoals een vlinder de zon altijd doet verwelkomen
en de warmte in zich opneemt, zo verwelkom ik t goede
het goede als de stralen van de zon die de maan en ons verlicht
zo verwarmt de zon mij zelfs tot in dit gedicht, wat een mooi bericht.
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Zij

Het Lichtend pad

Zij is wie ze is,

Op Lichtend pad mag ik bedachtzaam lopen, net als jij, mijn vriend.

ze bleef wie ze was,

Onze paden zijn niet geplaveid maar vol obstakels. Kuilen waar we soms

en is goed zoals ze was,

onverwacht in terechtkomen, juist op het moment dat het goed gaat…

daarom blijft ze zichzelf.

Dan opnieuw, een steen op het pad waar we ons aan kunnen bezeren.

Nu beweegt ze meer samen met de

Toen je in gedachten liep ben je erg verbrand door die prachtige zon, die

kleuren van de ander.

zo heerlijk scheen. Je zegt me dat je gelukkig was, en het geluk op een dag

Ze zei ons toen ze tachtig werd:

verdween of het nooit had bestaan. Mensen stellen je teleur vertel je mij,

Het leven is als een volle wijn, waarvan

exact op het moment dat je in het vertrouwen kwam.

je pas echt kunt genieten, als je het deelt

Voor diezelfde mensen zet jij je in, maar nu doe je hetzelfde werk met

met de mensen waar je wat mee hebt.

tegenzin... ja ik hoor je wel lief mens.
Een berg beklim je in je leven om aan de overzijde ervan te geraken, dat
wist je al, zeg je mij. Toch gleed je weleens een heel stuk omlaag het was
toen net of de berg in spiegelglad ijs veranderd was.
Dan, geheel onverwacht, blaast de wind jou omver, in een periode dat je
juist lekker hard kon lopen.
Hetzelfde water dat je laaft uit het meer heeft je bijna doen verdrinken, op
een geheel onbewaakt ogenblik.
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Wat hoor ik, je bent nu bang geworden om te leven, vriend, jij bent je

Als je krampachtig in het leven geluk probeert vast te houden, kan je het

richting kwijt… Wat kan ik je zeggen om je te helpen… ik troost zonder

gaan verliezen mijn vriend, en je weet: dat wat bij je hoort verlaat je niet.

woorden toch wil je dat ik spreek.

Soms is iets of iemand bedoeld voor een periode om je heen, om je dat te

Laat ik dan dit met je delen: we lopen het Lichtend pad op dezelfde

leren wat je nodig had.

Heilige grond, jij net als ik… als we lessen nodig hebben, dan lopen we
niet om de steen heen maar stoten ons keer op keer, tot we wijzer worden.

Wanneer mensen je teleurstellen lieve vriend ga dan toch door! Doe wat je

De stenen vertellen ons dat wanneer wij leren van onze vergissingen.

doet met je hart en met dezelfde toewijding als voorheen. Je werk is vooral
voor jezelf. Als je deze les volgt dan is er geen sprake meer van dat je met

De kuilen in de weg leren ons bedachtzamer te lopen. Voor we handelen

je ideaal zal stoppen. Niemand kan je van het werk dat je met liefde doet,

mogen we ons bezinnen; keuzes maken. Willen we iets doen of nalaten...

weerhouden want je zoekt opnieuw vasthoudend een weg om ermee door

En we leren om een ja leren zeggen als het een ja is, en anders volmondig

te gaan. Een flinke wind kan je doen omver blazen als je niet daadkrachtig

nee durven zeggen...

je stappen zet, regelmaat is hierbij de juiste sleutel.

De zon die verwarmt je, ze heeft je bemind met haar stralen. En juist zij is

En als je dan toch voelt dat je onderuit glijdt leert dit je, dat je een hand

het die jou heeft bezeerd, Mijn vriend, het leert je dat als je te veel krijgt

mag vragen om je overeind te helpen. Vraag hulp aan je medemens, net zo

van het goede, wat het ook is, het je ‘t tegendeel ervan laat ervaren. Zoek

lang tot iemand jou gaat horen. Vraag het daarnaast aan de

het midden op en het is goed.

Onbenoembare, dat is de hemelse Liefde die dag en nacht voor je klaar
staat om je te helpen mijn vriend!

Over je geluk dat je ontglipte wil je dat ik spreek… tja, wat zal ik zeggen,

Doorgaan op het Lichtend pad dat je thuisbrengt als je de weg vervolgt,

kortdurend geluk is wat van buiten naar je toekomt in het momentum en

dat is het huis vanwaar je bent gekomen.

maakt tijdelijk blij.
Duurzaam geluk ervaar je van binnenuit door dankbaarheid voor het leven.

Laten we een stukje samen oplopen op het Lichtend pad, mijn vriend, daar

Liefdevolle dankbaarheid brengt geluk en Vrede.

waar het lot ons samenbracht tot er misschien een kruising komt.
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Ik zag verdriet
Ik zag zijn groot verdriet.

Een toeschouwer die gaf troost, een arm om mij heen, er was Liefde en

Veel groter dan hij dragen kon,

begrip. Hier in de materie ervaarde hij anderen die er voor hem waren.

het bericht was slechter dan hij dragen kon,

Geliefden vanuit Geest kwamen voelbaar naderbij vanuit Zomerland: die

het bericht was slechter dan hij verdragen kon.

oma gaf hem een wangknuffel. Zij waren het die al een stuk hadden
gelopen en konden zo weten wat voor een soort pijn dit wel niet kon zijn.

Zag hoe de boodschap hem fysiek deed schudden op zijn grondvesten.
Paniek nam bezit van zijn hele wezen, hij was kwaad zo kwaad dat die

’Het leven dat is belangrijk' zeiden zij. Dat wisten ze heel zeker’!

wel... Hij was zo zeker van dit Zielscontact, en gaf al wat die had, puur
en onvoorwaardelijk. En dan als een donderslag uit een heldere hemel dit
slechte bericht... BOEM.
Gebroken werd die in twee tellen, hij geloofde het niet, het kon niet, het is
niet waar, ik hoorde alles en zag het aan. Hij zei hardop: bestaat die echte
Liefde wel en, hoe ziet die er dan uit? In m'n ogen kijkend zei ze nog: voor
eeuwig blijf ik naast je staan en dan dit, na 48 uur!
Er volgde rust: verdriet, tranen, de parels van de Ziel ten overvloede
drupte over z’n warme wang omlaag. De omkering volgde, hij zei: hoe
blind kon ik zijn, hoe kan het zijn dat ik niet zag, wat ben ik blij dat ik NU
weet: ik was het, die zo zeker was. Zeker van mijn intentie: mijn wens met
haar, mijn eerste liefde. Zij, mijn lief, sprak tot mij maar wel héél onzeker,
ik hoor nu beter.
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Woe Wei
Woe Wei

Wees een vriend en je hebt een vriend.

Zo gaan bewegingen voort.

Woe Wei

Woe Wei

Zoek niet, maar weet wat je wilt vinden!

Elke ademtocht als vanzelf.

Woe Wei

Woe Wei

Alles kan gewoon goed gaan.

Levend dromend, dromend leven.

Woe Wei.

Woe Wei
Iedere stap draagt de volgende al in zich.
Woe Wei
In elke vraag ligt het antwoord besloten.
Woe Wei
Na elke maaltijd volgt een andere.
Woe Wei
Gegeven Liefde ontvangt Liefde.
Woe Wei
Wees als het riet en je blijft heel in stormen.
Woe Wei
Je bestaat en zal blijven bestaan.
Woe Wei
Terug is geen weg, de weg ligt voor je.
Woe Wei
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De ruis in zijn hoofd
Geen goed uitzicht, waarom nou?
Hoe is dit mogelijk, waarom kijk ik door die sluiers?
In mijn wereld zie ik rond, met de mogelijkheden van het moment.
Waarom kan ik niet goed horen, niet goed verstaan, ik merk het zelf. Er is
een ruis die me bedrukt en bepaalt, ik had wat anders voor mezelf bedacht.
Soms is mijn uitzicht voor even in orde, zijn de sluiers met ruis verdwenen
dan voel ik weer levensvreugde stromen, en maak ik het contact met
buiten. Dankbaar voor deze momenten durf ik nu op mijn knieën en
smeek: dat dit is waar ik verblijven wil, inzichten komen binnen. Als de
ruis mij weer opzoekt en mijn leven verstoort, zoals een stoorzender een
uitzending kan verpesten, dan ben ik als verslagen. De wereld om mij heen
voelt dan als drijfzand, woorden die ze spreken vervagen zoals de inkt in
water wegvloeit, ik voel me dan alleen, alleen met mijn eigen ruis.
Mensen komen en gaan en een enkeling kan mij soms voor even verstaan,
dan komt er weer een storing lijkt het wel, het contact stroomt dan minder.
Tot het moment dat er weer wat sluiers worden opgetild en kan ik kijken
door mijn gordijn van tranen. Dan zwaait men mij weer gedag, en zeg ik
blij dag terug.
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Koffie
Dan ben ik er weer, maar weet u het doet zo zeer die ruis, ik kan soms echt

Mijmerend met koffie geurend,

niet meer. Mijn Ziel is teer, ik merk het zelf op, die ruis in mijn kop…

gedachten gevoeld voorbij.

Soms wil ik ervan weglopen. Ik wil de ruis vragen te gaan daar waar die

De Waarheid van het moment

hoort, en mij in G’ds-naam met rust te laten, want het houdt mij

zojuist ervaren.

voortdurend in de gaten.
Woorden dansen bij aanvang van de dag.
De Geest van Leiding helpt mij hierdoorheen, met alle Liefde die bestaat,

Aan dichtersgevoel wordt vorm gegeven,

ik ga aan deze hand, de hand die op mijn schouder rust en mijn wonden

dimensies worden aangeraakt in ieders hart.

liefdevol beter kust. Ik voel de Liefde, het komt en het nadert me steeds
meer en weer. Maar G’d wat gaat die ruis in mijn hoofd te keer, dan zie ik

Woorden van hoop en kracht

het even niet meer, het mist dan in mij en ik mist naar buiten, waar bent u?

als wat men hiervoor vermag,
om te blijven staan, om verder te durven gaan.

Dan wordt het weer lichter en heb ik beter zicht. Het lichtere in mij
verdicht, ik hoor uw berichten, maak contact en pak uw al uitgestoken

De dichter kent hoogten en dalen,

hand. Dan voel ik vreugde vergezeld van hoop in de richting die ik verder

weet wat de pijn ooit brengen zal.

ga, zo kan ik de liefde volgen. Blind ken ik die weg en geloof me uw hand

In dichters ogen is Liefde zichtbaar,

laat ik nooit meer los, sta nu in dit Grote Vertrouwen.

die het lijden draaglijk maakt voor velen,
gevlochten in de woorden van zijn hand.

Met die Liefde, die energie ga ik samen bouwen, steen voor steen en

Zo neemt hij mensen mee die hem verstaan.

al valt er soms een om dan zeg ik niet wat stom maar, lieverd, kom, in die

En schildert de dichter het palet in veelvoud

liefde ga ik voort, zelfs als de ruis mij verstoort.

van vorm en kleur.
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Jou zien lijden
Jou zien lijden doet mij zo zeer.
Ik zie je aan en krimp van binnen ineen,
weer een aanval van dit lijden, wanneer houdt het eens op!
Je kan haast niet meer, de pijn heeft je in z’n greep.
Jou zien lijden doet mij zo zeer.
Alles doe je eraan wat je hebt geleerd,
en heus, je doet niets maar dan ook niets verkeerd.
Wie zegt dat je het niet goed doet gooit met z’n eigen roet.
Jou zien lijden doet mij zo zeer.
Los wil je ervan zijn, maar het laat jou (nog) niet los.
Medelijden is wat ik vaak voel, terwijl ik medeleven bedoel.
Dan lukt het mij er sterk in te staan met compassie kan ik er nu tegenaan.
Jou zien lijden doet mij zo zeer.
Zijn tranen zijn opgedroogd ze bevrijden niet meer…
Van binnen huilt hij zachtjes och lieve Heer.
U kunt zijn tranen drogen, waar is het wachten dan nog op?
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Jou zien lijden doet mij zo zeer.
Op mijn knieën ga ik en bid voor hem.
Al gaat het beter door de tijd, kan het dan niet dat hij minder lijdt?
Ik smeek en bid en vraag uw hulp, genees deze mens alsjeblieft.
Hem zien lijden kan ik haast niet aan, het is zo’n enorm verdriet.
Hoe kan Uw wil niet de mijne zijn, dit te weten brengt verlossing van pijn.
We moeten alles doen wat maar kan en wachten op de juiste tijding.
Hem zien lijden kan ik soms niet, het is zo’n enorm verdriet.
Geliefden, uw helpers vanuit Geest helpen hem met heling.
Met voldoende van hun Licht zal hem zonder twijfel wat doen verlichten.
De pijn gaat dan vroeg of ietsje later zeker zwichten!
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Ctrl S

Lichaamstaal

Herinneringen en emo’s worden niet opgeslagen in stamcellen.

Lichaams- taal spreekt boekdelen.

Deze zetelen immers in de Mind van mens en dier.

Lichaams- taal spreekt voor zichzelf.

Hersenen zijn het ingenieuze ontvangst

Lichaams- taal zet kracht bij het woord.

en doorgeef centrum.

Lichaams- taal spreekt door als het woord verstomt.
Het lichaam spreekt als jij bent uitgesproken.
Het lichaam laat van zich horen als je niet luisteren wilt.
Het lichaam geeft protest als je al jouw lichamen verwaarloosd hebt.
Het lichaam vertelt je de Waarheid als je niet wilt luisteren naar het Zelf.

Religie
Kan een Bron van Vrede zijn

Het Zelf dat weet, deelt met jou waar je aan voorbijgaat door de tijd heen.

Kan mensen verbinden met elkaar

Je mag met je eigen Heilige Vrije Wil doen met jezelf wat je verkiest.

Kan het beste bovenhalen in de mens

Het zelf spreekt met jou verder en vertelt hoe het met je gaat.

Religie kan de mens met hoop vervullen
Het lichaam reageert uit Liefde op het Zelf, en weet als het glas vol is.
Het goddelijk bewustzijn

Net te vol maakt dat het glas overloopt, er zal een halt geroepen worden.

Kan als zodanig de wereld geen Vrede brengen

Het Zelf zal via het lichaam gaan spreken, als jij niet in gesprek wilt of

Brengt wel de Vredesboodschap, de Vrede in uzelve.

kunt gaan.
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Lief Menske
Wezen van Licht

waarmee we onlosmakelijk verbonden zijn

weet dat wij er voor jou zijn

vanuit deze Verbinding wijzen we jou de weg

verlichten het pad dat je loopt
onvoorwaardelijk

Lief menske
geef ons een hand in jouw gedachten

Lief menske

doe dit met al je aandacht en heel gericht

opdat je niet kunt verdwalen

je zal voelen door zachtheid die je dan omringt

loop dan toch in dat vertrouwen

en zijn we samen één

angst zal plaatsmaken voor Liefde
omdat in het vertrouwen geen angst woont

Lief menske, heb u zo lief, zo lief

Lief menske
wees verbonden met ons, zo wij weten
verbonden te zijn met jou
en als jij je dan toch verloren voelt
in al wat er met jou of om jou is
Lief menske
Verbind je dan met het Licht in jou
want dit is wat wij met elkaar delen
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Hart van mijn Hart
Het Heilig moment,

Weer een andere is wit als een zuivere parel, dan volgt een kamer zo

in de volheid van het niks,

helder rood als een doorlichte robijn.

ligt mijn Liefde besloten,

Muren in deze kamer zijn een kleur lila als gezien in Zomerland en

verbonden met het goddelijk Zijn.

daarnaast is een ruimte waarvan één muur goudgeel is gelijk de

Daar waar geen gedachten zijn,

schitterende stralen van de zon.

alleen gewaar-zijn,

In het huis dat ik te leen heb, staat een kast met laden die zich op een

zal het Heilig Hart spreken: het hart van mijn hart.

emotie of gevoel openen. Met mijn eigen Heilige Vrije Wil kan ik ze weer
sluiten, dat doe ik door een andere open te doen.

Want de Liefde huist in mij.

Zo opent er zich soms een lade voor mijn pijn, dan is het of er een vogeltje

Ik bewoon mijn woning, een schitterend cadeau, een huis met ramen

radeloos in mijn lijf heen en weer rent. Soms merkte ik aan het vogeltje

waardoor ik kan zien. Vertrekken in kleur naargelang mijn stemming,

dat het haast niet meer wist hoe te stoppen met dat rennen.

met de wensen van het momentum waarin ik verblijf.

Dan is er een lade die zich kan openen met boosheid, als dat gebeurd dan

Kamers van mijn woning bestaan uit vele materialen,

voel ik hoe die boze golf zich meester van mij maakt.

de vloer van mijn huis voelt warm en wordt gedragen door Moeder Aarde.

Een andere lade is een hele nare, het is er een met angst die niet te

Muren van mijn kamers kleuren met hun eigen sfeer, één als de grazige

omschrijven valt. Heel zelden ontmoet ik de lade van jaloezie, één waar ik

groene weide. Zilveren muren als het ontvangende maanlicht van de zon.

me ten diepste voor schaam als die zich opent.

Dan is er één oranje kamer, zo zacht als een rijpe perzik.

Er zijn laden die zich op mijn eigen commando kunnen openen, dat zijn

En de kamer die geen kleuren heeft is gelijk aan alle kleuren die het in

die laden van troost, ze zijn altijd daar. Dan is de lade daar van

zich mee draagt, zoals in de schittering van een ruw geslepen diamant.

vertrouwen, het goddelijk houvast. De la van ‘t doorzettingsvermogen, en

Dan de kamer die zich omhult in poederblauw is net zo mild als teder roze

een lade om te kunnen relativeren. Een heel waardevolle lade die is gevuld

kan zijn.

met een dosis humor.
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Er is een kamer zonder meubels, hier kan ik Zijn meer niet, dit Zijn in die
stilte is al vol van zichzelf. Het kan me brengen naar de leegte die gevuld
is met het Al.
In de kamer gevuld met harmonische muziek staat de stoel uit duizenden,
waarin ik mijzelf kan wiegen op de noten die me omringen.
De kamer waar ik slaap is die kamer van het tedere lila, hier verblijf ik
vaak, die is me zo lief.
Het huis dat ik bewoon kent vele licht- en schaduwzijden beide heb ik
nodig om te kunnen voortgaan
Niet minder van belang zijn de spiegels in de Verbindingsruimte. Hier
Als je de lade van de Liefde zoekt, die zit rechts bovenin. Een niet minder
fijne is er een van het respect. En daarnaast bevindt zich een lade vol met
geduld, handig om bij de hand te hebben! Schuin links zit er een voor
harmonie, en er net schuin boven bevindt zich die van schoonheid en van
creativiteit. De lade van gedragen spiritualiteit vind je links onderin. Dit
zijn enkele laden in mijn kast die ik op mijn eigen verzoek en op elk
moment open kan maken, en ervaren. In mijn woning zijn er kamers met

spiegel ik al wat ik ontmoet en dat zich aan mij opdringt gedurende mijn
dagen, daar leer ik mijn lessen keer op keer. Alle aanwezigen in mijn huis
spiegelen zich hier aan elkaar. Zo wordt mijn Ziel gewassen door alle
ervaringen heen, mijn huis is er rijk mee.
Het huis dat ik bewoon heb ik te leen gekregen en lever ik met gepaste
dankbaarheid weer in op de tijd als is bedoeld.

en zonder meubels, laat ik daar iets over met je delen.
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Geef mij je hand
Geef mij je hand lief mens en leef door,

In die ingenieuze tempel die jij bewoont ben je niet alleen, zo laat ik je dit

heb geen naam en toch vele zijn mij gegeven.

nu opnieuw weten.

Lezersogen jou heb ik lief, nu en later mijn kind.

Wat je bent is een deel van mijn Zijn, en door het leven

Je vader ben ik niet noch ben jij mijn kind, je ziet me niet.

te ervaren word je bewuster van mijn Wezen: wezenlijke Liefde. Veeg je

Ik ben er voor jou, luister naar jouw noden en wijs je, als je dat wilt de

spiegel dan nu in alle vrijheid schoon lieve mens, opdat je mij in Liefde

weg die je kiest te gaan. Genieten doe ik vooral door jouw vreugde, ik ben

kunt ontvangen, weerspiegeld in jouw eigen Ziel.

er voor jou en jij mag het gaan weten.
Ik antwoord op jouw roepen, want alleen zo kan ik er voor je zijn lief

Je stappen zullen nooit meer dezelfde zijn want er is een weten in jou zelf:

mens. Dan reik ik je onderweg de hand die jou datgene brengt waar jij van

deel te zijn van mij zoals ik van jou. Dat maakt dat je niet meer hoeft te

dacht dat het kon komen.

zoeken! Onvoorwaardelijk dichtbij zal ik je ten dienste staan, in al je zelf
gekozen gangen, opdat je in waardigheid en vertrouwen zult mogen

Sta altijd aan jouw zijde hoe je stappen ook mogen zijn: geef je altijd

voortleven.

troost en de liefde die je zelf wenst.
Ken je me niet? Dat komt omdat je me niet zocht, als je werkelijk naar mij
gaat zoeken zal je me herkennen.
Als je niet weet wie ik ben, was ik er al wel. Jij lief mensje mag me gaan
vinden dan lopen heel bewust we samen verder.
Je bent niet alleen, we zijn bij je al voelt het soms wel eenzaam.
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Mijn onvergetelijke wandeling
Op mijn wandeling in het bos hoorde ik het gezang van een onbekende
vogel. Zo mooi, zo teder dat ik er alles voor over had om het beestje te
gaan vinden.
De volgende dag zong de vogel met grootst gedragen schoonheid.
Vervuld van Liefde voor wat ik hoorde, voelde ik de harmonie in mijn Ziel
en lichaam weerklinken. Dit is het ultieme gevoel waar ik naar heb
gezocht, ik wist het zeker. Zouden anderen het ook herkennen, ik moest
het iedereen laten weten! Ik wist als anderen dit gezang zouden horen, zij
‘Aanwezigheid’ ervaren konden omdat geen mens op aarde, dit geluid zó
mooi kan voortbrengen.
Ik besloot de vogel tijdelijk te vangen, om dan later weer vrij te laten als ik
het gezang had kunnen delen met andere mensen.
Goed voorbereid was ik op pad gegaan zonder dat iemand wist wat ik ging
doen. Mijn intentie was goed, zonder angst zocht ik de goddelijke vogel.
Na een aantal dagen zoeken zag ik een vreemde glinsterende spiegeling in
het water, het was of de zon erin scheen en mijn ogen verblindde.
Ik geloofde niet wat ik zag: het was een vogel van kristal en die zong voor
mij alleen het hoogste lied. Ik keek van het wateroppervlak op en ja hoor
daar zat de vogel op een tak, hij was zilverwit en in het water was zijn
spiegelbeeld als van kristal.
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Mijn zoektocht was niet vergeefs, toen er iets opmerkelijks gebeurde: de

In mijn dorp aangekomen liet ik iedereen mijn mooie vogel zien, en

vogel hoefde ik niet te vangen, hij kwam uit zichzelf op mijn schouder

gelukkig begon hij weer zachtjes te fluiten. Ik kocht het allerbeste

zitten en bleef door zingen. Ik was zo intens en diep geraakt waarom

vogelvoer, deed het in de kooi en zette een bakje water erin, ik zou goed

mocht dit gebeuren, wat zouden de mensen wel zeggen van dit wonder.

voor hem zorgen.

Met geen mogelijkheid kon ik het opbrengen om de goddelijke vogel te

Voor ik naar mijn huis ging ben ik naar mijn neefje gegaan die aan het

vangen, als ik het probeerde verstijfden mijn vingers en handen. Ik voelde

voetballen was, in de volgende straat. Enthousiast zwaaiend kwam mijn

me zo overweldigd en nederig bij het zien en horen van zoveel moois. Ik

neef van elf jaar aangelopen en omhelsde mij hartelijk, zo blij was hij dat

zou nooit meer een bewijs vragen voor het bestaan van G’d, ik had het

ik gekomen was. Ik was verbaasd want ik wist niet dat mijn aanwezigheid

bewijs op mijn eigen schouder zitten. Ik liep met de vogel op mijn

door hem zo op prijs werd gesteld.

schouder naar de vijver, zag weer de spiegeling en ja hoor daar leek de

Hij vroeg wat ik in het kooitje had voor vogel en al snel stonden er

vogel geheel van helder kristal, met alle kleurschakeringen van dien. De

tientallen kinderen om ons heen. Met belangstelling keken de jongens en

goddelijke vogel vloog op, ik ging zitten want ik was geheel overrompeld.

meisjes in de kooi waar mijn goddelijk beestje inmiddels het hoogste

De vogel kwam op mijn knie zitten en je gelooft het of niet, het wezentje

woord had. Mijn lieve neefje zei luid: ‘Wat stom, een vogel in een kooi, ik

keek mij recht in de ogen of hij mij iets wilde zeggen. En floot

hou niet van vogels in een kooi en ook niet van vogels’. Hij schaterlachte

onvermoeibaar door. Dank je wel mooiste vogel van alle vogels, ik begrijp

en de anderen deden hartelijk met hem mee.

het niet want in het water ben je als van kristal maar op mijn knie zie ik

Ik vertelde de kinderen dat dit niet zomaar een vogel was, en dat zijn

een beeldschone zilverwitte vogel.

zangkunst er een was van een nog ongekende schoonheid Nog voor ik

Ik ben wakker en ik ga bewijzen dat wat ik nu zie echt daar is. Ik liet mij

wilde vertellen hoe uitzonderlijk zijn spiegelbeeld in het water was,

verleiden om het diertje via mijn vinger in de kooi te plaatsen die ik

werden er uitspraken gedaan die mij letterlijk uit het veld hadden geslagen.

hiervoor had meegenomen. Het werd stil de vogel zong niet meer, dat zou

Een meisje zei; ‘Het is gewoon een domme lelijke vogel en ik hou niet van

natuurlijk tijdelijk zijn.

zingende vogels’. De andere kinderen inclusief mijn neef beaamden dit.

Ik was een kleine man die nu met grote stappen door het bos liep om zo

Ik brak van binnen, hoe was dit mogelijk waarom waren al deze

snel als mogelijk thuis te zijn.

mensenkinderen zo blind dat ze het niet konden zien of horen.
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Met in mijn gedachten duizend maal excuses aan de goddelijke Bron liep

Haast verdoofd van alles wat ik zojuist had meegemaakt ging ik zitten. Ik

ik verdrietig en al mijmerend terug naar het bos waar ik de goddelijke

leunde tegen een boom die bij de vijver stond en at een paar bramen, die

vogel voor het eerst had ontmoet.

de struik ernaast mij aanbood.

Bij de vijver aangekomen deed ik met een loodzwaar gevoel in mijn

Ik begreep terwijl ik tranen bleef wegvegen wat mijn les was geweest van

donder het deurtje open, misschien had ik het me toch verbeeld dan? De

deze onvergetelijke ervaring.

vogel hipte uit de kooi en op mijn hand, ik bracht mijn hand op ooghoogte.

Nooit heb ik er meer met iemand over gesproken maar ik kon wonderlijke

De vogel gaf mij kopjes tegen mijn wang zoals normaal gesproken alleen

ervaringen van anderen, (die ze uitgerekend met mij deelden) nu

katten dat kunnen doen.

begrijpen. Zonder woorden te gebruiken voelden zij zich begrepen en

Ik voelde zijn zachte veertjes tegen mijn huid, tranen gleden langs mijn

waren juist hierdoor zo dankbaar.

wang. Tegelijk zong hij voor mij het meest betoverende lied dat alleen

En ik…, ik voelde mij een waarachtig en rijk mens omdat ik weten mocht

deze vogel zo kon zingen.

wat door velen nog niet gekend kon worden. De eenvoud en het begrip van

Ik liep naar het water en zag mijn spiegelbeeld mijn oude broek en rode

tijdelijkheid was bij me doorgedrongen.

trui en de vogel van kristal, ik wilde het fotograferen maar had geen

Dankbaar voor wat het leven mij te vertellen had, groeide ik verder met de

camera. Ik wilde het iedereen laten weten, maar hoe dan?

anderen om me heen, als een eeuwig en innig dankbaar mens.

Ik keek van de vogel naar zijn spiegelbeeld en er voltrok zich opnieuw een
groot wonder. Het kristallen spiegelbeeld van de vogel veranderde van

Een zee van zonlicht

vorm. Het groeide uit tot een grote kristallen Engel en ik voelde tegelijk

Ik kijk,

een windvlaag langs mijn verhitte gezicht. Ik hoorde zeggen: je kunt het

vogels zwemmen onder de witte wolken

niemand geven, ieder mag er zelf op uitgaan om het te gaan ontdekken.

peddelend door een zee van zonlicht

Ik werd me bewust dat de zangtonen van de vogel ineens veranderde in

omlijst door een strak blauwe lucht.

een toegift. Zijn beeltenis verdween, uiterst traag en spatte op het laatste

Ik zucht.

moment uit elkaar in de meest sprookjesachtige kleuren die langzaam aan
verdwenen in het niks.
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De donkere dagen voor de zomer

Als zijn wereld instort

De donkere dagen voor de zomer,

Als zijn wereld instort, dan pakken we hem op.

misschien ooit ontmoet?

We zullen ’m altijd, ja altijd helpen voorzichtig weer op te gaan staan.

Dan, wanneer de Liefde omarmt,

Voel of zie je ons niet… we nu zijn heel dichtbij, net zo lang als het nodig

en zo alle angsten overwint.

is. Tot hij de ene voet weer naast de andere zet, en met een opgeheven
hoofd vol vertrouwen zijn weg vervolgt.

Wordt het nacht omdat waarheden van het moment werden gedeeld.
In het holst van de dageraad, wanneer je de vijand niet ziet aankomen.
In het omhulsel van een mens die je graag nader hebt.

Over het Lijden

Slaat hij toe en laat zien dat liefde, Liefde is.

En zij voelde alleen nog de diepte die haar omringde.
Ze probeerde bodem te voelen, maar die was onder haar vandaan.

Dit was het antwoord waar die mens om vroeg.

Toen liet ze zich gaan, ze werd één met de diepste diepten.

Dan kan weer gedeeld worden in wat er is.

Onverwacht kwam zij terecht in een donszachte wereld en ze stond rustig,

Niet in wat men denkt dat er was.

in de grootste verwondering weer op.
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Maar als
Maar als ik hier niet wil zijn

Ja, dit is de Wet van de Aantrekkingskracht. Je moet er wel muisstil over

Dan stel je in gedachten voor waar je wel wilt zijn

zijn, er emotioneel achter blijven staan en dit volhouden. In je gevoel is

Maar als mensen om me heen bijna altijd verdrietig zijn

het er dus al! Dan zal de kans voorbij komen en op dat moment kan je

Begrijp ze en ga er niet in mee

rustig en bedachtzaam de stappen zetten die nodig zijn.

Maar als mensen bang zijn en hulp vragen

Maar als ik mijn leven creëer kan ik echt de dirigent ervan zijn?

Begrijp en help als je dat wilt

De grote kunst, lieverd, is het te blijven, en je kunt het!

Maar als mensen het niet met mijn leven eens zijn
Ze zijn niet waar jij bent, haal je schouders op en laat je doelen niet los
Maar als iemand mij niet vriendelijk vindt spreken
Reflecteer voor je weer spreekt
Maar als ik niet meega in de emotie van de ander ben ik niet empathisch
Empathie komt voort uit wezenlijk begrip en zit niet in het meegaan met
de emotie van de ander
Maar als ik blij ben in een wereld die voor driekwart een tranendal is
Dan weet jij waar je niet voor kiest te zijn
Maar is het niet oneerlijk om blij te zijn als er ellende is
Was er niet altijd tegelijk al ellende en vreugde, wat is dat, eerlijk?
Maar als mijn gedachte redelijk en zonder twijfel, gefocust en
gevisualiseerd is, in waar ik heen wil gaan, zal het zich dan gaan
manifesteren?
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Waarheid
De universele waarheid is heel en 1 in zichzelf.

Orbs
Vragen hebben mensen die onderzoeken
Meningen zijn er van anderen genoeg
Beweren is iets dat we allemaal doen
Ik ben me van het volgende bewust:
Zoals ik bewust ben van de Orbs zo is de Orbs bewust van mij
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De groente Jam van onze Soof
Sofie is geboren op 12-08-1924 en overleden op 17-01-1993

En dat deden we maar al te graag!

Soof was een hartsvriendin van ons, waarmee we ons eeuwig verbonden

Als haar eten bereid was dan verwachtte zij van ons dat we direct aan tafel

zullen blijven voelen. Ze werd niet oud en was in onze ogen veel te jong

gingen zitten; de natuur wacht niet, zei ze dan.

toen ze overleed. Zij was daarnaast onze goeroe, en niet met het koken

Op een keer kregen we een nootachtige gepofte knolselderij voor

maar in vele aspecten van het leven. Dankbaar voor haar liefdevolle

geschoteld die bestoven was met het een en ander aan kruiden. Het waren

vriendschap die over het leven heen duurt, werden wij allen gedwongen

echt van die hartigheid rotsblokken geworden, die in volle vaart over mijn

om tijdelijk fysiek afscheid van elkaar te nemen.

tong fietste. Ik verzeker je dat vergeet je niet zomaar haha.

May God bless her soul and the souls from all her loved ones.

Met goed weer zaten we op het dakterras te eten, de bietjes groeiden dan
letterlijk om onze tafel. En de kletskop hing op een keer met een knijpertje

Dit schrijven is ter nagedachtenis aan onze vriendin en haar altijd weer

aan een waslijn naast ons bord, hoe bijzonder kan het zijn !!

humorvolle Groente Jam. Ik zag haar op zijn minst elke week en wij
spraken elkaar vrijwel iedere dag. Mijn man en ik aten eens per maand

Elke dag was ze bij haar groenteplantjes te vinden. À la minute toverde ze,

spiritueel bij onze vriendin Soof, (zo noem ik haar hier). Iets van wat we

dat moet gezegd worden een ‘ander’ vegetarisch gerecht op tafel. Met de

daar hebben meegemaakt wil ik met mijn lieve lezersogen delen.

voorbereidingen was Soof dan al wel langer bezig geweest.
Haar tot crème getransformeerde drank kregen we standaard als

Onverwacht had het lezen van de luxe restaurantgids, haar op een

voorgerecht bij de maaltijden. Dat was een onherkenbare substantie van

veelbelovend groentespoor gezet. Ze bereidde vanaf dat ogenblik voor

groenten en ‘t was zalig! Mijn man proefde het groente drankje altijd

zichzelf louter nog maar groenten, en dat na 50 jaar vlees te hebben

alsof die stoere wijn aan het proeven was en dan zei hij, dat die zijn

gegeten! Soof griezelt van vleesvervangers, we mochten het alleen met

jeugdsentimenten proefde, mooi he! Ik geef direct toe het was altijd een

haar wonderlijke groente doen, als we bij haar wilden eten.

ultiem samenspel van smaken.
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Iemand die bij haar geen groentesapje dronk werd weggezet als het

En zij vond dat spiritueel groente koken een veel diepzinnigere bezigheid

suffertje met een glaasje alcohol, dat was wel lachen hoor. Van haar

was dan wij dachten. Hoe eenvoudig is het om een stukje vlees in een pan

lauwwarme salades werd ik wat wee van binnen maar anderen genoten er

te mieteren, dat zei ze er dan meestal iets te venijnig achteraan.

van. Wat ik niet naar vond was het vergistte bloemkoolhart. Normaliter

Wij moesten daar hartelijk om lachen en zij kon daar gelukkig wel tegen.

gooi ik de steeltjes weg en zij doet dat met de roosjes, te gek voor
woorden, maar lekker dat het smaakte joh! We kregen eens

Die hete bliksem van haar vonden we allemaal wel lekker dat geef ik

brandnetelkussentjes te eten, ik moest me over mijn nare ervaring met

onmiddellijk toe. De waterkers was een prikkelende begeleider van haar

brandnetels heen zetten dat begrijp je vast wel, het smaakte best dat moet

soort van eten vertelde ze ons. Nou dat vind ik ook maar dan van vis of

gezegd worden.

vlees en dat krijgen we daar niet ! Zij gebruikt het in mijn beleving meer
als een oppepper van haar groenteschotels. Een keer aten we er een prima

En dan weet ik nog de nouveau avond te herinneren met haar bietjes. Dat

soepje van.

waren bieten op vele manieren bereid, ze had ze gepekeld, gebakken,
gepoft en op zuur gezet en nog enkele geroosterd, echt lekker was dat!

Super mooi en lekker waren haar gesuikerde eetbare bloemen, daar kan ik

Toen we die avond thuiskwamen trok mijn man niet eens meer de koelkast

me nou op verheugen. Elke heathfreak zou daar wat mee kunnen doen in

open, hij had voor die ene keer voldoende gegeten.

de keuken. Een andere keer maakte ze een waanzinnige smakende

Jaap mijn man dus, zei me laatst nog dat hij het soufflétje van haar uit de

uitbundige bloesemachtige saus, van gember en magnolia, het was toen net

oven zalig vond en dat was ook zo. Het had een krokant korstje van

’t seizoen. Soof leerde bijna al haar technieken in de keuken van haar oma,

polenta en broodkruimels en samen met wat risotto, selderij en ei erin was

dat vertelde zij ons vrijwel elke keer als we er aten. Waarop mijn man dan

‘t inderdaad zoals hij zei; een bijzonder smakelijk gerecht.

weer hetzelfde zei: G’d hebbe haar ziel. En dan glimlachte ze heel

O ja wat zij allemaal voor zaligs deed met een koolrabi en een pastinaak

tevreden. In de winter zette ze ons een keer een Israëlitische erwtensoep

dat wil jij niet weten! Onze Sofie klaagde er weleens over dat ze te weinig

voor, dat is dan zonder vlees want ze moest het dier ook hier uitdrijven.

tijd had om deze gerechten te bereiden.
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Soofje liet haar groente altijd oeverloos smoren in een beetje vocht met

Je zet de pan op het vuur, dan doe je er in je gedachten als eerste Liefde in,

olie, wat kruiden en water. Je kunt zo de essentie van de groente pakken,

heel bewust en natuurlijk met gepaste dankbaarheid.

dat zou dan werkelijk spiritueel koken zijn.

Vervolgens ga je koken, ik verzeker je; ‘t werkt want dit eten slaagt altijd!

Ze vond dat ik mijn groente aan ‘t verdrinken was in plaats van ze lekker
te bereiden, lachen joh! Ik weet nog dat ik stom verbaasd was toen ik door
een gebruinde boter: knalgroene peterseliecoulis zag. Mijn man zei nog,
‘dat is pas een vette bevrediging, vlees is niet meer nodig’. En ik geef toe
hij heeft liever een kwartel van de barbecue, sorry maar dat is gewoon zo.
We kregen niet zelden waterkers toe, ‘een volle ervaring na de hartigheid’
zei mijn man weleens… Die lieverd hij weet zich toch altijd weer zo mooi
uitdrukken dat merk je zo, een echte man als hij van het eten geniet !
Op zo een avond moet ik zeggen dat we weer een kans hadden een ultiem
samenspel te proeven van smaken die normaliter voor ons niet bereikbaar
waren. Aparte gerechten en daarnaast moet ik toegeven, ze hebben best
wel diepgang ! Trouwens mijn eigen gerechten zijn zo nu en dan best
goddelijk te noemen.
Laat ik je mijn geheim verklappen wat ik dan weer van mijn moeder
zaliger heb geleerd.
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Engelen
Engelen ervaren dat kan,
verwelkom deze Macht vanuit Liefde,
kijk met jouw uiterlijke en innerlijke ogen,
voel fysiek zowel als mystiek, en word het gewaar,
ervaar met de zintuigen die je nog niet herkende,
het komt al dansend en is de fluistering van je Ziel,
Engelentrilling voel je zachtjes als pulsen door je lijf.
Laat de Engelen Healing toe, bedank het daarna vanuit je Liefde.

Vlinders in het Lindenlicht
Vlinders, ze zijn herboren, nu helemaal vrij

Mijn cliënten

Zij genieten met Lindenlicht op hun tere lijfjes

Als we leren hoe te luisteren laat de natuur van zich horen.

Het geelgroene Licht doorstraalt zilverwitte vleugels

Ik luister, zij in Zomerland spreekt mee; luister maar (EVP).

Ze zei: ik voel me herboren, als een vlinder zo vrij

Mijn ik doet er niet toe, en van hen word ik nimmer moe.

Het leven voelt licht en doorstraald, en heb je weleens gezien

Wat mogelijk is wordt zeker mogelijk voor deze mens.

Hoe de zon de bladeren van een Lindenboom doorschijnen kan?

Namen in het voorbijgaan zal ik niet onthouden, zij doen er niet toe.
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La Danza
Omdat mijn leven zoveel zegeningen kent.
Ben ik gigantisch verwend, ik dank elke dag.
Genieten doe ik veel, van het kleine en het grote.
Ik dans en zing als ik kan, soms zacht dan weer luid.
Hee la la la, trala la la met alle kinderen aan mijn rokken.
Natuurlijk zit het mij ook wel tegen in het duurzame leven.
En soms zit ik er even helemaal door heen, net als bij menigeen.
Dan is het even heel stil in mij, en trek ik met mijn veerkracht weer bij.
Omdat ik zoveel zegeningen ken, houd ik die toch weer voor de geest.
Even later dan laat mijn hart van zich horen, en kan muziek mij opnieuw
gaan bekoren.
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Het stormend besef
Stormt in de tuin, ’t hoost
Volheid maakt plaats voor leegte
Het laatste blad valt op koude grond
Ik ervaar leegte in mijzelf en voel de rust
Ruimte die in het voorjaar opnieuw gevuld zal worden
Aanvaarding van wat er is omdat het zo is, brengt kalmte
Alles is zoals het moet zijn, zelfs de ijzige storm van vandaag
In stilte en de ruimte heerst de rust die nodig is voor vernieuwing
Ik mag kiezen wat ik anders wil maar sommige dingen gaan zoals ze gaan
net zoals die woeste storm in mijn tuin.
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Vergeving
Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die zelfingenomen is

die zichzelf afstraft voor zijn fouten

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet weet wat hij doet

die zichzelf niet vergeven kan

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die regelmatig zijn naaste kleineert

die de vogels niet heeft horen fluiten

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die ziende blind door het leven gaat

die niet voelend heeft leren begrijpen

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die de belangrijke ander vernederen kan

die niet weet dat de Engelen bestaan

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die geen inzicht heeft in z’n eigen gedrag

die niet weet dat je blijft voortbestaan

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die zich niet is bewust van eigen voorkomen

die niet weet dat een straffende G’d,

Vergeving vraag x voor deze mens

alleen in je eigen hoofd bestaansrecht heeft

die niet ziet hoe koud hij zijn naaste afwijst

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet weet dat in het Licht van G’d alle duisternis verdwijnt

die niet begrijpt wat hij doet als hij verstoot

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet begrijpt dat verdriet een wegwijzer kan zijn

die beweert dat hij de enige waarheid kent

om vreugde te verwelkomen

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die zich identificeert met IQ en kleding

die niet weet dat de broeder van de zon de schaduw is
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Vergeving vraag x voor deze mens

en niemand en niets verloren gaat

die zichzelf en de anderen te kort doet

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die dankbaarheid ziet als iets vluchtigs

die geen ja durft te zeggen

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet weet dat G’d bestaat, en Liefde is

die geen nee durft te zeggen

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet kan zeggen dat hij niet kan of wil helpen

die bang is om gekwetst te worden

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die pas kan voelen als hij zelf afgewezen wordt

die ervoor kiest om niet empatisch te zijn

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

dat de mens niet weet dat de gunfactor in het leven belangrijk is

die niet weet dat die een tong heeft gekregen,

Vergeving vraag x voor deze mens

om mooie dingen mee te zeggen

voor de mens niet beseft door welk sleutelgat hij kijkt

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die nooit zijn kop uitsteekt voor een ander

die niet weet wat voor schitterend wezen hij werkelijk is

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet weet dat hij een Lichtwezen is.

die niet weet dat als hij zich eenzaam voelt nooit alleen is

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens,

die denkt dat hij alles alleen moet doen

die pas huilen kan als hij de ander gebroken heeft

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet weet dat hij altijd en overal kan bidden

die niet weet dat je de beleving van de ander gewoon kunt vragen

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet weet dat er een Krachtcentrale is,

die niet weet dat jij het zelf bent die jezelf ooit zal oordelen
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Vergeving vraag x voor deze mens
die alleen de boze wereld kent
Vergeving vraag x voor deze mens
die te trots is om te bedanken
Vergeving vraag x voor deze mens
die zich een vreemde voelt
Vergeving vraag x voor deze mens
die zijn zegeningen niet herkent
Vergeving vraag x voor deze mens
die niet op zijn knieën kan bidden
Vergeving vraag x voor deze mens
die niet zijn eigen beste vriend wordt
Vergeving vraag x voor deze mens
die de rust in de stilte niet kent
Vergeving vraag x voor deze mens
die bewondering en overgave niet kent
Vergeving vraag x voor deze mens
die zijn medemens niet helpt met opstaan
Vergeving vraag x voor deze mens
die verwend en verveeld door het leven gaat
Vergeving vraag x voor deze mens
die zichzelf op een voetstuk heeft geplaatst
Vergeving vraag x voor deze mens
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die het wonder van zijn oorsprong niet kent

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die uit onwetendheid heeft gehandeld

die alleen in goed en slecht denken kan

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die claimt dat alleen G’d kan vergeven

die alleen het eigenbelang kent

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die anderen beschadigt

die horen kan maar niet luisteren wil

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet van zichzelf kan houden

die de stroom van het leven bevecht

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die de dromen van anderen afneemt

die bevelend iets vraagt aan zijn naaste

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die denkt dat je vergeving kunt verdienen

die gelooft dat alle dromen bedrog zijn

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die liever de kop in het zand steekt dan te weten

die altijd de grens van de ander opzoekt

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet weet dat vergeven bevrijding betekent

die niet weet dat lachen gezond is

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet weet dat je door vergeving verleden kunt loslaten

die alles op gouden weegschaaltjes legt

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die het beste niet in zichzelf naar boven weet te halen

die altijd de deur voor iemands neus dichtgooit

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet weet dat schoonheid voortkomt uit zelf geplante zaden

die het leven naar zijn hand wil zetten

Vergeving vraag x voor deze mens
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die niet begrijpt dat het goed kan gaan

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet begrijpt dat hij mag leren genieten van wat er wel is

die bang is om lief te hebben

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet begrepen heeft dat het leven een leerschool is

die niet weet dat wonderen bestaan

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet weet dat je van jezelf nooit verlost zult worden

die niet geloven of aanbidden kan

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet begrijpt, dat de enige verlosser jij zelf bent

die niet weet dat alle gebeden gekend worden

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet weet dat in de diepste nood de redding nabij is

die geen hulp wil vragen aan zijn medemens

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet weet dat je de ervaring hebt maar deze niet bent

die niet kan begrijpen dat de ander nog niet begrijpt

Vergeving vraag voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet weet dat je niet altijd sterk hoeft te zijn

die niet begrijpt dat gekozen zelfopoffering vervullend kan zijn

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die denkt dat zelfopoffering ten koste van zichzelf lonend zal zijn

die niet begrijpt dat geduld nodig is om de antwoorden te leren kennen

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet heeft geleerd om te kunnen aanvaarden

die leeft zoals de ander verwacht en niet is wie hij zijn kan

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet begrijpt dat valse trots zal blijven breken

die niet begrijpen kan dat geven en ontvangen aan elkaar gelijk staan

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet beseft dat zachtheid de grootste kracht voortbrengt

die niet weet dat hij zelf in z’n eigen gedachten vijanden creëert
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Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens die niet weet, dat je jouw grootste

die zich laat manipuleren

vijand in de spiegel kunt ontmoeten

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die uit angst zijn eigen weg niet durft te gaan

die moet presteren in de ogen van anderen voor zijn eigenwaarde

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet begrijpt dat als die voor zichzelf kiest ook voor de ander kiest

die vergeet dat hij de scherven zelf weer moet oppakken

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag voor deze mens

dat als iemand zichzelf bevrijdt van verstikkende banden, ook die ander

die niet weet wat een prachtig wezen van Liefde en Licht hij is

wordt verlost

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet beseft dat hij keuzes zelf mag maken in het leven

dat vertrouwen in het Licht in jezelf, dit vertrouwen verdient.

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die denkt dat hij verantwoordelijk is voor het geluk van de ander

dat geloven in overvloed je meer zal brengen

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die de ander en de wereld wil veranderen

die de goddelijke Liefde nog niet kent

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet accepteren kan dat hij zelf de weg is tot het doel

die niet beseft zichzelf te mogen leren bevrijden van de eigen tralies

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die zich niet kan verheugen in het geluk van de ander

die zijn eigen gemaakte dogma’s niet doorheeft

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die zich niet kan verheugen in eigen vreugde

die niet weet, dat als je een ander pijn doet je uiteindelijk jezelf bezeert

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die zich niet kan verheugen in geluk dat nog komen gaat

dat wraak niet meer dan een tijdelijke opluchting brengt

Vergeving vraag x voor deze mens
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die gedijt op misbruik

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die zijn gedachten niet kan afleiden

die de ander niet ziet zoals hij is

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet opnieuw durft lief te hebben

die ziek wordt van zichzelf

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die zichzelf altijd de gebeten hond voelt

die jaloers is op zijn buren

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die altijd denkt dat de ander het beter heeft

die niet tevreden kan zijn

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die verrassingen geeft die niet verrassen

die het altijd beter weet

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die geen vragen heeft voor zijn naaste

die de riedeltjes van de ander denkt te kennen

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet weten wil wat er door z’n,

die altijd maar in de plooi blijft omdat het zo hoort

naaste gedeeld wil worden

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet ziet dat elke dag nieuwe kansen biedt

die niet begrijpt dat het denkwerk,

Vergeving vraag x voor deze mens

van een man anders is dan van een vrouw

die overal een schuldige voor moet aanwijzen

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die in de ander op zoek is naar zichzelf

die niet begrijpt dat geloven je verder brengt

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet weet dat in creativiteit veel kan worden uitgedrukt

die niet weet hoe hij positiviteit kan aantrekken

Vergeving vraag x voor deze mens
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die wel kan maar niet wil

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die zichzelf overmatig op prijs stelt

die een ander laat doen uit macht

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

Die de oorzaak zoekt bij de ander (en)

Die geen empathie heeft voor zichzelf

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

Die de angst van de ander bevestigd uit angst

Die zichzelf niet lief heeft

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet begrijpt dat het nooit te laat is

Die zijn probleem een valse kapstok geeft

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet geïnteresseerd is in zijn naaste

Die vergeet om te genieten in het leven

die blijft afwachten, verwachten

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die cynisch spreekt door eigen pijn

die te lang wacht op de zin: ik hou van jou

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die weet dat anderen aardig moeten doen

die alleen dingen doet uit verantwoordelijkheid

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die niet weet wat werkelijke inspanning is

Die zichzelf slachtoffer maakt door’t gedrag van de ander

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die nooit tegenspraak kreeg

die de ander niet kan aan geven waar hij op hoopt

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag x voor deze mens

die alleen blasé in spiegels kijkt

die niet begrijpt dat lief willen zijn om lief gevonden te worden, niet lief is

Vergeving vraag x voor deze mens

Vergeving vraag ik voor mijzelf omdat ik zelf blind ben voor zoveel

die vaak kinderlijk lief wil doen
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Durven is doen
dit maakt dat je kansen voorbij zult laten gaan, en je spijt kunt ervaren
Durven is doen
weet dat het leven vol met examens zit die je zult gaan maken
Durven is doen
of de lessen zijn geleerd, dat merk je als je het resultaat zult beschouwen
Durven is doen
er op vertrouwen dat je herkansen mag op de school van het leven
Durven is doen
dat deze school geen klassen heeft maar geduld en spiegelbeelden
Durven is doen
Durven is doen!

vreugde en tranen erbij horen en

Durven is doen

je verder brengen op de school van het leven

weten dat verlegenheid je tegenhoudt

Durven is doen

Durven is doen

ervoor zorgen dat je zo min mogelijk schade achterlaat in het leven

dat je niet kunt voorkomen dat je ook pijn zult ervaren

Als durven doen wordt dan is het leven geslaagd!

Durven is doen
twijfels brengen niemand verder in het leven
Durven is doen
...bang om beschadigd te worden of dat je een ander beschadigen kan
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Zelf nadenken
... vertel me wat er gebeurt als het respect tussen mensen voor even
verbroken wordt.
... oh hoe dat gebeuren kan vraagt u... gewoon door een onverwachte
uitlating of omgangsvorm.
... hoe moeten mensen dan hierop reageren, denkt u?
... u zegt, door jezelf te blijven en er niet in mee te gaan, je niet te laten
raken.
... dat is niet makkelijk als gewoon mensje, want men kan worden geraakt
door de onverwachte aanval van de ander.
... het heeft dan alleen iets te maken met die ander zegt u, maar waarom is
die mens dan zo snel gekwetst?
... de ander laten weten als die de grens overgaat, zegt u...
... waarom durven velen dat dan niet?
... angst, is dat echt de reden, waarvoor zijn ze dan bang...
Daar mag jij dan nu zelf over gaan nadenken!
Eh...voor de reactie van de ander.
Mijn grenzen geef ik nu duidelijk aan.
Perplex bleef ik met open mond staan, want toen kregen zij respect
en zagen me pas echt staan.
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Jouw Collega’s/Helpers
Als je in de magische tuin keek van jouw Collega’s, dan wist je dat hij of
zij niet vraagt naar jouw verleden.
De toekomst zal zich vanzelf ontvouwen, zoals een bloem gracieus een
voor een haar bladeren opent voor de zon.
Al je Collega’s helpen je met het leven, ze werken met en voor jou, dit is
het doel in hun bestaan.
G’d heeft ons allen Collega’s gegeven, opdat zij de mens kunnen gaan
helpen in dat wat die zelf geloven wil.
Wat en waar jij in gelooft zonder de twijfel, daarin zal je Collega jou
terzijde staan.
Jij bent waar, je Collega is waar, weet dat als je twijfelt je Collega niets
voor je betekenen kan.
Zoveel manifeste angsten of wensen zoveel Collega’s aan je zijde, ze doen
hun best jou te verblijden.
Wie ervoor openstaat zijn Collega’s te leren kennen zal gaan ontdekken
dat G’d bestaat.
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Luister
Luister...
ik hoor niets
wees stil...
ik hoor niets
ik heb het zo druk in mijn hoofd
zo kan ik niet horen, luisteren of stil zijn
het gaat maar door alle 'to do-lijstjes' van de dag
help me alsjeblieft om rustig te worden in mijn hoofd
ik ging leren mediteren
leerde om voelend te luisteren van binnenuit
ik kon zomaar op een dag
horen achter de woorden
ssst wees stil en luister...
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Rotziekte
Kanker is wat hij had, ineens zo ziek en verloren

Met de help op zijn hielen had hij z’n leven geleefd, en Liefde gekend

Chemotherapie, pillen maar vooral was het ‘t willen

Prozac was een vrind, om herinneringen uit vervlogen tijden te dempen

Telkens weer werden zijn benen onder hem weggeslagen

Verborg zich in pillen en godsdienst, in het NU zijn lukte anders niet

Moedig stond hij weer op, en genoot van de goede momenten

Goh wat hielden ze veel van hem hij was er altijd, hij mocht niet gaan

Zijn gelooft bracht hem in het leven veel steun, en soms meer angst

Hij was te jong om heen te gaan, had kleinkinderen willen omarmen

Was hij wel een goed mens geweest, hoe zou het oordeel luiden

Met morfine waren ze nu thuis, omringd door de zijnen, en vrienden

Als kinde deugde hij niet, dat zeiden zijn ouders hem al te vaak

Dosering omlaag zo hielden we elkaar vast in het contact, en in de strijd

In zijn leven wilde hij deugen voor G’d en de ander, ‘t leven werd strijd

Lief hadden zij elkaar, hij had het zo koud, wilde liever nóg blijven

Hij werd geboren met een geloof dat hij gewijzigd had in zijn leven

Hij kón niet meer, had niets meer te geven, hij was uitgestreden

Hij dacht na over hemel, hel en ‘verantwoording’, en werd er moe van

Duidelijk was het wel dat zijn lichaam ging sterven, ’t was zo definitief

Het bed waar hij na alle therapieën op rustte werd een dierbare vriend

De lieverd overleed, in de armen van z’n vrouw, omringd door hun kids

Na een jaar werd toch onverwacht zijn bed een sterfbed

Na aankomst in Zomerland liet hij al van zich horen, alles was goed!

Onaflaatbaar veel Liefde om hem heen, vrouw en kinderen

Er was geen kou meer en geen hel, of lijden, hij kon vliegen zei die nog

De kerkgenoten leefden van afstand en dichtbij met hem mee

Ik moest dit echt weten, vooral dat hij heel bewust was, én verbonden

Hij hield van al die fijne mensen om hem heen, en had ze nodig

In gedachten verbonden met velen daar, en de levenden die hij lief heeft

Pillen tegen de angst en depressie konden hem niet meer baten

Hij zei: ik was even op aarde, mijn jas uitgedaan en het leven gaat voort

In zijn hoofd zoemde het oordeel: ‘t laatste oordeel en het woord: hel
Hel, wat was dat een hel voor hem, en zo ook voor allen om hem heen

Het Verbond, en hij hoopt dat niemand daar ooit meer aan zal twijfelen
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!
!
!
!
!
!
!
!
Heb geduld met mij
Lieverd,!waar!de!dag!de!nacht!kust!
Zal!ik!je!ontmoeten!
Waar!de!regenboog!begint!
Zal!ik!je!omarmen!
Waar!hagelwitte!stenen!vallen!
Zal!ik!je!liefhebben!
Voor!je!zorgen,!heb!alsjeblieft!geduld!met!mij
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Bij - zinnen
Verlangen brengt de mens in de materie
Er valt niks te vrezen Ik laat los en voel me goed
Ik zal vergeving schenken zoals ik het zelf wens te ontvangen
Als ik denk dat ik ‘moet’, kies ik

Zo laat ik gehechtheden aan mijn emoties los

Als ik kies, moet ik niets!

In vertrouwen, met het Licht in mij

De trap van het leven is een gelegenheid

Goddelijke liefde veroordeelt niet; veroordeelt mij niet

in voortuitgang van het bestaan

Zo zal ik mijzelf niet (meer) veroordelen als ook de ander niet

Als ik mijzelf verlos, is mijn wereld verlost,

Ik durf te zien, waardoor transformatie

de keuze is aan mij. Vanuit het diepste vertrouwen is dat: weten
Ik hoef niets vast te houden.

Ik ben in mijn diepste vertrouwen

Wat nu bij me hoort zal me vergezellen
Ik ben het waard!
Door je, voor even, te durven verliezen in de ander, kom je jezelf
De Bron is de kracht waarop ik vertrouw,

tegen

in deze voetstappen durf ik voort te gaan
Wens je geluk in je leven… zie de ander aan
Ik… je naam… ben het waard hier op aarde te zijn
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Rust- Regelmaat- Reinheid- en Respect!

Voelend zien brengt Licht

De zin van het leven is het leven zelf

Elke mystieke ontwikkeling in de mens is van binnen naar buiten

Innerlijk weten is een rijkdom die alle materie overstijgt

Goddelijke Liefde is niet gebonden aan een vorm: goddelijke
Liefde ‘is’
Waar energie zich verdicht is creatie mogelijk,
ten gunste of ten ongunste
Alles is uiteindelijk zinvol in het groter geheel
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Wil je jezelf nieuwe kansen geven: breng jezelf in het NU

Jouw woede ontvang ik in Liefde

Het NU is jouw vertrekpunt naar morgen

We zijn in wezen ‘één’ al denken we van niet

Het NU is het ultieme krachtpunt

Ik houd van hem, waar hou ik van?

Delen kan helen

Moeilijk blijft het om innerlijke kennis te gaan veruiterlijken

Ervaringen tonen zich soms bikkelhard, dit zijn wonden die

Het pad bewust lopen, is al wat het leven behelst

kunnen genezen

Aardse liefde is egocentrisch van aard, tenzij ze doordrongen is

Naar waarheid is men op zoek, aan willen weten gaat men niet zelden

van je goddelijk wezen

voorbij

Wie een ander mens nodig heeft is een rijk mens

Van liefdevolle sex word je mooi

Ik stap in mijn eigen voetstappen en ben op weg

Ik geniet van jou, de bloem en het kind
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Het doel van het leven is het leven zelf, waarmee alles is gezegd

Jouw belang is ook mijn belang besef je dat wel?

Het bestaan is niet meer of minder dan een in- en uitademing

Angst jaagt Liefde weg

In ritme ligt leven en voortbestaan besloten, wat toeneemt

Angst is het tegendeel van Liefde

als het zich ontvouwt
Stellige gedachten vormen verhardingen in energie waarmee men

Waar geen Liefde is, leeft de angst en het vervolgt zijn weg

zich omringt
Soort zoekt soort, dat is de Wet van Aantrekking

Te veel trots kan mogelijkheden belemmeren

Oordeel niet voordat u zelf uw voetstappen heeft gezet

Laat je wens groeien tot een verlangen, en je zal het leven

Er bestaat absoluut gezien, alleen goed, en toch is niet alles goed

Schaduw kan er alleen zijn als er een lichtbron is

Kwaad is de duivel van het persoonlijk denken

Met je Vrije Heilige Wil zal je dat ontmoeten wat geschreven staat
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De mens verlangt naar z’n essentie. Zodra hij deze nadert,
is dat Licht te liefdevol, en zoekt men disharmonie om weer
op zoek te kunnen gaan naar z’n essentie
De wijde blik kijkt met de ogen van de Geest, hoort met de oren
van het hart, veroordeelt niet maar is gewaar
Dit is jouw moment

Engelen, ze bestaan

Spirit is niet meer dan een gedachte bij ons vandaan

Leef vanuit de gedachte van overvloed, al is het met nog zo weinig

Leer je eigen grenzen kennen
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Het is te lezen in jouw eigen levensboek, je blauwdruk

Denken heeft zin als uw gereedschap, verder is het onzin

Er doorheen gaan zul je…hoe is je eigen keus: Vrije Wil

Het leven is niet meer dan ogen openen en sluiten

Ik kies vandaag voor mildheid in mijzelf

In Zomerland aangekomen was het leven als een droom

De een krijgt meer op zijn bordje dan de ander, en heeft daar niet

In Zomerland is het bestaan een feit en was het leven een

om gevraagd

droom, waaruit de ervaringen zijn geleerd

Sta op en loop fier. Zie: je schaduw gaat je al vooruit!

Menselijke emoties zijn als rimpelingen in het water die hun energie
voortbrengen

Laat los wat niet (meer) bij je hoort

Veel mensen begrijpen de Liefde niet

Veel mensen nemen en vergeten soms te kunnen geven

Wees niet bang dat je teveel Liefde geeft, want Liefde met de

met hun gedachten

hoofdletter L verstikt niet

Wie voor alles een verklaring wil, bouwt eigen luchtkastelen

Wat dacht je van een prachtige oude dag? Het kan!
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Zoals de noten elkaar ontmoeten in een muziekstuk, zo kunnen

Waarom is haar ego zo groot? Omdat zij de balans nog niet

Geliefden elkaar in energie volgen

kende

Een wens: in Liefde delen met een ander mens

Menselijke liefde is veelal beperkt gebleken en waarom?
Omdat het vaak ’t duurzaam gezamenlijk belang niet wenst

Hoe blind kan ik zijn: stekeblind!

Hou van jezelf, dan is het mogelijk dat een ander van jou houdt

Welke sluier verduistert nu mijn Licht: verdriet

Slachtoffers zoeken hun daders en daders hun slachtoffers

Blijf geven in goeder trouw, wees wel waakzaam

Gaat het je goed: strek je hand dan eens uit naar je naaste
medemens

Vertrouw tot het tegendeel een feit is, en vertrouw dan

Breng dat wat met je is, in het Licht dat Liefde is

opnieuw
Vertrouw op jezelf en vind het opnieuw

Oordeel niet voordat u zelf uw voetstappen heeft gezet

Mens zegt de waarheid te willen weten, o wee als die het ontvangt

Het leven kan zijn als muziek
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Je hoeft niet flink te zijn, dan ben je groot genoeg, maar neem

Misplaatste Liefde is geen Liefde maar gebruik maken van

jezelf wel tijdig liefdevol bij de hand
Hij houd nu niet van mij, maar van zichzelf en projecteert dit uit

De doorsneemens denkt: what’s in it for me

De blauwdruk is daar, en met mijn Heilige Vrije Wil kies ik de

Het leven is straks niet meer dan een droom, troost je!

route naar mijn bestemming

Maar leef vooral voluit!

Zoals de zon de maan verlicht, o Geliefden, zo vraag ik u mijn

Een speelse ervaring doet je beseffen dat je leeft

hartepijn te verlichten
Ik gaf mijn hart en kreeg een steen terug. De zwaarte van die steen

Degene met het gif in de staart, vindt zichzelf 't meeste waard

deed me beseffen dat ik het in Liefde teruggeef

In een schaduw die je vooruit gaat, speelt het verleden een rol

Het leven is belangrijk

Ik wens me te omringen met de geur van seringen en rozen, zij

Ik hang mijn slingers opnieuw op, niemand anders doet het

zijn mooi en zonder voorwaarden
Wie een schaduw vooruit kan opmerken, ziet de toekomst tegemoet

Geld draagt bij tot geluk
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Ik vertrouw op het weten en ga aan deze hand verder

Wacht niet op pluim van de significante ander,
doe je ding en enjoy it!
Het levenspad is een pad met rozendoornen opdat je kunt voelen
hoe mooi het is
Zie de ander staan

Zoveel mensen zoveel smaken, smaken moet je leren te herkennen

Ieder zingt in het leven zijn eigen melodie

Om lief gevonden te worden door telkens mee te gaan met de
ander, is het verlochenen van jezelf
Wie claimt zal verliezen
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Gelijkgestemden ervaren dezelfde melodie

Degene die zich te goed voor de wereld vindt is steke-, stekeblind

Leef je eigen droom maar vergeet de ander hierin niet

Kiezen voor jezelf is tevens ook kiezen voor de ander

Mijn Geliefden zijn me innig lief

Life is bettter when we are connected!

Ik verblijf in U

Hoofd omhoog, en ga door!

Een dag met alle kansen, ik ga straks dansen!

Meegaan met de ander waar je voor kiest is als meegaan in de flow

Ik heb in alle vrijheid lief

Doen door niet doen is wel degelijk richting kiezen

Identificeer je niet alleen met wat je doet

Ik laat de ander

In elke ademtocht voel ik Uw aanwezigheid

Ik kies vandaag voor de Vrede in mijzelf
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Ik kies vandaag voor de Liefde in mijzelf

Ik kies vandaag voor iedereen

Ik kies mijn gedachten en vertrouw ze

Ik krijg naar me toe zoals ik voel

En ik maar zoeken... lag het vlak onder m'n neus :-)

Als ik lach, lacht de wereld met mij mee

Ik geef de ander aandacht, ik heb genoeg

Ik ontvang aandacht, ik mag ontvangen
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Ik heb in alle vrijheid lief

Heb altijd lief

Waar is jouw thuishaven?

Er zijn mensen die zoeken, zij zullen eens vinden

Ik sta los, in contact met de ander

Er zijn mensen die niet weten wat ze zouden kunnen vinden, tenzij
ze gaan leren om zich te verwonderen

Ik wens Liefde om mij heen

Om in duisternis de waarheid hoog te houden is moed nodig

Ik wil graag dat iemand mij liefheeft

Hoe verdrietig is soms menselijke onwetendheid

Ik mag willen en in vertrouwen gaan ervaren

Wil jij verlichting? Doe het licht aan!

Deuren gaan pas voor jou open als je jouw twijfels leert beteugelen

Pas als mensen willen, beginnen zij de wikkels van de
ingewikkeldheden af te halen, dat is als het pellen van een ui

Ik kies voor Liefde, Harmonie en Schoonheid

Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid
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’Zij’ staan in Liefde achter ons,
en zijn ‘met’ ons, altijd!
Maak je eigen zin

Het doel van het leven is het leven zelf, waarmee
alles is gezegd
Het bestaan is niet meer of minder dan een in- en
uitademing
In ritme ligt leven en voortbestaan besloten, wat
toeneemt als het zich ontvouwt

Stellige gedachten vormen verhardingen in
energie waarmee men zich omringt
Soort zoekt soort, dat is de Wet van Aantrekking

Ga alleen voor de beste versie van jezelf
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Maar natuurlijk mag een mens zich verdedigen!

Vanaf het moment dat mensen een glimp van de waarheid hebben
aanschouwd, slaat hun verveling toe, en zoeken ze opnieuw naar
prikkels die ze ervan af zullen brengen
In waarheid ligt Vrede besloten

Er zijn mensen die opzoek zijn naar hun goddelijk Zelf maar zij
zoeken het in de ander of in iets

Ze zijn een goed stel samen, zij weten van elkaar wat ze nodig
hebben
Ook de mens gevorderd op zijn innerlijk pad, laat zich
gemakkelijk door zijn medemens naar dwaalwegen leiden
Ik dien het Licht in mijzelf

Slachtoffers hoeven geen slachtoffers te maken

Als mensen ont-wikkeld hebben, ontvouwt zich waarheid

Wie pijn gedaan is hoeft de ander geen pijn te berokkenen

Belangrijk in het leven? Hoe te ademen!
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Ik vier het Licht in mijzelf

Waarom schuwen mensen het Licht dat hun nabij is? Omdat het
duister hun bekend is

Wie waarheid of een waarheid verkondigt en deze daadwerkelijk

Hoe moeilijk is het voor een mens om mens te zijn: menselijk te

benadert, wordt direct door zijn medemens gewikt en gewogen

zijn? Moeilijk, omdat de mens kan denken.

Degene die je lief hebt in het leven, kan door tegenslag je verrader

Een boom is bezig boom te zijn, voor een mens is deze opdracht

worden

te moeilijk

Ruimte geven wil niet zeggen dat je het zult ontvangen

Leven en laten leven, zo eenvoudig zou het leven kunnen zijn

Kunnen liefhebben is durven vertrouwen: ik durf!

Als de waarheid steekt, wat is het dan dat gestoken wordt

Kies altijd voor het Lichte pad, maar sluit je ogen niet voor de

Ouderdom, je mag gezien worden!

duistere paden, die je ook kunt vinden in jezelf en in anderen
Een mens die dient vanuit een mystiek weten zal geen slachtoffers

Men moet eerst schoonheid herkennnen in het aardse paradijs, in

proberen te maken

dingen of natuur voordat men toegang verkrijgt om het goddelijke
te gaan verkennen

Kwaad is de duivel van het persoonlijk denken
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Lezen over de liefde of een mooi land is heerlijk, als je het zelf

Als waarheid iemand steekt vallen zandkastelen als vanzelf om

ontmoet wordt het een ander verhaal
Sluit vriendschap met jezelf, dan kan het onzichtbare je op een dag

Uw waarheid is in mij, het is in U dat ik leef

gaan brengen wat jij zoekt
Verlichting is niet daar omdat het gezegd is door je medemens

Wanneer ik van U getuig is het omdat ik weet vanuit Geest
Sommige vragen zich af, of het wel de juiste Bron is waaruit ik
drink.Vergeef hen die niet weten

Jij bent niet verlicht omdat het zo geschreven staat meneer
Als ik van U getuig is het omdat de zuiverste klank me omringt, en
mij vraagt om te spreken
Laat de ander die kwaad is zich verbaal uiten, en neem hem
altijd serieus, ook als jij degene bent die aangevallen wordt

U liet mij telkens weer ervaren terwijl mijn ego tegenstribbelde

Zorg dat jezelf ontwapend bent, dan ontstaat er een rust die je
samen ergens anders kan doen landen
Homo, hetero of lesbo met die geaardheid wordt je fysiek geboren
Al we delen over het mystieke is en blijft het een afspiegeling
ervan en het moet derhalve symbolisch gezien worden
Iemand die van homo een hetero werd was niet zo geboren
De toekomst is niet vrij, niet vrijblijvend
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Ik moest zien en vertrouwen in Geest. Net zolang tot ik in het
vertrouwen aan Uw hand kon lopen
Ik ZIE jou

Nieuwe paradigma’s vormen zich in de Nieuwe Tijd

Overal om zich heen ontmoet de mens suggesties, leer de positieve
te herkennen!

Het bewust-zijn van veel mensen neemt met rasse schreden toe

Wanneer liefde zich niet verdiepen gaat, zal het niet beklijven

Wie weet niet wat mislukken is voor er succes is behaald?
We zijn gelijkwaardig maar niet gelijk
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Communicatie gaat via freqentie en trillingen

Jij maakt jouw eigen begrenzingen, je bent de enige die je ervan
zou kunnen verlossen :-)

Jouw ik is je werktuig voor een ervaring

Ik had net een open luisterhouding en ik hoorde de samenspraak
van vogels. Ken jij deze houding?

Maak door alle obstakels van het leven heen vooral plezier!

Word wakker! Jouw toekomst is NU!

Volop kunnen genieten is belangrijk, gun jezelf deze vreugde!

Een levenskunstenaar is wakker geworden en gaat voor het
positieve

De snelheid van het leven besef je pas achteraf

Besef jij wat Liefde blokkeert?... Angst

Doodgaan is je kleed verruilen voor het zomerkleed

Het leren door het leven gaat niet snel, heb alsjeblieft geduld met
jezelf!

Verruil je je zomerkleed op een dag voor een ander gewaad?

Luister nu eens een keer lieverd,…maak eerst je eigen doelen waar!

Jazeker
Engelen bestaan, verwelkom ze in je leven

Je kunt 'geloven', maar ook zelf gaan ontdekken
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Na regen komt zonneschijn in elk bestaan, als de seizoenen van
het jaar
Als jij denkt dat je 'het' hebt begrepen, hoeft het muntje nog niet
te zijn gevallen
Jouw leven is een traject dat leid naar jezelf

Wie vecht doet zichzelf zeer

Spreken wanneer de ander je niet verstaat is als roepen in een
woestijn en brengt pijn

Met je Heilige Vrije Wil heb je alle recht om niet met de stroom
mee te willen gaan; het enige is dat jij de kans loopt om je nog

Iedere keuze die je maakt is de juiste in het moment

meer te bezeren
Teleurstelling en verdriet, wie wil ze wel?

ZET Meditatie is de eerste yoga van de mind, die je meeneemt buiten
je eigen horizon.
Herken het goede in het leven, herken het lichte, in de buurt van
Leer om van jezelf het meeste te houden

duisternis, door je eigen Licht te laten schijnen

83

Waarom is zij als ze geluk heeft, bang voor ’t ongeluk dat gaat

Leven, waarom doe je zoveel pijn? Omdat jij anders je

komen? Het kan ook gewoon goed gaan! Waar of niet?

zegeningen en kansen niet kunt herkennen

Zij kan nooit hiervan herstellen dat zeggen ze, is dat ook zo?

Als Liefde zich niet verdiept, kan er haat uit
ontstaan

De Vrede in jezelf kennen is weten dat in alle omstandigehden en

Omdat de wereld hier is en is wat we kennen, kunnen we er niet

situaties je dit nooit, nee nooit kan worden afgenomen

aan voorbij kijken

Je bent gelukkig als jij, je bewust bent van je verbondenheid met de

Vertel ons over Zomerland! Hoe leg ik dan eerst aan je uit dat

Krachtcentrale

jullie wereld een werkelijke schijnwereld is

Het is de weg van het verlangen dat we met elkaar delen, dit is de

Ineens sta je in een straat ergens in een jou onbekende stad. Hier

stroom waarin je mee zal gaan

heb je een mobiele telefoon, vertel me NU waar je bent

Jij bent de hoofdrolspeler in je eigen film die nu wordt afgespeeld

Laat mij niet leven in een schijnwereld, ik wil echt!

in je leven

Je emotie door de ervaringen laat een residu achter, dat echt is

Geef als je de behoefte voelt (immaterieel) vanuit je hart, maak je

Ik wil alleen feitenkennis, want dat is waar, zeg ik. Wie ben jij?

kwetsbaar, wat is er dat gekwetst kan worden?
Ik droom jou tegemoet

De duvel komt uit je eigen doosje
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Meevoelendheid is voor weinigen weggelegd, dit terwijl veel
mensen denken mee te voelen
De mens heeft bescherming nodig zolang men denkt aangevallen
te kunnen worden
Wanhoop brengt de hoop waar mogelijk, naar boven

Van wanhoop wordt het stil
Wie de wereld kent ziet de begoochelingen ervan
Het lichaam in de materie is het voertuig van de Ziel, gedragen
De mens die niet weet dat hij zoekt zal slapen en ‘nog’ niet
vinden, en het is goed

door Licht verbonden met Geest

Vrede is een keus in jezelf, of het nu buiten stormt of de zon schijnt

Ik geloof in jou
Laat me
Waarom is de natuur zo wreed? De schepping houdt zichzelf
in stand; dit is het recht van bestaan

Verlegen zijn is niet meer nodig
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De Heilige Geest openbaarde zich aan mij als een wonder, zacht als

Hij moest nu lachen door zijn tranen heen van verdriet, het werd

een briesje

aanvaard.

Zie je leven duidelijk voor je zoals je het wenst, en er ontstaan

liefde met de kleine l, is het gebruikmaken van de ander om

kansen

verder te kunnen komen. In liefde vindt soms ontmoeting plaats

Ik aanbid het goddelijke Licht aanwezig in al wat mij omringt

De mens kijkt in de spiegel, maar kijkt aan zichzelf voorbij

Ik ben een mens die zijn essentie kent, en het terug ziet in zijn

De ander liefhebben is ook jezelf liefhebben

medemens: Namaste
Als mijn ego zich ongegrond laat kwetsen, identificeer ik me

Jezelf niet respecteren is de ander niet respecteren

met iets dat ik niet ben

Alles wat de mens in materie creëert is een illusie, en het is de moeite

Respect is de hoogste uitingsvorm van Liefde

waard
De meeste mensen zoeken in de ander wat ze zelf ontberen

Kind, je bent je gewicht in goud waard! Als dat echt zo was zou er
minder aandacht zijn voor het afvallen !

In de ander ontmoet je jezelf

Ik besta in G’d en G’d bestaat in mij
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Ik ben in het diepste vertrouwen in mijzelf

Het geweten ontwikkelt zich niet zomaar

Voor-leven is de leerschool voor de ander maar doe jezelf geen
geweld aan
Echte Liefde is goddelijk en zit in elk mens

Al wat hecht zal je fysiek achter moeten laten

Niemand verdient iets wel, of iets niet

Kijk voor de verandering eens naar de ander, alsof je elkaar voor
het eerst ontmoet. Wie zie je dan?
Als zij woont in U is er geen angst te bespeuren
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Verlichting, een woord dat de meute niet begrijpt, zelfs velen niet

Ik zal een geheimpje met je delen: vraag om hulp in gedachten en je

van de spirituele meute

krijgt hulp! Ongelofelijk, is het niet? Geloof het maar!

Verlichting komt van binnenuit als wezenlijke Vrede ervaren wordt

Indien ik mijzelf niet in acht neem, zullen die lieve mensen mijn
laatste boterham tot zich nemen

Verlichting is een mystiek gebeuren en komt vanuit het innerlijk

Wees er onverwacht eens voor de ander

weten
Ik loop stevig, door Uw Licht te volgen dat mij vooruit gaat

De oorzaak ligt vaak ver van het gevolg. Het gevolg ligt in het NU
waar een oplossing voor je klaar ligt

Houden van de ander is niet altijd egocentrisch

Zie je leven als een boek in meer delen

Als ik positief voel of doe te midden van dat wat er speelt, dan

Bevrediging brengt je af van Zielerust; toch mogen verlangens

snellen mensen mij tegemoet

worden bevredigd

Wanneer ik in zak en as zit verdwijnen mensen zoals sneeuw smelt

Als de angst verdwijnt doet Liefde zijn intrede

voor de zon
Zorgzaamheid is geen spiritualiteit

Ik zorg maar houd niet vast
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Haar wens is U te dienen naast die anderen, hoe moeilijk is deze
opgave
Hij staat in dienst van het Al Wat IS

Waarom betrapt zij zichzelf op valse emoties

Verleidingen van begeerten kunnen de Lichtzijde van het leven
verduisteren
Ik wens lief te hebben voor eeuwig, ook in de materie,
luchtkastelen zijn er al genoeg

Zing je eigen lied in het leven

Ik bevrijd me van de gedachten die mij van Liefde afhouden
Verlossing brengt verlichting en dit kan NU
Wees de verlosser van jezelf
Wandel je daar waar het unheimlich, voelt loop dan gerust
gefocusd in je gedachten aan Zijn hand, dan loop je er
Kan een gemiddeld mens leven zonder angst?

zwijgend en zonder moeite aan voorbij
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Gun jij jezelf mijn Liefde? Dat is een noodzaak voor ons beide

De hersenchirurg verbaasde zich over het feit dat hij nooit een
gedachte was tegen gekomen tijdens de operaties :-)

Durf jij een aanname te verruilen voor een Nieuwe Waarheid?

Zeggen: ik vertrouw, wil nog niet zeggen dat je ten diepste
vertrouwt

Educatie van binnenuit kan pas aanvangen als je bereid bent ’t

Wie heb jij blij gemaakt vandaag?

nieuwe te ontmoeten
Wat gun jij jezelf?

Geen Heilige is zonder verleden en geen zondaar zonder toekomst

Wat kan jou nog completer maken?

De kracht van suggestie ligt in wat jij zelf voelt en denkt

Als gaan voor wat je doet betekent: staan voor wat je doet,

Vergeven is mogelijk, vergeten (nog) niet

is succes de uitkomst
Blijf geven in goeder trouw, maar wees wel waakzaam

Je bent nog veel mooier dan je denkt

Zeg ’ns wat vaker: dank je wel :-) en het spijt me!

Blijft jou wens een gedachte, of wordt het een verlangen?!
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Een vriendelijk mens doet niet vriendelijk, hij ' is' vriendelijk

De emotie gaat de illusie vooruit

Elke dag: 'bewust dankbaar' voor alles wat er WEL is

Wanneer je geeft word je ego even opgeblazen

Zelden stopt een vriendschap, toch zijn er grenzen

Als je mag ontvangen maakt je ego zich even kleiner

Wie Vrede wil denkt niet (meer) zwart-wit

Mens leer te ontvangen en te geven

Liefhebben moet je durven

Wees er voor elkaar maar please niet

...deze mensen zien alle schepsels in hetzelfde licht

Mens, je kijkt door vele vitrages heen naar buiten, herken ze eerst
en schuif deze sluiers dan heel bewust opzij, één voor één

Emoties zorgen voor illusie; dat zijn nieuwe sluiers die de Ziel

Je best doen om te staan in het goddelijk Licht is niet voldoende,

bedekken

streef er volledig naar

In stilte zul je leren

Het leven is een traject dat leid naar jezelf
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Inzichten prikken tranen in mijn ogen en maken mij illusies armer

Wat heb ik aan Uw wijsheid als ik er in de praktijk niet altijd mee
uit de voeten kan
Hoeveel deuren zullen er nog voor hem opengaan? U bepaalt en
hij volgt in het Grote Vertrouwen
Mijn verlangen om U te ontmoeten in de ander, is wat ik wens

Wees dankbaar voor waar jij bent vanuit het ‘weten’, maar
overstraal de ander nooit

Geef en gun elkaar ruimte zonder jezelf kleiner te hoeven maken

Jij vonkje van het goddelijke, je draagt alle bouwstenen ervan
maar zal nooit G’d zijn.
Dit is jouw moment
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Bewust ademen brengt balans

De mensheid, het dierenrijk, de natuur of het elementenrijk leven
in de droom van G’d

Streef naar het midden, dan val je nooit uit jouw toon

De mens ziet – niet. De mens kan zien, misschien

Gelijkgestemden verblijven in dezelfde toon

Mens waarom zoveel gedachten, wees toch eens stil!

Elkaar ontmoeten in gelijkgestemdheid brengt harmonie voort

Als men voldoende heeft geleerd begint het ont-leren

Leef je eigen droom en wees niet bang

Met het ont-leren heeft de eerste les aangevangen

Je kunt nooit worden gekwetst, wat denkt dat wordt gekwetst

Wie heeft ontleerd, wordt stil vanbinnenuit; innerlijke kennis

bestaat immers niet

doet z’n entree
De illusie van de emotie verblindt de mens

Wie zei; dood is dood, schrikt zich in eerste instantie vaak
wezenloos zodra hij merkt er straks nog te zijn
Verlicht is de mens die kan zijn in afstemming met zijn natuur
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Verlichting begint waar men zich van zwaarte begint te ontdoen

Vraag serieus en je zal een antwoord ontvangen indien je leert hoe
te luisteren

Ik loop nu aan de hand van mijn eigen beperking die ik aanvaard

Pas op je tellen loop voorzichtig, wees niet bang, er wordt voor
je gezorgd

Mijn beperking is niet mijn begrenzing
Onzeker, onwetend menske, blijf geloven, dit zal je sterken in het
weten. Weten te zijn een vonk gods
Waar bewust zijn zich verruilt voor inzicht zullen blokkades
Verdwijnen, als sneeuw voor de zon

Een wetend en ziend mens kan toch dwalen door emoties

Life is a sentimental journey, kijk ernaar met humor en een lach
De kracht van suggestie ligt in wat jij zelf voelt en denkt
Verdriet, wat vertel je mij nu
Wie gelooft dat het kan maakt ruimte die nodig is om te ervaren
Op ieder potje past een dekseltje, zo is er altijd de weg voor jou,
sta open en je zult het vinden

Emotie is een middel om een straat veilig over te steken maar
treuzel niet te lang

De ander past bij jou tot jij dit anders denkt
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Hij was gemeen. Men zei: vroeger was hij vast ook al een beetje zo.
Deze man was altijd een schat van een vent geweest die helaas Alzheimer
gekregen heeft op een nare plek in zijn hersenen…

Waar het denken aanvangt nemen beperkingen toe

Alleen al van jezelf word je wel eens moe

Denk anders en je doet anders

Geest helpt Geest als er Liefde is, vanzelf

Accepteer wie je bent in het grootste respect
Wat fout is, is op weg goed te zijn
Ook wat je niet goed vindt is goed, aanvaard
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Fouten zijn ook spelingen van de natuur want die verslikt zich

Een wijde blik vernauwt zich direct door angst

weleens. Zo komen er mensen zonder geweten op aarde
Onvoorwaardelijk is zo moeilijk voor de mens zolang er ‘in
Het leven is het moment dat bestaat uit fragmenten van ervaring

principe’ voor staat
Liefde ervaren is het verdwijnen van ego

Als jij weet dat het niet bestond bestaat het al
Niets wat duurzaamheid is, werd door luiheid verkregen
Leef vanuit je kern
Als je mediteert, sluit dan je ogen en open je Geest: ‘wijd’
Voel de stroom waarin je leeft en ga mee
Laat je Ziel dansen op de klanken van de stilte, zie, luister en voel
Vechten maakt moe, maak je keuze en wees als het riet
Paradijs is hier op aarde, en de hel is hier op aarde
Een kip zal kip zijn, een boom een boom, een mens zoekt naar wat
hij is
Loop niet uit angst mee lief mens
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Paradijs en hel zit in de mens zelf

Wakker en in rust: kijk door je gesloten oogleden naar buiten, en
blijf kijken…

Je wordt geroepen…luister maar

Jouw verbeelding is en blijft verbeelding

Geduld verheft het leven tot levenskunst

Je Geliefden in Geest zijn niet meer dan een gedachte bij jou
vandaan (niet vergeten!)

Darwin kreeg eens tegenwind tot de wetenschap bloeide
Een nieuwe weg komt vrij, welke kies je?
Doe wat je doen moet en zeur niet!

Je hebt geen schuld aan jouw pijn! Begrijp dat nou!

Wetenschap die blijft binnen een Comfort Zone: neemt alle tijd

Hoe kan de ander in jou geloven, als je nauwelijks in jezelf gelooft
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Uit het respectvol kunnen omgaan met de ander blijkt of er
sprake is van die Liefde
Vrede is het goed kunnen vinden met jezelf :-)

Er is meer dan wat je zelf voelt en misschien wenst, lief mens

Met veerkracht kom je een heel eind in het leven

Vrede is de ander gunnen wat jij jezelf gunt
De ontwikkeling die onze schepping gaat is precies zoals die zijn kan
In die mens waarin angst of haat woont, leeft een vorm van
oorlog. Oorlogen uit haat gevoerd brengen alleen verliezers voort,
Zijn moment is gekomen, hij leert van het levensspel!

kijk uit!
Blijf je niet beklagen, stop daar nu eens mee, lief mens. Neem het

Dan pas als de woelige zee van je emotie is gaan liggen, dan en

leven niet te ernstig!

niet eerder ben je bereikbaar voor inzicht. Neem je tijd
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Onderschat je tegenstanders niet en als het maar even kan; maak

Als je met het hart leert te voelen ga je pas echt meer zien

ze niet!
Wie de kennis van respect nog niet bezit zal gaan ervaren

Contact maken met jezelf en de wereld om je heen maakt dat je
Leeft

Jouw vrede is dichterbij dan jij denkt

Het leven slijpt mijn ego tot de punt als van een scherp potlood

Het leven pelt schillen als de rokken van een ui, één voor één

Als jouw zielendiamant wordt geslepen, verliest het z’n scherpe
kantjes. Het is een schitterend proces maar niet geheel pijnloos

Vrede begint en eindigt bij jezelf !

Niets is nieuw maar hetzelfde anders zien brengt vernieuwing!

Diep gekwetst zijn is als een wond die geneest; als iemand

Ik ben in u en u bent in mij

die per ongelijk heel licht aanraakt, kan dit erg zeer doen
Au! Je deed me weer pijn met je woorden! Het is respectloos en

Ik ben zo druk maar wat doe ik eigenlijk?

wreed, waarom doet het me zoveel pijn?
Heb ik dan de vijand nodig om mij bewust te gaan maken?

Niks bestaat er voor altijd, hoera!
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Besluit
Lieve lezer,
Neem deel aan het leven,
want wie dat doet, zal eruit kunnen halen wat erin zit.
Wat je niet wilt, doet er voor de creatie niet toe.
Zorg dat jij weet wat je wel wilt!
Hier komt het allerlaatste Venster en dat is speciaal NU voor jou:
Sta op en loop je droom vast tegemoet!
Ik wil je danken voor het lezen van dit boek.
Heb het goed, lief mens, en ik hoop tot een keer!

Je kunt mij bereiken via de websites en Facebook.
Namasté, Lonneke Kersten
www.spiritueelwerker.nl
info@spiritueelwerker.nl
‘Uitzicht is wat er toe doet in het leven’

100

Maak het verschil in je eigen leven!
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‘Droom je toekomst eerst’

Verantwoording van gebruikte illustraties en Linken
•! Marija Schwarz, foto’s van haar schilderijen: kaft en de 2 volgende
foto’s dan blz: 3, 4, 5, 8, 19, 23, 24, 27, 38, 41, 53, 57, 62, 64, 66,
69, 73, 75, 77, 83, 87, 101, 103, 105, 106.
Verkoop via haar website.
•! Eva Verbraak, foto’s blz: 1, 16, 34, 43, 48, 49, 100.
•! War Child –NL, alle foto’s waar kinderen opstaan in het buitenland
•! Lonneke Kersten: overige foto’s (o.a. natuur-musea-straatbeelden)
•! Marjon van Looij blz: 11, 14, 22, 29, 31, 32, 95, 98.

Geliefden van Lonneke, op de foto haar: ouders en grootouders.
Mijn grote dank spreek ik uit naar allen die vanuit Gene Zijde met hun
hartekracht mij geholpen hebben met dit schrijven!

•! Laurien Renckens: foto vredeswerk uit het Vredestapijt, blz: 89
•! Fred Hess: foto blz: (Paraview) blz. 12.

Namaste

•! Keramiek bord gemaakt door Lonneke tekst: Zohra Noach
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Met Liefde kan je bij me terecht voor Reading en ZET Life Coaching.
Naast mijn gave als medium, maak ik voor het contact met Zomerland

van de Mind! Iemand met de juiste kwaliteiten kan worden opgeleid tot ZET
(Life) Coach. ZET is geschikt om te integreren in een bestaande praktijk.

(Gene Zijde), ook regelmatig gebruik van EVP, ook wel Bandstemmen
genoemd. Ik help mensen met EVP Readingen die door verlies van iemand,
moeilijk door het rouwproces heen komen, met het ZET EVP fenomeen.
Je leest daar meer over in de andere delen van Spirituele Striptease,
waarvan er regelmatig delen zullen worden uitgegeven.
Misschien wil je het stemmenfenomeen zelf beluisteren.
Link voor de ZET EVP-opnamen: YOUTUBE onder mijn naam: Lonneke
Kersten vind je vele video’s, en er komen er meer.
En zie ook de site: www.spiritueelwerker.nl
Of je nu jong bent of oud, ZET Therapie is revolutionair voor de gezonde,
intelligente mens die last heeft van twijfels in het leven.
De ZET Life Coach, helpt jou om de eigen doelen in je leven nog beter te
leren kennen. Hoe meer de mens begrijpt wat hij in essentie is, en hoe zijn
eigen bewustzijn werkt, des te draagkrachtiger, blijer en holistischer hij of
zij in het leven zal komen te staan.
De Zet scholing o.a. de meditatie is er voor de personen die de
ontspannende Mindfulness ZET Meditatie zich eigen wil maken: de 1e Yoga
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Links
Het boek: Spirituele Striptease auteur: Lonneke Kersten
Deel: 1 ‘In gesprek met Novell’ - medio 2017
Deel: 2 ‘Rubato’s’ - 2017
Deel: 3 ‘Wonderen en Synchroniciteit’ (wordt verwacht)
Deel: 4 ‘Bandstemmen – EVP’ (wordt verwacht)
- Kennis voor de Psychiater –
&
Voor wie er Wetenschap van nemen

www.spiritueelwerker.nl

Lonneke Kersten
(Contact via de website, mail of telefoon: 06 233 282 19)
Info@spiritueelwerker.nl
Marija Schwarz
I am inviting you into a world full of Love and Light. The
Art is created to touch your soul and open your heart. The
images are reminder of your own inner Beauty and Love.

www.evp-onderzoek.com -

Portaal tot websites van Lonneke Kersten
Geef je op voor mijn Contactbrief, dan weet je wanneer er
een nieuw deel van Spirituele Striptease uitgegeven wordt.
Stuur een mail met: ‘Subscribe Contactbrief’ naar:
Info@spiritueelwerker.nl
www.spiritueleschool.weebly.com
http://fineartamerica.com/profiles/marija-schwarz/shop
Email: marija-schwarz@wen.de

Every painting was made in deep silence and contemplation.
Marjon van Looy.
www.marjonvanlooy.nl
De kunstwerken van Marjon van Looy zijn het hele jaar
door te bewonderen in haar atelier aan de Bennebroekerlaan
93 te Hillegom. Wanneer u de werken wilt komen
bezichtigen, verzoeken wij u om contact op te nemen via het
contactformulier op de website.
Eva Plant -Verbraak
Eva: Fotografie – Facebook:
Dit zijn leuke shirtjes! Mijn dochter maakt ze!
https://www.facebook.com/HippeShirtjes/?fref=ts
Neem maar eens een kijkje op onderstaande link, het is echt
de moeite waard!	

  
Thuis en/of Verkoop Wandkleden t.b.v. War Child. NL –
Help jij mee met het vinden van een thuis voor de
Vredeswandkleden? Lukt het jou, dan mag jij er zelf 1
behouden als dank. Namaste, Stichting Zonneglossis
Het Vredestapijt

www.warchild.nl/actie/verkoop-van-102-vredeswandkleden-tbv-war-child
www.vredestapijt.org
www.vredestapijt.org/verkoop-tbv-war-child.html
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Jij bent nu precies waar je wezen moet!
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Lieve lezersogen, dit boek is in Liefde gemaakt en
wenst dat het in Liefde zal worden ontvangen.
Zo ook de andere delen van ‘Spirituele Striptease’.
Alles wat je leest is in samenwerking geschreven
met mijn SpiritTeam.
Je leest over vreugde, liefde angst en twijfel, waar de
boodschap van vertrouwen in doorklinkt.
De prachtige schilderijen die je in dit boek, zijn
ook geheel geïnspireerd door de kunstenaars
tot stand gekomen.
Zoals de zon reflecteerd in het water,
zo refelcteert het Witte Licht uit de Bron in het
hart van de mens.
Het weten dat Spirit en de Engelen bestaan is een
onvoorstelbaar groot geschenk, wat ik wilde vieren
door het samenstellen van dit boek.
Spirit en de Engelen geven ons Bescherming, Hoop
en Liefde door Healing die ze onze Ziel mogen
brengen.
Dankbaar groet ik de lezer, en hoop je weer te
mogen ontmoeten in mijn volgende boeken!
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