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Voorwoord
Fijn dat je verder wil gaan met het lezen na het eerste deel, getiteld ´ Een reis vol gedichten en tekeningen van 
(on)wetendheid naar wijsheid´: de eerste 50 gedichten met hun tekeningen. 

Zoals het leven is, gaat alles door. Kijk maar naar de seizoenen, die elkaar opvolgen seizoen na seizoen. Dit 2de 
deel, getiteld ´Verder op weg in levensgebed doorheen gedichten en tekeningen naar het goddelijke binnen en 
buiten onszelf´ bestaat uit de volgende 50 gedichten, in rij van tijd, om precies te zijn van gedicht 51 tot 100.

Deel 1 was de reis van mijzelf van het wetende dat nog onwetend was in me, en wetend werd naar 
wijsheid toe. Nu gaat de reis verder van die wijsheid, maar voordat we de weg vervolgen door het grote 
leven, blijven we even bij die wijsheid stilstaan. Want wat was dan die wijsheid? 

Ze bestond uit: de spiritualiteit die in mijn wezen zat en zit, en dat Moeder Aarde en Vader Lucht diep in 
hun hart altijd om ons geven, omdat we als alle levende wezens hun kinderen zijn en blijven. 

Oké, nu verder op weg om de reis wat kleur te geven met de voorliggende 50 gedichten en bijhorende tekeningen. 
Spiritualiteit vormt de basis, de grond, waardoor deze creativiteit het ware leven openbaart als gewoon leven, als 
mijn leven. In dit tweede internetboek zijn de tekeningen en gedichten niet meer iets wat ver van mij afstaat, maar 
juist toont wat mijn leven is in vriendschap en liefde met het dierbare leven. Wederom begint dit boek met een 
gedicht over de dood `Onze eeuwige reizende geest´. Zoals je weet komt de lente altijd na de dood van de winter, 
dus komt leven ook altijd na de dood en laat leven je beïnvloeden bij het lezen van en kijken naan mijn kunst.

Na het gedicht ´Waarom is mijn leven beschouwelijk van aard´ kom je verder en dieper in mijn leven en mijn 
spiritualiteit. Je zult zien dat uiteindelijk liefde is wat altijd standhoudt. Sluiers die hangen overheen het grote leven, 
zie je bij gedichten ´Het verborgen puzzelstuk der innerlijke mens´  en ´Van rups tot vlinder´.  Dit laatste heb ik 
geschreven voor mijn overleden beste vriend Arno. Zullen misschien ook deze sluiers voor jouw ogen wegvallen 
waardoor je zult zien dat de weg, die jij gaat, die ik ga en die wij allemaal gaan een levensgebed is doorheen ons 
leven. Mijn pijn en verdriet is verwoord in het gedicht ´Laatste verklarende gedicht´. Het is een moment van 
ommekeer dat het verstand niet meer de boventoon voert, maar dat het god(in) dank aangevuld wordt door het 
gevoel. De ontdekking in mezelf komt tot uiting in het gedicht, zeg maar het gebed, ´Onze goddelijke´ dat een 
vertaling is in liefde van Jezus´eigen woorden´ uit het ´Onze vader´. 

Mijn wereld waar dit de creatieve weerslag van is, geïllustreerd door verwoorde tekens en getekende 
streepjes zal nooit meer zonder spiritualiteit, dankbaarheid en het goddelijke zijn. En zal het grote leven, 
hoe je er ook naar kijkt, toch naar het goddelijk leiden binnen en buiten jezelf. Maar de vraag blijft: wat is 
het goddelijke dan voor jou, mijn vriend? Als je deze vraag al stelt aan jezelf, ben ik al blij. Want dan ga je 
ook handelen naar je meest diepe innerlijke stem in verantwoordelijkheid en liefde voor alles om je heen 
op Moeder Aarde en in Vader Kosmos met alle levende wezens. 

Dat het laatste gedicht ´Mijn broeder´ een oproep mag zijn naar ieder mens om te gaan leven naar meer vrede en 
liefde in onze wereld. Want ieder mens wil toch ook een draaiende wereldbol waar jij en ik en al onze mede 
broeders en zusters van dezelfde Moeder Aarde op kunnen leven. 

Mag ik je een verdere fijne reis wensen! 

Edwin, Leo, Cato Vanmontfort.
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Onze eeuwige reizende geest
En plots was hij er niet meer.

‘s Avonds was hij,
door de heldere dag heen,

aangekomen op die verlaten ster,  een goed lichtetmaal verder.

Daar keek hij dan neer op, ons de verdrietige achterblijvers.
Van op deze eenzame ster,

wachtend om verder te gaan en
nog niet wetend waar naar toe,

is alles vredig en
mooi.

Een verlichtend gevoel komt over hem heen,
nu de aardse reis der menselijke lijden is achtergelaten en

het eeuwige spirituele niet-zijn voor hem ligt vol dankbaarheid en
vriendschap aan diegenen van wie hij hield en

gaf.

Nu wij dit weten,
is doodgaan eigenlijk niet meer zo levenseindend als wij altijd maar denken.

Want het leven hier van elk aards levend wezen is maar een kleine stip op het kosmische leven van onze 
eeuwige reizende geest.

Net zoals die ster daar,
kijk maar,  zie jij het?

Ja,
nu zijn we voor de eeuwigheid gered en

toch nog bij mekaar.
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Wie, wat, waarom, waar, wanneer is God
of het goddelijke nu eigenlijk?

Wie,
wat,

waarom,
waar,

wanneer?

Zijn de vragen die al eeuwen,
sinds het ontstaan van de mens,

de ronde doen over God of
het goddelijke?

Wie,
wat,

waarom,
waar,

wanneer is God of
het goddelijke nu eigenlijk?

Is God niet een beeld in ons hoofd?
Is God niet een innerlijk gevoel van liefde en

meedogendheid voor ons zelf en
de anderen?

Is God niet een mythisch persoon die wraakzuchtig en
toch ook liefde is?

Is God niet een liefdevolle goddelijke vader die een hersenspinsel is van het menselijk brein?
Is God eigenlijk niet voor ieder mens anders?

Als God niet eenduidig is voor iedereen,
waarom willen wij dan als mens een antwoord horen in plaats van meerdere antwoorden over het echte 

bestaan van deze goddelijke gewaarwording?

Als alle mensen hiervoor niet open staan,
blijven we hangen in dagen van dwaasheid en

wreedheid van de menselijke geschiedenis.
Zoals nu in het oosten in India tussen de hindoes en

moslims over de strijd van moskeeën en
tempels en

zoals toen in het westen in de Nederlanden tijdens de onrechtvaardige strijd van de katholieken,
de zogenaamde inquisitie,

tegen de mensen met afwijkende niet-heersende meningen.

Want God is liefde en
alleen liefde.
Niet macht.

Niet geweld.
Dus geen beknotte geesten.

Dus geen onderdrukte mensen.
Dus geen gedwongen bekeringen.

Maar een vrij mens in een zelf overwogen en
overtuigende keuze in de geest van God of

het goddelijke.
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Geboren worden als eb en vloed
Dag na dag,

nacht na nacht wisselt de zon,
de maan en

de sterren elkaar af.

Als eb en
vloed.

Als leven en
dood.

Dit herhaalt zich nu al eeuw in en
eeuw uit,

jaar na jaar,
maand na maand,

week na week,
dag na dag,

nacht na nacht,
etmaal na etmaal,

tot en
met nu vanmorgen.

Als vloed en
eb,

als dood en
leven,

komt zoals altijd de zon weer op in het verre oosten.

Op deze nieuwe dag dat het sap langzaam door de bomen begint te stromen
na een lange winter te hebben stil gestaan,

ben jij geboren.

De zon schijnt ’s middags nu al een beetje hoger in het zuiden aan de hemel.

In de avond zakt het levensgevende licht daarginds in het westen voor jou eerste nacht,
Nellie.

De maan schijnt vannacht ook weer in een decor van honderden misschien wel duizenden sterren als 
kleine lichtjes boven de Antwerpse binnenstad.

Dit is de eerste dag met z’n viertjes van nog vele ontelbare dagen in het zonlicht van liefde.
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In de grootstad aan de stroom der Schelderivier
In de grootstad aan de stroom der Schelderivier,

zijn jullie nu met z’n vier.

Papa en
mama,

Emma en
Nellie.

Boven het grote raam worden de blauwe lucht,
de wolken en

de zon een met jullie.

Mijn kleine en
grote nichtje,

mijn zus Ingrid en
schoonbroer Peter.

En hebben wij samen met jullie feest voor jouw 4
de

 verjaardagseer.

Bijna in het nieuwe seizoen der teruggekeerde vogels.
Krijgen de bomen nieuwe knopjes als kogels.

Waar de bloemen snel uitslaat.
En hier waar het water steeds voort richting zee gaat.

Is er weer groot feest.
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Onrust
Onrust is een menselijke uitingsvorm die kan heersen in onze innerlijk-ik.

Deze onrust kan ontstaan door een fundamentele onrustigheid als een aard van je eigen beestje of
door een andere richting misschien wel een verkeerde richting opgaan van je geestelijke ontwikkeling of

door een stilstand van je innerlijke-geestesgroei.

Wat dan kan gebeuren is dat je gefrustreerd,
geïrriteerd raakt of

dat je er op los leeft zonder morele remmingen tegenover en
voor onze geliefden.

En dit leidt dan weer tot cynisme,
agressie of

bandeloosheid over,
van en

voor het leven die niet nodig zijn of
misschien wel schadelijk kunnen zijn voor jezelf of

voor de anderen.

Maar wat dan wel!

Bijvoorbeeld door kritisch na te gaan wat je echte innerlijke overtuigingen of beweegredenen zijn en
deze dan oppakken of
weer terug oppakken.

Doe het!
Je zal merken dat je onrust langzaam zal wegtrekken.

Of bijvoorbeeld door te leren mediteren,
waardoor je eigen ik rustig wordt en

je een bewust-zijn krijgt van wereldse mededogen of
medelevendheid voor alle mensen.

Of bijvoorbeeld door je te verdiepen in filosofie of
spiritualiteit,

waardoor je eigen ik een groter en
ruime kijk krijgt van deze aardse werkelijkheid en

je wijzer en
meer begrijpend kunt zijn.

Of bijvoorbeeld door in de natuur te wandelen,
waardoor je eigen ik de mooiheid opvangt van de verschillende seizoenen en

je beter bestand bent tegen veranderingen des levens.
Of door bijvoorbeeld onvoorwaardelijk je geliefden lief te hebben,

waardoor je een wisselwerking krijgt van meer liefde en
geluk die overslaat op de rest van de mensheid.

Als de menselijke uitingsvorm onrust nog eens in je geest kruipt,
laat hem dan voor je ogen komen en

transformeer deze gedachten dan tot iets positiefs voor jezelf en
de anderen van Moeder Aarde.
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Knielend tussen de bloemen
uit dankbaarheid en respect

Knielend tussen de bloemen uit dankbaarheid en
respect

voor de goddelijke moeder Natuur,
glimlachen de bloemen wederzijds naar u.

Het water geeft de plaats aan.
De bomen de kleur van het seizoen van uw geboorte.

De wolken de dorpse tegenstellingen vol betrokkenheid van onvoorwaardelijke menselijkheid.
De zonnestralen geven u licht en

kracht hiervoor.

Net zoals tussen de glimlachende bloemen zo knielen nu alle mensen,
die u dierbaar waren en

nog zijn,
al zestig jaar lang,

dankbaar en
respectvol voor u.

De moederlijke natuur en
aarde wenst u nog vele jaren van verbondenheid met en

barmhartigheid aan allen vol mooie momenten met u.
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Wat is de wereld toch een verschrikking
Wat is de wereld toch een verschrikking als de mens een loopje neemt met de leer van profeet 

Mohammed of
de thorawet van de joden,

het handelen van rabbijn Jezus of
de leringen van prins siddhartha,

de Boeddha.

Wat is de wereld toch een verschrikking als gelovigen in de naam van Mohammed,
het joodse volk,

Jezus of
Boeddha vrouwen beknotten,

bedekken,
minder rechten geven of
onmenselijk behandelen.

Wat is de wereld toch een verschrikking als fanatieke gelovigen andere mensen, gelovig of niet
doden voor hun eigen geloof of

volk.

Wat is de wereld toch een verschrikking als vrouwen in de samenleving eerst geen stem en
gezicht mogen hebben,

dan met woorden en
daden zichzelf opblazen bij een bus voor openbaar vervoer midden in een drukke straat.

Dit lot is niet voor de vrouw.

Het lot van de vrouw is niet de gewelddadige spiraal op gang houden,
maar het stoppen ervan en

in gelijkwaardigheid met de man in dialoog gaan met allen over de menselijke conflicten,
wat dan leidt tot een vredige verdraagzaamheid met alle volken,

rassen,
geloven,

opvattingen,
geaardheden en

geslachten.
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In het grote bos der intermenselijke relaties
In het grote bos der intermenselijke relaties staat een oude boom tussen bloemen met allerlei kleuren en

andere bomen,
van jong en

oud.

Zijn leeftijd telt al liefs zestig ringen breed.
Deze ouderling is een houvast en

een wijze zon die energie geeft aan al het leven in dit fleurige aardse woud.
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Door het landschap der liefde
Op de levensweg voor de mensen door het landschap der liefde heen,

sloegen jullie twee een brug naar elkaar vol vriendschap en
liefde tussen twee landoevers.

Nu zijn jullie samen aan een ronde tafel om te feesten met anderen.
En om samen te zijn als een zon die een spiegel is van levensvreugde en

geluk voor alle anderen. 
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Afglijden en verdwalen in idealisme
Idealisme is een menselijke reactie die in beweging komt als mensen van de wereld rondom hen of

van de samenleving waarin ze leven een betere en
meer leefbare plaats willen maken.

Of het nu komt uit een grond van overtuiging in gelovigheid
of van verantwoordelijkheid in mede-menselijkheid

of van bescherming voor alle dieren
of van een actief bewust-zijn voor ons beschadigde milieu

of van een vrijheid voor alle mensen
of
of .

Het maakt niet uit politiek links,
rechts,

centrum of
vernieuwend.

Iedereen die op komt voor een betere wereld,
weet dat hij/zij alleen maar door middel van dialoog met anderen en

door samen te leven en
met mekaar pas echt een betere en

ideale wereld krijgt.

Niet door extremisme van welke politieke kant of
maatschappelijke strekking of

menselijke overtuiging dan ook.
Niet door middel van geweld,

terreur,
dodelijke schoten en

verderf.

Want idealisme kan afglijden naar extremisme en
verdwalen in het web der waanideeën en

drogbeelden waardoor het lijden van ons zelf en
voor de anderen alleen maar groter wordt en

komen wij nog verder af te staan van een gelukkig en
beter bestaan voor alle deelnemers op deze unieke draaiende plek in het universum.

Van organisme tot organisme.
Van licht tot donker.

Van zaadje tot wortel.
Van zon tot maan.

Van plant tot boom.
Van ster tot melkweg.

Van bloem tot bij.
Van dier tot mens.
Van mens tot dier.

Van elk tot elkander.

Allen zijn op elkaar aangewezen en
zonder mekaar lukt het echt niet!
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Het plotse maanlicht
 Hoog boven de eik was de maan al reeds vol aan het schijnen,
toen het zonnelicht nog flauw aan de westenhorizon stond en

zijn vertrek klaarmaakte voor zijn nachtelijke onderdompeling.

De eik
de vlinderstruik werden langzaam schaduwen in de heldere avond.

Het maanlicht werd helderder.

Plots zag ik het ronde licht achter de hoge eikenboom wat ons verlicht gedurende het duisternisetmaal.

Opeens besefte ik hé,
de maan beweegt of

beweegt nu de aarde of
draaien wij in een baan om de maan of

de maan om ons.
Of hoe was het ook weer?

Och, wat maakt het ook uit.
Wat vaststaat is dat er een levensbelangrijke wisselwerking is tussen deze kosmische twee.

Als ik nu door het bovenvenster kijk,
zie ik de maan rond tien uur het yin/yang teken ingaan en

besluit ik naar bed te gaan.

Die nacht zal een rustige nacht worden,
zonder een bewuste droom.

De droomlanders hadden niets te melden,
althans vannacht niet.

- 24 - - 25 -



Hoe het leven ook is
 Het leven wordt intenser als je het aan de zijkant meemaakt.

Het leven wordt meer levendiger als je een tijdje niet meedoet aan het actieve dagdagelijkse leven.
Het leven krijgt meer kleur als je beschouwelijk naar het leven kijkt.

Het leven krijgt meer geur als je openstaat voor het goddelijke in jezelf.
Het leven krijgt meer smaak als je meer respect hebt voor alles rondom ons.

Het leven wordt doorleefder als je de stilte opzoekt.

In deze stilte wordt het echte leven pas echt beleefd.
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Waarom is mijn leven beschouwelijk van aard?
Verder zal het meegaan op kinderkamp met de CM, wat staat voor een christelijk ziekenfonds,  ook mijn 
weg van onbewust naar bewust beschouwelijkheid hebben helpen gaan, bijvoorbeeld bij de vieringen en

avondsluitingen waar pater Jan mooie woorden en
verhalen vertelde met de nadruk op dat wij allen samen iets teweeg kunnen brengen door in elkaar te 

geloven en
in God.

En verder mijn tochten door de beide grenslandenstreek,
thuis,

tijdens vakantie en
weekends wat mij gevoel en

ontzag gaf voor de moedernatuur.

En de muziek voerde mij ook in hogere beschouwelijke sferen wat bij het tentoptreden van Radiohead 
wel zijn hoogtepunt bereikte met dat blauwe,

gele licht en
bijna spirituele mediterende muziek.

Op mijn 18
de

 leeftijd kreeg ik mijn eerste serieuze geliefde,
het was een lieve sociale meid,

maar gaandeweg werd mijn kinderlijke naïviteit en
simplistische kijk op de wereld overhoop gehaald omdat ze een groot probleem had met zichzelf en

de wereld door een negatieve onterende ervaring uit haar kinderjaren als gevolg van een verwerpelijk 
daad van een medemens.

Mijn beeld van de mensheid kreeg een flink deuk.
En ik kreeg meer kijk op en

respect voor de mens met een probleem of
meerdere problemen en

de misstanden in de wereld rondom ons.

Als laatste niet te vergeten heeft mij het boeddhisme,
als godsgeschenk door een vriendin die ik noem als de openster van mijn boeddha-natuur,

het meest contemplatieve met mij gedaan.

Mijn leven zal verder voortgaan in beschouwelijkheid zoals Boeddha,
Jezus,

Mohammed,
Gandhi,

zuster Theresa,
de huidige Dala Lama,
Thich Nhat Hanh en

vele anderen die mij voorgingen en
nog samen naast mij het goddelijke pad der innerlijk beschouwen zullen bewandelen met naastenliefde,

mededogen,
meditatie en

geëngageerd zijn binnen de wereldse en
menselijke samenleving. 
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Waarom is mijn leven beschouwelijk van aard,
vroeg ik me laatst af?

Wat zal hier nu eigenlijk de aanleiding of
het begin van geweest zijn?

De aanleiding hiervoor zal mijn christelijke opvoeding zijn en
de kerkgang,

die daar bij hoorde,
deel ik met mijn ouders en

mijn zus.
Het begin van mijn beschouwelijke kijk op de wereld zal er een zijn van innerlijk religieuze 

geaardheid die al in mij zat vanaf mijn geboorte.

Op de lager school,
die misschien toepasselijk in de volksmond ‘het klein kloosterke’ werd genoemd, heb ik mij al 

een verdere duw laten geven in de goede richting.

Tijdens de catechese op deze school kregen wij elke week aan de hand van dia’s een verhaal uit 
de bijbel,

nu herinner ik mij die mooie verhalen en
dia’s vol kleur met getekende taferelen.



Bij het zien van onze geliefde(s)
Als woorden er niet meer toedoen en

als woorden niet meer hoeven uitgesproken te worden,
worden beelden belangrijker.

Deze beelden zijn dan beelden die innerlijk voor onze ogen of
in onze gedachten tot stand komen,

leven en
voortleven.

Zo ook bij twee geliefden.

Nemen wij nu een vrouw en
een man.

Als deze twee personen nu in de leeftijd komen of
zitten van geestelijke en

lichamelijke volgroeidheid.

Zal de man bij het zien van zijn vrouwelijke geliefde innerlijk een beeld krijgen vol genegenheid en
dankbaarheid van een moeder of

van Moeder Aarde zelf die samen zorgdragen voor alles wat zij geschonken hebben,
namelijk het leven zelf.

De vrouw zal bij het zien van haar mannelijke geliefde innerlijk een beeld krijgen vol geborgenheid en
bescherming van een vader of

een oude wijze man die samen wijze raad geven voor alles wat zij gewezen hebben,
namelijk het leven zelf.
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De transformerende vallende ster
In de tuin staan de zonnebloemen in de volle zomerzon te stralen van vreugde en genot en

geven dit gevoel af met rust op de omgeving.

Op deze plek hebben mijn kinderjaren gelegen vol herinneringen aan toen.

In deze tuin tussen het gras,
de bomen en

het verse groen dacht ik vaak terug aan de middagen samen met U bij tante Mien in de groentetuin 
tegenover de kerk,

het park en
grot.

In deze maand van het jaar staat het sterrenbeeld leeuw aan de hemel.
Ook dit jaar staat hij er weer.

Net zoals 61 jaar geleden was er ook een regen van vallende sterren.

De ster die de staart vormde van het sterrenbeeld leeuw
viel die avond op de rand van de Kempen en

verblijde wederom het Lozense gezin met een jongen die misschien toepasselijk Pieter werd genoemd 
naar de kosmische steen die insloeg op aarde en

veranderde in een mens.
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De wezens van licht, energie en kracht
Lichtwezens zijn alle levende wezens die energie en

kracht af en
doorgeven,
op elkaar,

door elkaar,
voor elkaar en

voor elk ander levend wezen.

Net zoals de boom en
de mens.

De boom geeft de mens verse zuurstof die ons doet in- en
uitademen.

De mens geeft de boom zijn levensgevende respect af en
bewondering voor deze eeuweling.

Als de vrouwelijke mens,
de vrouw,

op haar hoogtepunt komt,
is ook haar energie- en
krachtbron het grootst.

De pas geworden moeder geeft al haar vitaliteit af aan het pas geboren meisje, Veerle.

Het leven van dit prille zomerkind is begonnen vol liefde en
toewijding voor haar uit liefde en

vriendschap van twee mensen voor elkaar,
een man en
een vrouw. 
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In de naam voor elkaar 1/4
De dag stond bewolkt en

regenend op.

Wederom was de jaarlijkse tocht
van de vereniging der bewoners begonnen.

Iedereen stond met regenjas en
paraplu klaar.

Van de vol in spanning zittende bewoner tot
de altijd enthousiaste vrijwilliger en

de twee personeelsleden als
een rots in de branding van het oord aan de Geul.

Deze dag zou ons allemaal even
uit onze dagdagelijkse besognes halen,

net zoals een spin
die bij het maken van een web ook
van tijd tot tijd haar werk stopzet

om even te rusten,
niets te doen of

te wachten tot insecten en
vliegen in het web komen of

te gaan kijken naar een ander gesponnen voedselnet.

De witte en
gele lindebus reden langs de oude boerderij weg,

ons dorp uit,
richting de noorder Maasbrug in de naburige stad.

De grens Nederland-België staken we bij Lanaken over
in het hart van 4 landsstreken Haspengouw,

Kempen,
Mergelland en

Maasland.
Eerst maakte we een rondje door een bosstukje Kempen langs

Zutendaal en Opgrimbie.
Bij Maasmechelen ging het gezelschap zigzaggend verder

door Maaslanddorpjes met namen als Mulheim,
Lanklaar,

Dilsen,
Stokkem en

Elen richting Maaseik.

Bij de eik aan de Maas werd er een weg ingeslagen.
Verder rijdend langs maïsvelden en

weilanden werd er gegeten
tussen de boerderijen bij de bedevaarts - en

pelgrimskerk van Heppeneert.
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In de naam voor elkaar 2/4
Inmiddels waren de wolken regenvrij en

begon de zon te schijnen.

De dag werd voortgezet en
de Maas en

de grens weer overgestoken.

De Nederlimburgse Maasdorpen als
Roosteren,

Ohé & Laak,
Stevensweert en

Maasbracht werden door- en
voorbijgereden.

Tussen Stevensweert en
Maasbracht kun je aan de horizon,

in bijna rechte lijn wel buigend naar rechts,
vier kerktorens zien,
drie op Belgische en

een op Nederlandse zijde.

De middelste toren,
voor mij op Vaderlandse bodem,

is die van Geistingen,
in dit dorp ben ik getogen en

groot gebracht.
De andere torens zijn van Ophoven en

Kessenich.

De toren aan mijn Moederlandse kant is de grootste.
Deze is de stiftkerk van Thorn die ons de hele middag en

een stuk in de vooravond gezelschap zal houden.
De weg ging verder naar Wessem,

waar de snelle autobrug ons weer over het water zette.

Thorn werd binnengereden.
Dit witte stadje boven de rechterbovenhoek van België

is gesticht door een adelrijke man.
Hij gaf zijn dochter dit vorstenrijk waarvan zij de baas werd.

Het werd een plaats waar de meest adellijke families
hun meest adellijke dochter lieten wonen en

studeren,
vroom christelijk,

afgesloten van de buitenwereld.

De dames hadden een eigen huis maar sliepen samen
in een prachtige slaapzaal.

Samen met Kanunniken hieven ze hun hart tot God
in de grote stiftkerk.
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In de naam voor elkaar 3/4
De bevolking van Thorn die voor deze dames werkte,

moest voor missen en
andere diensten in een kleine kerk naast die grote.

Als je het mij vraagt leefden die dames een leven
dat verviel in verwaandheid,

zelfgenoegzaamheid en
decadentie.

Toen het Franse revolutie was en
de Fransen half Europa het landje

aan het veroveren waren,
kwamen ze ook aan in Thorn.

De Fransen zeiden dat de principes vrijheid,
gelijkheid en
broederschap

vanaf nu heersten en
het gewone volk het voor het zeggen had en

joegen alle mensen van adel weg uit het zopas veroverde land.

Om één ding mogen wij de Fransen,
misschien wel

dankbaar zijn dat Thorn niet meer een adellijke decadente stad is,
maar een vrij wit stadje van,

voor en
door het volk.

Vanaf toen kon de bevolking ook te mis gaan in de stiftkerk en
werd de kleine bijkerk afgebroken.

Het trieste van de Franse revolutie is
dat ze al de adellijke mensen wegjoegen of

vermoorden.
Ze hadden toch beter deze mensen kunnen vragen
om hun rijkdom eerlijk over iedereen te verdelen.

De avond viel langzaam over Thorn.
Ons gezelschap ging te bus en

reed het stadje uit.

Een goed half uur later
kwamen we in Bunde aan.
Iedereen ging naar huis en

vond daar de slaapdroom terug
die ochtends was blijven wachten.

Danken wij elkaar en
onszelf.

Dat het werkelijke leven op elkander mag gebouwd worden.
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In de naam voor elkaar 4/4
In de naam van de Vrijheid,

de Gelijkheid en
de Broederschap,

waar eigenlijk mee bedoeld wordt de Vrijheid
als het recht van elk wezen,

de Gelijkheid als het teken van verbonden zijn
met mekaar in dankbaarheid en

barmhartigheid voor de schepping der Moeder Natuur en
de Broederschap als de elementaire relatie met de andere en

alle wezens op aarde.

In de naam van het Bestuur,
de Leden en

de Vrijwilligers,
waar eigenlijk mee bedoeld wordt het bestuur als degenen

die de vereniging in de goede richting stuurt,
de Leden als het hart en

de Vrijwilligers als onze handen en
voeten.

In de naam van de Vader,
de Zoon en

de heilige Geest,
waar eigenlijk mee bedoeld wordt de Vader en

de Moeder waar wij uit voortkomen,
de Zoon is onszelf vrouwelijke en

mannelijke en
de heilige Geest is het innerlijk Goddelijke in ons.

Amen. 
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De boom des (eigen) levens
De boom is zoals mijzelf.

Ik ben zoals de boom,
stevig geworteld in de Moeder Aarde van mijn oude,

van jongs af,
christelijke geloof.

Het prille tienerboompje kwam los te staan van dit kerkelijke geloof.
De zoekende twintigerstam gesteund innerlijk door Boeddha,

heb ik Jezus na mijn dertigste weer teruggevonden in de diepte van mijzelf.

De vernieuwde schors is nu bedekt en
in evenwicht gebracht door Jezus en

Boeddha.

Deze twee zijn samen een kern in de stam van mijn hart.
Ze vormen,

van de takken tot de kruin,
nu een spiritueel geloof dat christelijk- boeddhistisch is.

Van geel,  de kleur van de vredelievendheid in onszelf die opstijgt en
verandert in groen,  de kleur van mededogen voor de anderen.

Door blauw,  de kleur van de wijsheid van het leven die zich transformeert in rood,  de kleur van de 
liefde voor elk aardse wezen.

Tot wit,  de kleur van de kosmos waar het wereldse en
het kosmische samenzijn,

in de ijlere lucht opgaat in eenheid der gehele wezens,
menselijk en

goddelijk,
lichamelijk en

geestelijk.

Hier in de witte eeuwige vrede wordt er energie teruggestuurd naar beneden.
De bladeren van takken vangen dit op.

De sappen komen los en
stromen door de takken naar de stam.

Van de stam naar de wortels tot in Moeder Aarde en
stijgen daar omhoog,

terug tot de bladeren het heelal in.

De onlosmakelijke cyclus der wereldse en
kosmische levens wordt zichtbaar in de boom.

- 44 - - 45 -



Achter het grote glas der
Onvoorwaardelijke warmte en genegenheid

Achter het grote glas der onvoorwaardelijke warmte en
genegenheid schijnt de zon door het raam nog lekker warm op mijn gelaat.

Buiten ligt het gras,
het voetpad en

de tuin bezaaid met de gevallen bladeren der pas kaal geworden bomen.

Het ziet eruit als een tapijt met mooie tinten van rood,
groen,
geel en
bruin.

Van donker naar licht,
van licht naar donker.

Met daar tussen alle veranderlijke herfstkleuren.

De felle binnenkomende zon verwarmt mijn kamer en
mijzelf met een witgele vriendschappelijke oerkracht.

Deze kracht komt ook los bij het wederzijdse zien van een zus en
een broer.

Dan komt er spontaan weer wat meer wederkerige vriendschap en

liefde op ons menselijk gelaat. 
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Wat is de eigenlijke kern van een ui?
Wat is de eigenlijke kern van een ui,

zou je je misschien afvragen?
Nou,

het antwoord is mogelijk wel heel simpel en
voor de hand liggend.

De ware kern van de ui is eigenlijk niets.
Want als je de schil eraf haalt en

je pelt laag voor laag de ui af.
Kom je aan tot de laatste laag.

Deze ontpel je en
kom je erachter wat het resultaat is.

Het is een ui, ontdaan van zijn schil met verschillende uienlagen en
de kern is opgegaan in het kosmisch niet-zijn.

Onze menselijke persoonlijkheid is zoals deze ui.

De prins Siddhartha is ons voorgegaan.
Hij werd pas boeddha toen hij dit inzag en

zijn persoonlijkheid had ontdaan van alle lagen der illusies.

Als wij dit inzicht ook zien en
daadwerkelijk uitvoeren,

zou er minder ellende,
pijn,

onwetendheid,
oorlog en

lijden zijn in onze wereld.
Want als de ware kern van onszelf niets is,

is er dus ook niets anders meer dan dat wij allemaal in wezen van binnen hetzelfde zijn en
dus altijd verbonden zijn met mekaar en

opgaan in het kosmisch goddelijk niet-zijn.

Dus wat blijft er dan over.

Een ware vrij-zijn van de mens in verantwoordelijkheid voor de anderen in liefde,
mededogen en

barmhartigheid voor onszelf en
vooral voor allen.

Amen.
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Bewondering is een mysterieuze kant van de mens 1/2
Alfa en
omega.

Yin en
yang.

Begin en
einde.

Het begint ’s morgens in het najaar,
met een ontzag van de mens,

bij het opkomen van de levensschenkende schakel,
de zon,

die achter het witte gordijn der ochtendnevel de mist met zijn krachtige stralen doet verdwijnen.

Alfa.

Het begint in een relatie met de andere mensen,
bij het zien hoe zij,
mekaar helpen en

steunen,
in een liefde of

vriendschap voor elkaar.
En hoe wijzelf in liefde of
vriendschap voor mekaar,

elkaar troosten en
rust geven,

van vrouw tot vrouw,
van vrouw tot man,
van man tot vrouw,
van man tot man.

Yin.

Het begint bij het kijken naar mensen die dieren verzorgen en
voederen,

door de toewijding en
uit respect voor deze gevoelige wezens.

Begin.

Bewondering is een mysterieuze kant van de mens.

Het eindigt in het respectvol menselijk handelen door de leefomstandigheden van de wereldse 
dierenwezens diervriendelijker te maken waardoor ze een beter leven hebben.
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Bewondering is een mysterieuze kant van de mens 2/2
Einde.

Het eindigt bij het sterven van een van onze dierbaren of
van onszelf wanneer zij of

hij of
wij de tijdelijke aardse vlam der levenskaars overgeven aan het hemelse kosmische licht der eeuwigheid.

Yang.

Het eindigt ’s avonds in het voorjaar,
met een verwondering van de mens,

als de vruchtbare grond weer tot leven komt en
de dag weer langzaam groeit naar de rustige donkere nacht.

Omega.

Zo gaat het leven,
op en
neer,

van wit naar zwart en
alle grijze schakeringen daartussen.

Alfa en
omega.

Yin en
yang.

Begin en
einde. 
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Op het ritme van de natuur 1/2
Op het ritme van de natuur gaat het jaar aan ons voorbij als minuten en

kwartieren.

Ook dit jaar is voorbij gegaan alsof wij zelf even de wijzers van de klok hebben doorgedraaid.

Nee,
niet wij,
de mens,

zijn de draaiende hand van de natuur maar Moeder natuur zelf.

Zij heeft ons gebracht in de maand december in het 4de seizoen de winter in het voortgaan als maanden 
en

seizoenen.

Bijna aan het einde van deze maand,
precies op de dag van de winterzonnewende,

nog voor jaarwisseling,
is de dag het kortst en

de nacht het langst.

In dit stuk van de wereld dat westelijk ligt vanuit de oostelijke wereld en naar de andere kant toe ook 
oostelijk naar de westelijke wereld,

want het westen,
het zuiden,
het oosten,

het noorden en
het midden op aarde hangt af van het oogpunt van de mens.

Hier,
in de lage landen,

wordt het eerdergenoemde donkere feit al van oudsher gevierd.
Als overwinning van het vrouwelijke natuurlicht over de mannelijke natuurduisternis.

Maar pas nadat onze natuurvoorvaderen en
voormoederen het wereldshemelse licht van Jezus zagen,

kreeg het feest langzaam een andere basis namelijk de geboorte van een verlosser met een vrouwelijk en
mannelijk licht vol van vriendschap en

liefde voor ons de aardse lijdende goddelijke wezens.

In deze tijd van het lange donkere,
is elk aards of hemels geboren licht een hunkering naar warmte en

troost als bron des levens.
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Op het ritme van de natuur 2/2
Net zoals bij de geboorte van een kind.

En net zoals wij de westers niet-tevreden mens die vanuit zijn mensbeeld dat door de eeuwen heen 
zuiver materialistisch is geworden waardoor wij maar een half beeld hebben van de ware werkelijkheid.

Want wij blijven nog steeds een hunkering hebben naar een mensbeeld dat heel en
spiritueel is van stof en

geest.

Deze zoektocht zal eeuwig blijven duren als wij niet gaan zoeken en
onze inspiratie vinden in het oosten des aarde of bij de Indianen van Noord en

Zuid-Amerika,
de Tibetanen,
de Afrikanen,

de Aboriginals,
de Laplanders,

de Eskimo’s of andere spirituele volkeren der aarde.

Hierdoor vinden wij de wijsheid des levens terug namelijk dat wij een zijn met Moeder natuur en
zonder haar is er geen leven mogelijk.

Laten wij daarom tussen de feestdagen door tijd nemen om aan bezinning te doen met onszelf over de 
vraag hoe wij ons gevoel kunnen ontwikkelen om meer gaan te luisteren naar onszelf en

de natuur.

Boeddha,
Jezus,

Mohammed,
Gandhi

Kofi Anan en
vele andere geïnspireerde mensen

gingen op weg en
vonden hier op aarde of in de kosmos

min of meer zichzelf,
de ware menselijke natuur,

God,
Allah,

meer gevoel voor Moeder natuur of
het pad van het handelen voor de gehele mensheid.

Laten wij nu op het ritme van de natuur gaan mediteren,
bidden,

of beschouwen dat wij onszelf transformeren in een gevoelig natuurmens.
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Wanneer het leven wit geworden is
Wanneer het leven wit geworden is en

bedekt is als een deken van eeuwig wit.

Zo overvalt ons ook de dood
net zoals de winter in de seizoenen verschijnt.

De mens blijft versuft achter en
wordt stil en

ontroerd.

De wereld van de natuur blijft stilstaan en
wordt levensloos en

onbewogen.

Een tijdje later als de zon de harde aardkorst kan laten ontdooien,
komt de ondergrond weer tot leven.

Dan kleurt de aarde opnieuw geel en groen.

Bij de mens gaat de geest eigenlijk meteen over
naar een ongekende dimensie

met een eeuwig wit licht.

Maar de mens als lichaam twijfelt en
ontstaat wat later onbewust opnieuw
als een smeltkroes van bouwstof en

geestkracht.

Dit gaat heen en
weer tot je inzicht krijgt en

je met je ogen
door het oogverblinde licht

heen kunt kijken.

Dan ben je op je laatste
meest goddelijke bestemming.

Hier heb je pas een totaal beeld
van de echte kosmische werkelijkheid.

Dat opgaat in de algehele ruimte en
samengaat in de witte eeuwigheid der Grote Geest.
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Het verborgen puzzelstuk der innerlijke mens Het leven van de mens
op onze moeder Aarde

heeft velen verborgen geheimen.

Het grootste geheim des aarde zijn wij eigenlijk zelf.
Het antwoord op deze zoektocht

is het zoeken van onszelf
naar het kwijtgeraakte puzzelstuk des levens.

Deze opdracht is het ontrafelen
van onze eigen menselijke wezen.

Over het hoe,
het waarom en

over het waarvoor wij allen hier zijn.

Dit antwoord vindt men niet
in de wereld buiten ons.

Nergens en nooit.

Het zal dan altijd een dwaaltocht blijven
van de mens naar de wegen van onbevredigendheid.

Wij als lichamelijke en geestelijke wezens
gaan bij het zoeken,

namelijk aan onszelf voorbij.

Ergens en hier.

Want in ons is er een ongekende rijkdom
van innerlijke ontdekkingen en groei.

Hier in het hart van ons menselijk zijn.
Is er een plaats waar wij allemaal een zijn met elkaar.

En hier vinden wij alle antwoorden der geheimenissen des levens,
namelijk de liefde voor onszelf en alle andere wezens

in onze vaderlijke universum.

Dat jij een levensleraar mag zijn
voor mijn groeiproces als innerlijke leerling.

En dat mijn innerlijke levensleraar
een groeiproces mag zijn voor jouw innerlijke leerling.

Krishna, Mozes, Boeddha, Jezus, Mohammed,
Gandhi, Martin Luther King en John Lennon

gingen allen de weg naar deze verborgen energiebron en
vonden daar de ware liefde.

Uit dankbaarheid waren zij uit zichzelf leraar en leerling
en leerling en leraar voor alle anderen.

Hallelujah. 
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Vredesgebed
Waarom is er altijd geweld nodig voor vrede?

Het kwaad lost niet op door oorlog.
Het kwaad wordt erger en erger.

Als wij geloven
in de brandende kaars van vrede

wordt het echt geen oorlog.

Als wij bidden of mediteren
voor een betere toekomst voor alle mensen

wordt het echt geen oorlog.

Als wij handelen met liefde
wordt de wereldrijkdom eerlijk verdeeld

en wordt het echt geen oorlog meer.

Het kwaad verandert door kalmte en mededogen.
Het kwaad wordt minder en minder.

Als wij geloven
in brandend oorlogsverderf

komt er echt geen vrede.

Als wij oordelen en veroordelen
komt er echt geen vrede.

Als wij handelen oog om oog,
tand om tand komt er echt geen vrede meer.

De goedheid in de mens is er altijd.
Het wordt alleen mooier en mooier.

En hebben wij dan vrede?
Ja, tot in eeuwigheid der tijden.

Amen.
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Jij was - jij bent - jij blijft mijn spirituele zus
Bij het weerzien van mijn spirituele zus

hebben wij elkaar vergeven door elkaar niet te vergeten.
Het was weer zoals toen.

Jij was een leeg blanco blad voor mij.
Ik was een leeg blanco blad voor jou.

Het blad is nu niet meer zo leeg als toen,
nu staat het vol van herinneringen aan onze bijzondere en

mooie gesprekken waar ik de rest van mijn leven aan zal blijven terug denken.
Aan de dingen die ons echt bij elkaar brengt.

Maar ook de minder leuke voorvallen stonden ernaast
zoals onze vervelende abrupte einde van onze band.

Nu was het weer zoals toen jij vertelde iets en
ik vertelde iets.

De afstand tussen ons is in al die jaren niet ver weg.

Jij was,
jij bent en

jij blijft toch mijn spirituele zus.

Ook al zien wij elkaar of zien wij elkaar niet.
Dit blijft eeuwig.

Want bij vergeven begint pas onze menselijkheid.

Joyce, tot gauw!
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Als de avond weer wat langer lichter is
Als de avond weer wat langer lichter is

en een beetje later donker wordt.

Is de maand begonnen die in het teken staat
van nieuw aards leven vanuit de kosmos.

Zo ook bij de twee bijzondere mensjes onder ons midden.

De wieg staat voor de ene al wat verder weg dan voor de andere.

De jongste eenjarige straalt als die ene sprankelende ster
daar boven die oude boom.

Vanaf deze ster heb je een ontzagwekkende kijk
op de ronddraaide Moeder godin Aarde.

Je krijg een innerlijk gevoel van bewondering en respect.

Net zoals Nellie haar hand naar je reikt en
wil zeggen fijn dat je er bent en

wees gelukkig op deze aardse tussenfase.

De wat oudere jongste die op een hand al tot vijf kan tellen
heeft al vijf keer gehoord hoera hoera Emma.

Ze heeft ons allen een blije en vrolijke
menslievende glimlach geschonken

na al deze mooie jaren.

En geeft leven vol vriendschap en liefde aan haar omgeving af.

Deze plek is er een van vrede en gelukkig.

Nu de rest van de aardse wereld nog.
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Een kind huilt ergens op deze wereld
Een kind huilt ergens op deze wereld.

Het kan zijn in Irak, in Afrika,
in Amerika, in Nederland of in een andere land.

In Irak huilt een kind voor de grote mensen oorlog en
weet niet precies waarom er oorlog is.

In Afrika huilt een kind voor honger en
weet niet precies waarom er honger is.

In Amerika huilt een kind voor het overlijden van haar/zijn
soldaat papa of mama en

weet niet precies waarom hij of zij dood is.
In Nederland huilt een kind van de verschrikkelijke beelden op tv en

weet niet precies waarom er honger, oorlog of doodgaan is.

In de rest van de wereld huilen nog meer van deze kinderen om
misstanden van mensen, ook zij weten eigenlijk niet precies wat gaande is.

Maar weten wij volwassenen nu eigenlijk wel precies het waarom van oorlog,
honger en doodgaan?

Staan wij ook niet machteloos toe te kijken naar de oorzaken hiervan?

Het enige dat wij echt kunnen doen is handelen
door een kaars aan te steken voor wereldvrede en

door geld te geven voor voedselnood en duurzame oplossingen en
door stil te staan dat de gesneuvelden mama- of papasoldaten, geen liefde

meer kunnen geven en
door te denken vol hoop aan alle lijdende mensen,

van jong tot oud,
dat er voor jullie snel vrede mag zijn in Irak en

dat er voor jullie genoeg voedsel mag zijn in geheel Afrika en
dat er voor jullie nog dierbaren mogen zijn die om jullie geven in Amerika en
dat er voor jullie mede-mensen mogen zijn die troost geven in Nederland en

dat voor alle mensen op onze Moeder Aarde.

Dan zullen alle kinderen met alle volwassenen met een glimlach
op hun gezicht uiteindelijk samen een kring vormen

van liefde en vriendschap die straalt als de vlam van ware wereldvrede.
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Komend vanuit het kosmische licht
Komend vanuit het kosmische licht

van liefde en vriendschap
worden wij geboren

doorheen de aardse energie van het mannelijke en het vrouwelijke
en gaan wij tenslotte allemaal weer terug over

naar het licht
van vriendschap en liefde.

Tussen Pasen en de Mariamaand mei bent U dit jaar jarig.

Vlak voor Pasen is Jezus door de onwetendheid van de mensheid gedood en
nam hij het lijden van de gehele mensheid op zich en leefde voort in de kosmos.

Pasen is dus het feest dat het aardse leven niet eindigt bij de dood
maar verder gaat in het kosmische leven.

Net zoals Jezus
komen en gaan wij

van het goddelijke terug naar het goddelijke.

De meimaand is een maand vol herinneringen aan vroeger.
Toen wij altijd samen met U, moeder,

dagelijkse tot Maria gingen bidden op de hoek van de Kessenicherweg.

En net zoals Maria, Jozef en Jezus
komen en gaan wij

om telkens weer iets te leren en te doen.

Te leren doen wij telkens weer
door onszelf beter te kennen tot in onze diepste der diepste,

Te doen door te helpen voor alle andere menselijke, dierlijke, plantlevende
en spirituele wezens, waar kan.

Dit door de weg te wijzen of terug te wijzen
die wij allemaal moeten bewandelen,

naar het aardse pad der lijden met liefde en vriendschap
tot wij uiteindelijk verlost worden.

En waarna wij verder kunnen gaan
als steeds puurder wordende lichtwezens van liefde en vriendschap

tot wij weer thuis gekomen zijn voorgoed
in het puurst goddelijke

tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.
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Jij bent zoals een levensboom
Jij bent zoals een levensboom met je voeten als wortels in de aarde.

De takken van deze boom zijn je armen en handen
waarmee je handreikend op zoek gaat

naar de weg van verbondenheid
met de andere.

Dit kleurrijke levenspad
kun je alleen bewandelen

met de schaduw van jezelf als reisgenoot.

Hierbij is de piramide jouw vorm,
de cirkel is jouw doel en

de rechthoek is de ruimte van het licht rondom je
gevuld met de kleur paars als teken van je koppige wispelturigheid,

orange als een teken van je vrolijkheid, groen als een teken van je stevigheid,
blauw als een teken voor je rust en geel als een teken van je warmte en liefde.

Door wit stromend licht wordt je wereld opnieuw een geheel van evenwicht
net zoals een yin/yang dat een teken is van je eigen kwetsbaarheid en overgaven

gemengd met je tastbaarheid en diepte.

Heb je de confrontatie met een vrouwelijke liefdevolle levensboom aangegaan
door de schaduw van jou en haar te nemen als een wisselwerkend geheel

van jullie ware-zijn.

Nu zouden jullie een geheel kunnen zijn en toch ook weer twee los van elkaar zijnde individuen die 
apart versmolten konden zijn tot een levens en energieboom die stralend de bloesem zou schenken vol 

liefde aan de ander.
En samen met alle andere energiewezens zouden jullie dan de levensweg

kunnen voltooien als een vrucht van liefde voor de ander.

Maar het liep anders.

Jij zoals een levensboom voelde dat je ware-levensweg
een andere weg is als de hare.

Je keek met al je eerlijkheid naar haar en
zag dat je haar niet meer kon geven dan vriendschap en

geen wederzijdse diepe liefde.

Diep onbegrijpend en bedroefd bleef zij achter.

De andere energiebomen in het intermenselijke bos
gaven de twee gekwetste levensbomen onvoorwaardelijke
vriendschap en liefde waardoor de menselijke kwetsuren

geen littekens van respectloosheid en haat konden worden
maar van waarheid in respect en vriendschap

tot in de dagen der eeuwigheid.

Amen.
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Van rups tot vlinder
Nu is het stil in het intermenselijke bos
waar jij woonde als een levensboom.

Alles rondom jou is nu in diepe stilte.

Jij bent plots verdwenen als een rups die zich in de nacht
ontpopte tot een vlinder.

En vrij kan terug vliegen naar waar wij allemaal vandaan komen.

Van energie naar liefde.
Van energiewezen naar liefdeswezen

Van goed tot kwaad.
Van vreugde tot verdriet.

Zo komen en gaan wij
als een goddelijke schepper van onze eigen gemaakte wereld.

Van rups tot vlinder.
Van jong speels visje tot oudere wijze dolfijn.

Van lichaam tot geest.
Van mens terug naar onze kosmische goddelijke natuur.

Dit was, ben je en zal jij nu altijd voor ons blijven lieve jongen,
vriend, broeder, kersenpitje.

Als een klein vruchtbaar energieplantje ontstaan, bloeien en
vergaan wij en worden wij weer tot leven gewekt.

Met wat water, warmte en liefde kunnen wij uitgroeien
tot een wijze plant.

Die liefde en vriendschap geeft aan zichzelf en alle anderen.

Arno, tot een andere keer
misschien wel als een vlinder.

Als een regenbui.
Als een bos.
Als een zee.

Als alles om ons heen
komen, worden en gaan wij.

Arno, tot gauw.
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Gebed voor onze menselijke Moeder Aarde

Jij ontvangt Liefde door Moeder Aarde.
Jij geeft deze moederlijke Kracht af op je omgeving.

Van kind tot vogel.
Van water tot lucht.

Jij ontvangt Energie via bomen van Vader Kosmos.
Jij krijgt deze vaderlijke Kracht om anderen te helpen.

Van bloem tot insect.
Van kat tot medemens.

Zo bemin jij alles om je heen
met jouw moederlijke Liefde, schat.

Dat zal jij zijn tot aan je dood en nog alle eeuwen daarna.

In de naam der Moeder Aarde en Vader Kosmos.

Amen.
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Ik geef jou weer Kracht
Ik geef jou Kracht

door weer in jezelf te geloven.

Ik geef jou Kracht
door te zoeken in jezelf waar jij echt Kracht uit kunt halen.

Ik geef jou Kracht
om het verlies van jouw levensgezel te kunnen dragen voor jezelf.

Ik geef jou Kracht
om verder te gaan in het leven.

Dit doe ik en zal ik blijven doen
om Arno en jij, Mimie, te blijven gedenken.

Jij gaf jezelf ook Kracht
door een kaars te branden voor jezelf.

Jij gaf jezelf ook Kracht
door een ketting te dragen die jou weer terug naar het leven bracht.

Jij gaf jezelf ook Kracht
om toch door te gaan met jouw eigen leven.

Jij gaf jezelf ook Kracht
door in mij te geloven.

Ik zal jou Kracht blijven geven
uit vriendschap en liefde voor jullie twee

en uit mededogen voor alles binnen de schepping der goddelijke universum.

Maar jij gaf mij ook Kracht
door te laten zien wat echt verdriet is

en toch weer langzaam de vreugde des levens in jezelf terug te vinden.

Zal jij nu echt in jezelf blijven geloven, Mimie?

Ik zal wel in jou blijven geloven, als een vriend en als een medemens.
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In ons hart brandt er een lichtje voor jou
Alle mensen die jou dierbaar zijn, Frank,
hebben in hun hart een lichtje branden
van Hoop, Kracht en Liefde voor jou 

en die samen naast jou nu zijn
tijdens deze moeilijke rit van jouw levensreis.
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Zo vader, zo zoon
Zo vader, zo zoon is al een eeuwenoud gezegde.

Daar wil men mee zeggen dat er een wisselwerking is van nature.

De vader is zoals de zoon.
En de zoon is zoals de vader.

De wisselwerking was vanaf mijn 18
de

 voor jaren onderbroken
dit door een confrontatie met het leven zelf,

dat het leven niet alleen positief is, maar helaas ook negatief.

Nu 13 jaar later.

Door een wederzijds gevoel van innige verbondenheid
met een ander gekwetst medemens ontving ik van haar

de echte vrouwelijke Kracht en Liefde waardoor ik nu pas
mijn angsten kon loslaten en kreeg ik mijn vertrouwen weer terug

om te leven zoals het hoort.

Een leven zonder te lijden, maar wel een leven vol confrontatie.

De confrontatie met het leven kan alleen gedragen worden
door middel van het ontvangen en geven van de Liefde zelf.

Nu is alles weer heel.

En kan het echte leven weer beginnen
met de natuurlijke wisselwerking tussen de vader en de zoon

samen met onze vrouwelijke Kracht van Liefde.

De zoon is zoals de vader.
En de vader is zoals de zoon.

Dit tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.
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Kijkend naar jouw foto
Kijkend op mijn kamer naar jouw foto,

zie ik een gezicht vol vreugde en verdriet.

Dit gezicht vertelt mij veel over jouw gekwetste wezen.

Het laat mij zien dat achter deze gelaatsuitdrukking
een wereld schuil gaat vol geheimen en verlangens des levens.

In het echt,
in de ware menselijke werkelijkheid.

Laat jij mij achter jouw lachende en trieste gelaat zien
wat jouw echte vreugde en verdriet is.

Als ik dan in jouw gezicht kijk,
lijkt het net alsof ik in een spiegel kijk,

waarin ik mijzelf zie net zoals jij een gekwetst wezen
vol van vreugde en verdriet.

Deze twee stralende gezichten worden nu een gezicht
vol van liefde en dankbaarheid

voor de dierbare naaste en geliefde in jou en mij.
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Het Licht wat door de bomen schijnt
Dat het Licht wat door de bomen schijnt
jou dezelfde warmte en liefde mag geven

die de bomen ook mogen ontvangen.

En dat het Licht voor jou er mag zijn
als een liefdevol geschenk

van alle mensen rondom jou, Joyce.
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De Yang-boom en het Yin-kindje
Ik ben de Yang-boom, jij bent het Yin-kindje.

Ik ben een boom die stevig in de grond staat.
Jij bent een kindje die nog een beetje naïef,
maar wel open en eerlijk in het leven staat.

Het voelen van het lichaam is voor jou heel belangrijk.

Jij omhelsde mijn kern, de stam van mijn boom,
zo innig dat ik weer open werd voor mezelf en het leven.

Jij kwam als een kleine meid naar mij
de grote eeuwige twijfelaar voor kracht, steun en liefde.

Ik voelde mij plots verdrietig omdat jij mij confronteerde met mijzelf.

Dit verdrietig zijn, was zonder echte tranen
niet zoals bij een boom met zijn ochtendnevel.

Toen zag ik het pas.
Door mijn hoofd vol met takken zag ik al mijn gedachten vol met plannen

over wat ik nog allemaal moet en zou willen doen met of zonder jou.

Plots besefte ik het waar ben je nu in godsnaam mee bezig.
Door al dat vastleggen van mijn bezigheden zag ik niet dat jij mij nodig had.

Ik was groot en jij was klein,
maar nu was ik klein en jij groot.

Jij liet mij inzien, stop met al die plannen en
doe nu gewoon wat het moment met je doet en volg je hart.

Toen besefte en voelde ik dat ik ook omhelst wil worden en
ook mijn takken met de wind mee op en neer wil laten waaien.

Zonder een keer niet na te denken wat moet ik en wat wil ik nog allemaal doen.

Jij laat mij weer leven zoals een boom echt moet leven, Yin-kindje.
Ik zal er altijd zijn en blijven voor jou als een Yang-boom.

Misschien kan ik nu pas door jou een hele boom worden
in de ochtend van de nieuwe dag vol met dauwdruppels.
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Het neerkomen van goddelijke onzichtbare Kracht
De goddelijke energiebron van liefde en vriendschap

die vanuit de kosmos komt,
komt ook op onze aarde neer

doorheen de lagen rondom de gele aardse sferen.

Binnenin de witte ruimte die aarde heet,
komt deze Kracht binnen,

boven, door de witte en groene laag in het rijk der vogels.

Deze kosmische straal der goddelijkheid is onzichtbaar
voor het menselijk oog.

De zon staat te schijnen tussen de groene en blauwe laag
wat het seizoen aangeeft van jouw verjaardag, lieve zus, de herfst.

De bomen zijn dan al bijna kaal op deze mooie dag.

De rode en gele laag worden bevolkt door bomen en mensen.

Dit is ook het niveau waar wij de niet ziende lichtbron voelen
in het innerlijke van ons goddelijke hart

en wat ons onze menselijkheid geeft.

Dat het zo mogen zijn en blijven.
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De verlosser en verlichter in onszelf
Christus de verlosser is geboren.

Hij, Jezus van Nazareth, was degene die ons verlost van het kwade.

Waarmee hij bedoelde: laat de christus in jezelf komen
door het kwade in jou zelf te accepteren en het goede in je hart zelf te laten boven komen en het te geven 

met al je liefde tot de andere.

Boeddha, de verlichter,  is ooit in het verre verleden ook geboren.
Hij, Siddhartha Gautama, was degene die zijn ware-natuur vond bij zichzelf en zijn schaduw.

Waarmee hij bedoelde: laat de boeddha in jezelf komen
door jezelf pas verlicht te noemen als jij echt inziet dat jij eerst jezelf

moet kennen om dan de andere pas echt te kunnen begrijpen.

Laten wij Jezus en Siddhartha als voorbeeld nemen om verlost en verlicht
te worden van onszelf en de goddelijke vonk in ons binnenste van ons hart en ziel te laten worden tot een 

glimlach op ons gezicht van licht van menselijkheid voor de andere.

Geef dit aan jezelf in 2004 en breng het vervolgens over op de andere, de gelijke,
de meerdere, de mindere en dat wij samen de toekomst van echte vrede en liefde

mogen hebben en vooral mogen zijn vol van vrede en liefde voor elkaar en door mekaar.
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Laatste verklarende gedicht 1/4
Dit is mijn laatste verklarende gedicht voor u lieve ouders.

Het werd zomer.
Om precies te zijn 5 augustus.

De hete zomer sinds bijna mensenheugenis was in volle gang.

Toen jij, Mimi, op je eigen verjaardag, mij zei ik wil de relatie met jou beëindigen.

Mijn wereld viel weer ineen.

Een tijdje had ik het gevoel al dat zij niet helemaal zichzelf kon zijn en
dat ik haar niet kon geven wat ze in wezen nodig had,

maar ze bleef het ontkennen voor zichzelf en mij tot op haar eigen verjaardag.

Ik was weer alleen.

Maar nu wist ik mijn gevoel was dus toch goed.
In wezen had ze zichzelf voor de gek gehouden.

En ik begreep haar.

Als vrienden kwamen wij dichter intiem bij elkaar.
Als vrienden gingen wij dichter intiem van elkaar.

Daar zat ik weer zonder levensgezel met al mijn openheid en eerlijkheid.

Ik was weer aan de kant gezet.

En weer kon zij niet eerlijk en open zijn tegen mij.

Ik voelde mij weer bedrogen door het leven.

Voor mij hoefde een liefdesrelatie niet meer.
Want niemand blijft toch bij me, ze gaan toch weer allemaal bij mij weg.

Ik zoek het wel in de spiritualiteit.
Het leven wil dit van mij.

Want de spiritualiteit heeft ook iets veranderend in zichzelf maar ook iets wat niemand en ook niemand 
van je af neemt of kan nemen.

Maar toen kwam de nacht en ik viel hiermee in slaap.
Ik stond hier ook weer mee op.

Tot ik ging ontbijten.
Deze maaltijd zou voor mij het punt van ommekeer zijn.
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Laatste verklarende gedicht 2/4
Hier ontmoette ik Mimie, de vriendin van mijn pas overleden goede vriend Arno.

Waarmee Mimi en ik een vriendschapsband hadden.

Vandaag bleef Mimie thuis.
Normaal gaat ze ook mee naar het activiteitencentrum.

Ik zei dat ik het jammer vond.
Dus ging ik alleen.

Ik kwam weer terug thuis.
En het praten met Mimie begon toen.

Het gesprek verliep in drie etappes waarvan de eerste en tweede
nog een beetje stroef ging.

Maar de laatste werd opener en eerlijker.
Tot het plots akeliger werd.

Wij hadden namelijk dezelfde pijn en angst, die wij, samen, los van elkaar hadden opgelopen door diep 
te gaan door het leven.

Dit door onze problemen met iedere keer weer stukgelopen liefdes en vriendschaps relaties.

Mimie vertelde iets over die pijn of angst.
Of ik zei iets over die pijn of angst.

Voor het eerst ontmoetten wij iemand met die dezelfde pijn en angst.

Zij begreep mij en gaf mij het gevoel dat het niet aan mij lag.
En ik begreep haar ook en gaf haar ook het gevoel dat het niet aan haar lag.

Nu zag ik pas wat het leven echt van mij wilde, een leven zonder pijn en angst.

En samen waren wij ook bang om weer verliefd te worden maar dan op elkaar.

Eigenlijk had ik al een tijdje gevoelens voor haar en zij ook wel voor mij.
Maar ik had Mimi al en stopte de gevoelens voor andere Mimie weg.

En zij had pas Arno verloren en stopte de gevoelens voor mij ook weg.

Plots werden wij heel open en eerlijk voor elkaar.

Sinds Joyce had ik dit niet meer gevoeld en meegemaakt.

Ik voelde dat ik bij Mimie wel helemaal mijzelf kon zijn met heel mijn gevoel.
En dat gevoel duwde ik al die jaren weg.

Nu achteraf pas zag ik dat ik mijzelf ook voor de gek gehouden had
door mijn gevoel weg te duwen en te negeren.
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Laatste verklarende gedicht 3/4
En ik dacht al mijn pijn en angst zijn wel verwerkt, maar mooi dus niet.

Door Mimie kan ik nu weer mijzelf zijn en hoef ik niet meer bang te zijn.

Onze ontmoeting die de ommekeer was voor ons beiden, was niet alleen maar een puur toeval voor ons 
zelf, maar een samenkomst van het spirituele in ons twee,

het bovennatuurlijke kosmische door Arno en het aardse van ons twee zoekende individuen naar 
heelheid.

Mijn leven zat vol van meningen waarvan de basis angst was,
alleen had ik dat niet meer in de gaten.

Ik nam mijn vlucht deels in de spiritualiteit.

Hier vond ik een plaats waar niemand iets van mij af kon nemen,
maar een plaats waar ik alleen maar meer liefde en begrip ontving voor jezelf en alles om me heen.

Maar spiritualiteit zat al altijd in mij en zal altijd een deel van mij blijven.

Nu kon ik door Mimie mijn deels gekwetste verleden vertellen aan u lieve ouders.

Wat ik al sinds mijn 18
de

 niet heb kunnen vertellen aan u.

Vanaf Anne, Joyce, Els, Nicole en Mimi ben ik telkens weer verliefd geworden op een meisje met een 
probleem, en nu bij Mimie ook weer.

Nu weet ik ook waarom, omdat ik zelf ook een probleem heb.

En dat ik altijd nieuwsgierig was over het waarom van hun zijn en
dat ik ze ook altijd het goede van leven of van de mens wilde laten ervaren doorheen het slechte van hun 

vaak trieste ervaringen.

De afgelopen tien jaar zijn toch wel positief verlopen dankzij de geestelijke steun van Boeddha en Jezus 
aan mijzelf.

Hierdoor ben ik wel spiritueel en geestelijk gegroeid.

En ben ik ook gedichten gaan schrijven, waardoor ik mijn gevoel heb kunnen ontwikkelen en nu kan ik 
gaan leven naar dit gevoel.

Al 4 maanden leven Mimie en ik nu naar ons hart en niet meer naar ons verstand,
want ons verstand brengt ons verder af van het leven in waarheid die de liefde is.

Verstand en hart vormen nu een Yin en Yang net zoals Mimie en mezelf nu.
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Laatste verklarende gedicht 4/4
Mimi bedankt dat jij de moed had om onze relatie te verbreken want jij en ik kunnen nu pas hierdoor 

dichter bij onze ware-natuur komen.

Dat Mimi van Moeder Aarde de Kracht die Liefde heet mag blijven ontvangen.
En dat ze deze Energie mag blijven doorgeven voor iedereen als de menselijke Moeder Aarde.

Aan u lieve ouders dank voor uw onvoorwaardelijke liefde in al die jaren
van onwetendheid over mijn deels gekwetst verleden,

die ik wel zei in andere verklarende gedichten maar niet in dialoog tot u beiden.

Spijt heb ik dat ik niet open en eerlijk tegen jullie kon zijn,
wat ik bij anderen wel zo goed kon.

Dat de glimlach op Mimie’s en mijns gezicht als een spiegel mag blijven op onze gelaatsglimlach.
Samen zijn en blijven wij nu als twee, als geliefden, als Mimie en Edwin en

als Yin-kindje en Yang-boom

Tot in de eeuwigheid der tijden.

Amen.
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Op weg naar 2004
Op weg naar 2004.

Op weg naar een beter leren kennen van onszelf.

Op weg naar meer liefde en vriendschap in 2004.

Op weg naar een beter bestaan voor alle levende wezens.

Op weg naar….. .
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Als uiterlijke boosheid en ziek zijn in je wonen
Uiterlijke boosheid kan een oorzaak hebben in ons onbewuste ik

die een strijd voert binnen in onze innerlijkheid
deze komt boven uit een onwetendheid aan en naar de andere.

Ziek zijn kan ook een oorzaak hebben in ons onbewuste ik
die een strijd voert binnen in ons innerlijkheid

deze komt boven door een leven te leiden dat het leven niet van ons vraagt.

Uiterlijke boosheid blijft een paar dagen tot een week in je zitten.
Ziek zijn kan ook een paar dagen tot een week in je blijven zitten.

Onze uiterlijke boosheid kan transformeren in uiterlijke compassie
die ons beter leert kijken naar een wetendheid aan en naar de andere.

Ons ziek zijn kan transformeren naar een beter en gezond zijn
als wij willen luisteren naar onze goddelijke stem der innerlijkheid.

Deze liefdevolle en stille stem zal jou dan zeggen
hoe jij je leven dan wel moet leiden.

Bijvoorbeeld naar een meer mediterend en spiritueel leven
met hart en gevoel voor jezelf en alle anderen

als je goddelijke stem der innerlijkheid jou dat zegt.
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De kunst der wijzen
Als donkere regenwolken over het land komen,
wil dat niet zeggen dat de zon niet meer schijnt.

Bij ons mensen kan onze geest ook donker bewolkt zijn.

Het is een kunst, meestal voor de wijzen onder ons mensen,
om zich te kunnen blijven laten leiden door het licht dat goddelijke is

in ons menselijk hartlichaam.

Dat de binnenwereld van onszelf en de buitenwereld van alle anderen
op deze wereld doordrongen mag worden van de kunst der wijzen en

dat wij allen ook leren kijken naar het licht dat goddelijk is
in ons menselijk hartlichaam.
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Onze goddelijke
Onze goddelijke,

die in de kosmos is,
Jouw naam worden gedragen in ons hart van licht;

Jouw kosmos der liefde zal er zijn;
Jouw liefde op aarde
is zoals in de kosmos.

Geef ons nu ons dagelijks innerlijke kracht.
En vergeef ons onze tekortkomingen

zoals ook wij de anderen hun tekortkomingen vergeven.
En leid ons niet af van het pad der waarheid die liefde is,

maar verlos ons van het donkere in onszelf
door te leven met de schaduw van onszelf.

Want van jou is de kosmos der liefde
en de kracht

en de waarheid
in eeuwigheid.

Amen.

(“Onze goddelijke” is een eigentijdse vrije vertaling in liefde 
van Jezus zijn eigen woorden in het gebed “Onze vader”)
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Boek der leven dat schuil gaat
achter ons hart van leven

Achter ons hart van leven gaat het boek der leven schuil.

Dit boek ligt altijd achterstevoor open,
precies in het midden,

bij het begin van ons aardse leven.

De vorige bladzijden zijn al reeds
ingeschreven en getekend

met onze vorige levens op aarde,
die verborgen zijn voor onszelf.

De volgende bladzijden zijn nog blanco
en moeten nog ingeschreven en getekend worden

met ons huidige leven op aarde,
die nog onthuld moeten worden aan onszelf.

Het boek der leven krijgt bij de dood van ons huidige leven
er een nieuw hoofdstuk bij

te beginnen weer vanuit het midden.

Het boek der levens zal pas af zijn
als al het menselijke in ons goddelijke geworden is,

dan kunnen wij blijven
waar wij eeuwen geleden zijn vertrokken op onze kosmische reis.

Hier kunnen wij dan onze menselijkheid
tot een geheel maken met onze goddelijkheid.

Dit door het energielichaam dat wij eigenlijk zijn
een te laten worden met het ene goddelijke der kosmos

dat pure liefde is.
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Op jouw hulp durf ik nu te vertrouwen

Lieve Mimie, bedankt.

Ik durf door jou nu weer opnieuw te vertrouwen op andermans hulp.

Op jouw liefde durf ik nu te vertrouwen, liefje.
Op jouw liefde uit de kosmos durf ik nu te vertrouwen, goddelijke.

Door mij te confronteren met mijn eigen angst en pijn
uit mijn deels gekwetste verleden.

En dat ik ook bang ben om verlaten te worden.

Elke uitgestoken hand van jou.
Elk oogcontact van jou.

Elk luisterend oor van jou.
En elke woord van jou.

Laten mijn gevoel van vertrouwen op de anderen vermeerderen.

Elke glimlach van jou.
Elke omhelzing van jou.

Elke streling van jou.
En elke kus van jou.

Laten mijn eigen angst en pijn om ook verlaten te worden verminderen.

Niet voor niets is jouw spirituele naam yin-kindje.
Dit komt omdat het kind in jou een volwaardige yin

moet worden van vrouwelijke energie.
Niet voor niets is mijn spirituele naam yang-boom.

Dit komt omdat de boom in mij een volwaardige yang
moet worden van mannelijke energie.

Dat wij ooit een volwaardige wereldse en spirituele man en vrouw
mogen zijn in ware eeuwige kosmische trouw.

Door jou leef ik weer, lief poppeke.
En goddelijke jouw dank.
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Carnaval

Carnaval is het feest der goddelijkheid tussen ons aardse mensen.

Carnaval betekent eigenlijk het feest
van onze vleesgeworden lichamelijke goddelijkheid.

Dit is ook het feest dat wij de andere en onze schaduw
kunnen leren kennen door ons te verkleden.

Hierdoor kunnen wij als het ware in de huid kruipen
van die andere of onze alter ego.

Door ons te verkleden als prins, koning of nar,
of clown, zwangere vredes-indianenpaar of zwerver.

De kleuren van carnaval zijn rood, geel en groen.

Rood is het hart van onze goddelijke menselijkheid
en de verbondenheid met elkaar.

Geel is het licht der goddelijke liefde in onszelf als aardse mens
en de vriendschap der liefde voor de medemensen.

Groen is de Moeder Aarde onder ons voeten
en de gebondenheid met onze blauwe planeet.

Nu het carnaval is, mag ik dan met jou dansen.

Dan dansen wij met elkaar
om ons samen-zijn als mensen te vieren.

Dat wij hierdoor verbonden blijven met mekaar
en met alle mensen op onze Moeder Aarde.

Als wij dit beseffen wordt carnaval een ander feest.

Niet een feest van buitensporige feesten en vol laten gooien met alcohol
maar een feest der goddelijkheid tussen ons aardse mensen.
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Het geschenk der openbaring

Wit is de ruimte binnen en buiten onze vertrouwde aardse wereld
in de goddelijke Vader kosmos der liefde.

Groen is de lucht die ons doet leven door in en uit te ademen.
Blauw is het water waar wij zelf grotendeels uit bestaan

en waardoor wij kunnen leven.
Rood is het bloed wat door ons hart en lichaam stroomt

en ons kracht geeft in het leven zelf.
Geel is de goddelijke Moeder aarde onder ons voeten

wat ons tastbaar maakt voor anderen.

Het hart is het centrum, het middelpunt van ons hele mens-zijn.

De yin/yang houdt dit hart in evenwicht.
Door het vrolijke en trieste van onszelf.

Met het mooie en lelijke in de wereld rondom ons allen.
Tot het zwarte als onze schaduwkant en het witte als onze lichtkant.

Als jij, Emma of Nellie,
later op je levensweg de weg kwijt raakt

of verdwaalt bent van het levenspad.
Weet dan dat jij, van begin af aan,

al een goddelijke kind was
met in jouw hart een kracht die even goddelijke is,
als de kracht buiten ons hart die ook goddelijke is

vol van vriendschap en liefde voor jezelf en de anderen.

As salaam aleikhum,
vrede zij met jou en alle andere wezens,

Emma en Nellie,
wij als mensen zijn samen met iedereen een goddelijke kind,

van mens, dier, geest tot plant
binnen op onze goddelijke Moeder Aarde

en buiten in de goddelijke Vader kosmos der liefde.

Dat dit het geschenk mag zijn der openbaring.

Tot in de eeuwigheid der tijden.

Dat het zo mogen zijn en blijven.

Amen.
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Mijn broeder

Mijn broeder.
Mijn broeder.
Mijn broeder.

Mijn terroristische moslimbroeder.

Diep innerlijk huil ik om de wandaden die jij gedaan hebt of
nog zult gaan doen tegen honderden, duizenden onschuldige medemensen

van onze Moeder aarde.

Diep innerlijk van binnen heb ik met jou te doen.

En besef ik dat dit jouw laatste redmiddel is
voor jouw gevoel van machteloosheid

tegen een grote macht die alleen maar uit is op jullie olie
of een grote macht die jullie land afpakt en militair bezet

en jullie vervolgens in vluchtelingenkampen plaatst.
Of een grote macht die minachting heeft voor jullie geloof.

Of een grote macht die de arm/rijk verdeling op aarde instaand houdt.

Mijn broeder, ik weet dat jij lijdt onder de verdrukking.
Mijn broeder, en ik snap jouw redeloosheid.

Mijn broeder, weet dit wat jij doet,
brengt jouw niet naar Allah’s licht van goddelijkheid

maar naar jouw eigen duisternis.

De islam, jouw geloof, wil zeggen dat jij in overgave jouw geloof beleeft
maar door geweld krijg je niet meer overgave van en voor het goddelijke

van Allah binnen in jezelf en buiten in de wereld.

Want meer vrede en liefde in onze wereld wil jij toch ook
waar jij en ik en al onze mede broeders en zusters

van dezelfde Moeder aarde in kunnen leven.

Mijn broeder,
ga je mee naar onze zuster daar onder de boom

bij onze Moeder aarde om te praten in liefde
over het lijden van jou en mij

en over de misstanden in onze wereld?

Kom ga je mee mijn moslimbroeder?

– 118 - - 119 -



Bij het ontstaan van de gedichten in dit boek wil ik alle medemensen en alle andere levende wezens, 
zaken en dingen bedanken die mij de inspiratie gaven om te mogen schrijven over hun en mijn eigen 
ervaringen met het leven zelf. 
In het bijzondere dank en respect aan en voor jou (jullie) persoonlijk.

- Valére Godermans (†), die verlaten ster, de verdrietige achterblijvers en 
onze eeuwige reizende geest. 
- De mens, god of het goddelijke en de hindoes en moslims in India en mensen die zijn gedood door de 
inquisitie in de Nederlanden door de katholieken.  
- De dag en de nacht, de zon, de maan, de sterren, eb en vloed, leven en dood, geboorte van mijn nichtje 
Nellie, de bomen en de Antwerpse binnenstad. 
- De Schelde rivier, mijn schoonbroer Peter, mijn zus Ingrid, mijn nichtje Emma, de blauwe lucht, de 
wolken, de terugkerende vogels, het water en de zee. 
- De onrust, mijn innerlijk-ik, het mediteren, de filosofie en spiritualiteit, de natuur en de seizoenen.
- De bloemen, moeder Natuur, verbondenheid en barmhartigheid en mijn ma. 
- Hugo quirijnen. 
- Profeet Mohammed, het joodse volk, rabbijn Jezus, prins siddhartha;  de Boeddha 
en de vrouw en de man. 
- Kristel en Pascal. 
- Naar  aanleiding van de moord op Pim fortuyn. 
- De mensen van toen uit het klein kloosterke (school Ter Engelen in Maaseik), dia’s in de catecheseles, 
kinderen en begeleiding Integratie kamp CM, pater Jan, de grenslandenstreek, de band Radiohead, Mijn 
ex-liefje Anne Van Engelshoven, het boeddhisme, mijn spirituele zus Joyce Pieters,  Gandhi, zuster 
Theresa, de huidige Dala Lama en Thich Nhat Hanh. 
- De kleur, de geur, de smaak en het leven zelf. 
- De moeders, Moeder Aarde, de vaders en oude wijze mannen. 
- De eik, de vlinderstruik, het yin/yang teken en de droomlanders. 
- De zonnebloemen, mijn kinderjaren, de tuin, het gras en het verse groen, mijn pa en tante Mien, het 
kerkgebouw het park en de grot te Geistingen, het sterrenbeeld leeuw, een regen van vallende sterren, de 
Kempen, het Lozense gezin (mijn bompa en bomma en hun kinderen). 
- De lichtwezens, Veerle; haar moeder Anke en haar vader Alan. 
- Het christelijke geloof, de kleur geel van de vredelievendheid, de kleur groen van mededogen, de kleur 
blauw van de wijsheid,  de kleur rood van de liefde, de kleur wit van de kosmos, de witte eeuwige vrede 
en de cyclus der wereldse en kosmische levens.   
- De leden, het bestuur en de vrijwilligers van de Bewonersvereniging ’t Bunderwielke, Personeelsleden 
van Geuloord, een spin, de insecten, de vliegen, de chauffeurs van Linde tours, Bunde, Maastricht, 
Lanaken, de Haspengouw, het Mergelland,  het Maasland,  Zutendaal, Opgrimbie, Maasmechelen, 
Mulheim, Lanklaar, Dilsen, Stokkem, Elen, Maaseik,bedevaarts – en pelgrimskerk van Heppeneert, de 
regen, de Maas, Roosteren, Ohé & Laak, Stevensweert en Maasbracht, vier kerktorens van Geistingen, 
Ophoven, Kessenich, en Thorn, Wessem, België, de adellijke dochters, de kanunniken van Thorn met 
stiftkerk, de Franse revolutie, de Fransen, de principes vrijheid, gelijkheid en broederschap, de adellijke 
mensen van Thorn, de gehele bevolking van Thorn en de heilige Geest. 
- Het voetpad, de gevallen bladeren, een tapijt tinten van rood, groen, geel en bruin. 
- Kern van een ui, minder ellende, pijn, onwetendheid, oorlog, lijden en liefde. 
- Alfa en omega, het witte gordijn der ochtendnevel, mensen die dieren verzorgen en voederen, de 
tijdelijke aardse vlam der levenskaars en het hemelse kosmische licht der eeuwigheid. 
- Het 4de seizoen de winter, de winterzonnewende, de lage landen, het vrouwelijke natuurlicht, de 
mannelijke natuurduisternis, onze natuurvoorvaderen en voormoederen, het wereldshemelse licht van 
Jezus, elk aards of hemels geboren licht,  de Indianen van Noord en Zuid-Amerika, de Tibetanen, de 
Afrikanen, de Aboriginals,  de Laplanders, de Eskimo’s, de andere spirituele volkeren der aarde en Kofi 
Anan.
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- Berry Cals (†),  een deken van eeuwig wit, de mens als een smeltkroes van bouwstof en 
geestkracht en de witte eeuwigheid der Grote Geest. 
- De velen verborgen geheimen, de zoektocht van onszelf naar het kwijtgeraakte puzzelstuk des levens, 
het ontrafelen van onze eigen menselijke wezen, een ongekende rijkdom van innerlijke ontdekkingen en 
groei, mijn innerlijke levensleraar en mijn innerlijke levensleerling, Krishna, Mozes, Martin Luther King, 
John Lennon, de weg naar de verborgen energiebron en dankbaarheid voor zichzelf als leraar en leerling 
en leerling en leraar voor alle anderen.
- De brandende kaars van vrede, een betere toekomst voor alle mensen, handelen met liefde, de 
wereldrijkdom eerlijk verdeeld, kalmte en mededogen.
- Joyce Pieters, elkaar vergeven door elkaar niet te vergeten, onze bijzondere en mooie gesprekken. 
- Nieuw aards leven vanuit de kosmos, die ene sprankelende ster, een ontzagwekkende kijk
op de ronddraaide Moeder godin Aarde, bewondering en respect, deze aardse tussenfase, een blije en 
vrolijke menslievende glimlach en deze plek van vrede en gelukkig.
- Een huilend kind ergens op deze wereld, in Irak de grote mensen oorlog, in Afrika de honger, in 
Amerika het overlijden van haar/zijn soldaat papa of mama, in Nederland de verschrikkelijke beelden 
op tv of in een andere land om de misstanden van mensen, handelen door een kaars aan te steken voor 
wereldvrede,  geld te geven voor voedselnood en duurzame oplossingen,  stilstaan bij de gesneuvelden 
mama- of papasoldaten, te denken vol hoop aan alle lijdende mensen, snel vrede in Irak, genoeg voedsel 
in geheel Afrika, dierbaren en die om jullie geven in Amerika, medemensen die troost geven in 
Nederland, alle mensen op onze Moeder Aarde,  een kring vormen van liefde en vriendschap die straalt 
als de vlam van ware wereldvrede.
- De Mariamaand mei, op de hoek van de Kessenicherweg en Jozef. 
- Levensboom en mijn beste vriend Arno Kersten (†), kleurrijke levenspad,  de schaduw van jezelf als 
reisgenoot,  de piramide jouw vorm, de cirkel jouw doel, de rechthoek de ruimte van het licht rondom je,  
kleur paars als teken van je koppige wispelturigheid,  groen als een teken van je stevigheid,  blauw als 
een teken voor je rust, geel als een teken van je warmte en liefde, zoals een yin/yang dat een teken is van 
je eigen kwetsbaarheid en overgaven gemengd met je tastbaarheid en diepte en de schaduw van jou en 
een wisselwerkend geheel van jullie ware-zijn.
- Mijn ex-liefje Mimi Eerlingen.
- Mijn ex-liefje Mimie Biesmans. 
- Mijn goede vriend Frank Daniëls. 
- De echte vrouwelijke Kracht en Liefde. 
- Een gezicht vol vreugde en verdriet, jouw gekwetste wezen, de ware menselijke werkelijkheid, ik en jij 
als een gekwetst wezen, twee stralende gezichten een gezicht vol van liefde en dankbaarheid. 
- Het Licht wat door de bomen schijnt,  jouw zelfde warmte en liefde mag geven
die de bomen ook mogen ontvangen en het Licht voor jou als een liefdevol geschenk.
- Ik de Yang-boom, een boom die stevig in de grond staat,  jij het Yin-kindje,  een kindje die nog een beetje 
naïef is, maar wel open en eerlijk in het leven staat,  jij omhelsde mij zo innig dat ik weer open werd voor 
mezelf en het leven, mijn hoofd vol met takken,  al dat vastleggen van mijn bezigheden zag ik niet dat jij 
mij nodig had, stop met al die plannen en doe nu gewoon wat het moment met je doet en volg je hart, 
besefte en voelde ik dat ik ook omhelst wil worden en door jou een hele boom worden in de ochtend van 
de nieuwe dag vol met dauwdruppels.
- De goddelijke energiebron van liefde en vriendschap en de niet ziende lichtbron voelen in het innerlijke 
van ons goddelijke hart en wat ons onze menselijkheid geeft. 
- Christus de verlosser, Boeddha de verlichter, als voorbeeld om verlost en verlicht te worden van 
onszelf, de goddelijke vonk in ons binnenste van ons hart en ziel te laten worden tot een glimlach op ons 
gezicht van licht van menselijkheid voor de andere.
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- De hete zomer sinds bijna mensenheugenis, de relatie met mij beëindigen, niet helemaal zichzelf kon 
zijn en dat ik haar niet kon geven wat ze in wezen nodig had, zij zichzelf voor de gek houden, het 
gesprek in drie etappes, dezelfde pijn en angst opgelopen door diep te gaan door het leven, iedere keer 
door weer stukgelopen liefdes en vriendschaps relaties, dat het niet aan zelf ligt, wat het leven echt van 
mij wilde, een leven zonder pijn en angst, bang om weer verliefd te worden op elkaar, een tijdje al 
gevoelens voor elkaar en wegstopen van die gevoelens, heel open en eerlijk voor elkaar, mijzelf ook voor 
de gek houden, de ommekeer voor ons beiden, een puur toeval voor ons zelf, een samenkomst van het 
spirituele in ons twee, het bovennatuurlijke kosmische door Arno en het aardse van ons twee zoekende 
individuen naar heelheid, vol van meningen waarvan de basis angst was,  mijn vlucht deels in de 
spiritualiteit, een plaats waar ik alleen maar meer liefde en begrip ontving voor mezelf en alles om me 
heen, mijn deels gekwetste verleden vertellen aan u lieve ouders,  Anne Van Engelshoven, Els Jeurissen, 
Nicole Hanssen, weer verliefd geworden op een meisje met een probleem, ik zelf ook een probleem had, 
nieuwsgierig over het waarom van hun zijn en dat ik ze ook altijd het goede van leven of van de mens 
wilde laten ervaren, de geestelijke steun aan mijzelf, spiritueel en geestelijk gegroeid, mijn gevoel 
ontwikkelen en gaan leven naar dit gevoel, leven naar ons hart en niet meer naar ons verstand, want ons 
verstand brengt ons verder af van het leven in waarheid die liefde is, verstand en hart vormen nu een Yin 
en Yang net zoals wijzelf, de moed om onze relatie te verbreken waardoor wij allebei dichter bij onze 
ware-natuur komen, de Kracht die Liefde heet mag blijven ontvangen en energie mag blijven doorgeven 
voor iedereen als de menselijke Moeder Aarde, uw onvoorwaardelijke liefde in al die jaren van 
onwetendheid over mijn deels gekwetst verleden, niet open en eerlijk tegen jullie kon zijn, de glimlach 
op het gezicht als een spiegel als twee en als geliefden.
- Op weg naar een beter leren kennen van onszelf en op weg naar een beter bestaan voor alle levende 
wezens.
- Uiterlijke boosheid,  Ruud van Ingen, ziek zijn, ons onbewuste ik die een strijd voert binnen in ons 
innerlijkheid,  transformeren in uiterlijke compassie,  transformeren naar een beter en gezond zijn en  je 
goddelijke stem der innerlijkheid. 
- Donkere regenwolken, de geest ook donker bewolkt zijn,  het licht dat goddelijke is
en leidt naar ons menselijk hartlichaam,  de binnenwereld van onszelf en de buitenwereld van alle 
anderen,  het doordrongen van de kunst der wijzen en leren kijken naar het licht dat goddelijk is
in ons menselijk hartlichaam.
- Onze  goddelijke. 
- Ons hart van leven,  het boek der leven en het ene goddelijke der kosmos dat pure liefde is. 
- door jou durf ik weer opnieuw te vertrouwen op andermans hulp. 
- Carnaval is het feest der goddelijkheid tussen ons aardse mensen, de andere en onze schaduw, het 
zwangere vredes-indianenpaar, rood is het hart van onze goddelijke menselijkheid en de verbondenheid 
met elkaar,  geel is het licht der goddelijke liefde in onszelf als aardse mens
en de vriendschap der liefde voor de medemensen, groen is de Moeder Aarde onder ons voeten en de 
gebondenheid met onze blauwe planeet. 
- Wit is de ruimte binnen en buiten onze vertrouwde aardse wereld in de goddelijke Vader kosmos der 
liefde, groen is de lucht die ons doet leven door in en uit te ademen,  blauw is het water waar wij zelf 
grotendeels uit bestaan en waardoor wij kunnen leven, rood is het bloed wat door ons hart en lichaam 
stroomt en ons kracht geeft in het leven zelf, geel is de goddelijke Moeder aarde onder ons voeten wat 
ons tastbaar maakt voor anderen en het hart als het centrum en het middelpunt van ons hele mens-zijn.
- Mijn moslimbroeder,  de islam, het goddelijke als Allah en al onze medebroeders en medezusters van 
dezelfde Moeder aarde.
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Voor de totstandkoming en voor al jullie goede ideeën van dit internetboek heel veel dank aan:

Activiteiten Centrum Maastricht afdeling Creatief, mijn zus Ingrid, mijn schoonbroer Peter,  Fred Opdam
(het dummy-idee tot internetboek), Nic Vreuls waardoor dit internetboek de wijde wereld in kan (het is 
nog steeds ongelooflijk wat je in gang gezet hebt, man! ),  Christian Rocks voor het scannen van al de 

tekeningen (weer een prachtig werk tot vele malen dank, kerel)  Luc Reinards, prachtwerk man! je hebt 
me totaal verrast, tot duizend maal duizend bedankt voor het klare van deze mega-bij-elkaar-zet-klus, 
aan ieder die het boek leest, je mag best voor deze vriend een groot applaus geven en diepe buigingen 

maken en mijn vader voor de correctie op Nederlandse taalfouten.

In Liefde en vriendschap bedankt jullie allemaal.
Edwin.
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Als je na het lezen van mijn tweede internetboek de mensen en de wereld wilt helpen denk dan 
aan Artsen zonder Grenzen, die ik een warm hart toedraagt als vaste donateur, want zij zijn er 

waar mensen lijden door oorlog, voedselnood of natuurramp en snakken naar een betere 
wereld!

Dus Help alsjeblief.

Als je meer wil weten over deze organisatie 
kijk dan op www.artsenzondergrensen.nl

of wil je ze een donatie overmaken, 
kijk dan op www.actievoorartsenzondergrenzen.nl/vredeswens

waar ik special voor al mijn internetboeken een actiepagina 
heb aangemaakt en waar je ook al meteen een donatie kunt overmaken.

naar Artsen zonder Grenzen.
Veel dank.

Edwin, Leo, Cato Vanmontfort

Dit is mijn 2de internetboek ´Verder op weg in levensgebed doorheen gedichten en tekeningen naar het 
goddelijke binnen en buiten onszelf´ bestaat uit de volgende 50 gedichten, in rij van tijd, om precies te 
zijn van gedicht 51 tot 100. Spiritualiteit vormt de basis, de grond, waardoor deze creativiteit het ware 

leven openbaart als gewoon leven, als mijn leven.

In dit internetboek zijn de tekeningen en gedichten niet meer iets wat ver van mij afstaat, maar juist toont 
wat mijn leven is in vriendschap en liefde met het dierbare leven. En je komt ook verder en dieper in 
mijn leven en mijn spiritualiteit. Je zult zien dat uiteindelijk liefde is wat altijd standhoudt. Sluiers die 

hangen overheen het grote leven, zullen misschien ook voor jouw ogen wegvallen waardoor je zult zien 
dat de weg, die jij gaat, die ik ga en die wij allemaal gaan een levensgebed is doorheen ons leven.

Mijn pijn en verdriet is verwoord in het gedicht ´Laatste verklarende gedicht´. Het is een moment van 
ommekeer dat het verstand niet meer de boventoon voert, maar dat het god(in) dank aangevuld wordt 

door het gevoel. Mijn wereld waar dit de creatieve weerslag van is, geïllustreerd door verwoorde tekens 
en getekende streepjes zal nooit meer zonder spiritualiteit, dankbaarheid en het goddelijke zijn. Want 

ieder mens wil toch ook een draaiende wereldbol waar jij en ik en al onze mede broeders en zusters van 
dezelfde Moeder Aarde op kunnen leven. 

Mag ik je een verdere fijne reis wensen! 
Edwin, Leo, Cato Vanmontfort.
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