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Na 150 gedichten en tekeningen ligt hier voor je ogen, neen, nog beter gezegd staat hier op het scherm 
van je computer het vierde deel van mijn internetboeken-cyclus ´De lange weg terug naar mijn thuis vol 
mededogen in gedichten met tekeningen´, van gedichten 151 tot 200 van mijn reeds dichterlijk en 
getekend werk.  

Na al deze geschreven woorden in gedichten en kleuren en strepen met potloden in tekeningen was het 
hoog tijd die lange weg terug te gaan naar mijn echte thuis in werkelijkheid en spiritualiteit. Want zoveel 
jaren terug was ik op pad gegaan van hier thuis in Bunde voor een reis niet fysiek, maar meer geestelijk 
in beelden, figuurlijk een spirituele zoektocht naar mijn thuis. Toen niet wetend dat mijn ware thuis 
eigenlijk de plek was waar ik vertrokken was.  

Ook dit boek heeft weer een rode draad dwars door de seizoenen heen. Het begint in de lente als Moeder 
Natuur ontwaakt in het gedicht ´De wind en de eerste lentezon´. En dat ware kracht diep in ons zelf zit, 
waar je ook bent, altijd en overal zit kracht in ieders geest, ziel of hart. Door ook te luisteren naar je eigen 
stem, gaan we van het gedicht ´Luister´ naar de gedichten ´Het pad naar binnen´ en ´Op het kruispunt ´ 
rechtdoor naar de roep van mijn hart richting de zon en de sterren naar het meesterschap van universele 
levensenergie en kracht door Reiki en naar het meesterschap van bomen en vrede door druïde-zijn om er 
te zijn voor allen. En door te luisteren naar de stem van vriendschap om je heen in het gedicht ´Het 
innerlijk oog der vriendschap´ moeten we nooit vergeten wie onze vrienden zijn, want op een dag 
hebben we elkaar nodig.  

Met het wereldkundig maken van het 4de deel komen er ook een paar leuke parallellen boven, namelijk 
die van het maken van de illustraties voor dit deel die directer, kunstzinniger en meer to the point zijn, 
liep samen met het afronden van mijn bardengraad van Druïden, het maken en lanceren van mijn eigen 
website www.vredeswens.nl waar je nu boek4 van heb gedownload. Bij het gedichten schrijven waren er 
echter geen parallellen, omdat ze 2 jaar ouder zijn. Het enige wat overeenkwam, was dat ik toen al wist 
dat ik geen halve indiaan was, maar een druïde ben, een universele druïde.  

Langs de gedichten ´Ik ben bedroefd´ ´Het leven dat voor mij ligt´ ´Mijn ware-aard´ en ´Ik zie mezelf 
draaien naar iets anders´ wordt de vinger gelegd op mijn ware ik.  Na wat gedichten van steun bij 
overlijden en dat liefde het enige is wat telt, kwam ik bij het gedicht ´Balanceren tussen´ uit dat het leven 
van ons allen weergeeft als een koorddanser of danseres, balancerend tussen mekaar op het touw des 
levens.  

Ja, zo komen we langzaam aan bij de gedichten van mijn thuiskomst ´Nu realiseer ik  me´ en ´Binnenkort, 
terug naar mijn roots´ bij het echte thuiskomen. Maar vooraleer we aankomen, kwam eerst het visioen 
van de brug die open staat als we overgaan naar het land van dromen op de stromende rivier des levens 
tussen wakkere wereld, droomland en het eeuwige leven in het gedicht ´De brug staat open – deel 1 – De 
droom´.  

Dan komen we uiteindelijk thuis van de spirituele zoektocht als een pelgrim in een wereld die meer 
liefde en geloof nodig heeft. In ieder van ons, is het nu een mens, een dier, een plant of een steen het 
leven is liefde voor alles dat nooit eindigt. 

Net zoals het eeuwige leven blijft de mens altijd een pelgrim naar liefde en die thuis wil komen in liefde.  
Mag ik je wederom veel lees en kijkplezier wensen met mijn dichterlijk en getekend werk.  

Edwin, Leo, Cato Vanmontfort. 
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´De wind en de eerste lentezon´ 

Gisteren op de eerste echte lentedag 
van dit nieuwe jaar 

blies de wind 
al onze winterlast en zorgen 

weg door heel de lucht. 

En gaf de zon 
ons weer energie terug 
om verder te gaan of 
opnieuw te beginnen 
door en met het leven 
vol met confrontatie 

aan alle vreugde en alle verdriet 
van het toch wel mooie 

liefdevolle leven van alle dag. 

Diep in onszelf 
zit onze geest of ziel of ons hart 

waar een plek is 
waar geen wolken en geen wind is 

maar een plek is 
waar de zon van onszelf eeuwig schijnt 

in alle stilte van onze goddelijke. 

Deze is voor jou, mijn lief mede-mens. 
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´Luister´ 

- 6 - - 7 - 

Hé luister. 

Op een plein in een naburige stad 
vliegen de ene duiven over de bomen en 

lopen de andere duiven tussen de mensen 
te zoeken naar gebroken koekrest. 

De zon schijnt en 
iedereen is opgewekt op deze prille lentedag. 

Op dit plein staat ook een zeer oud gebedshuis, 
een kerk, gewijd aan gegroet 

lang leven Maria, 
de moeder van Jezus. 

Bij het samen binnengaan met onze naasten 
van deze toegewijde ruimte 

vol van stilte en donkerte 
branden er vele kaarsen en 

zijn er woorden geschreven van mensen 
vol van zorgen, verlangen en 

noodkreten voor zielenhulp en rust. 

Dit binnengaan is zoals het binnengaan 
in onze eigen gewijde ruimte 
dat ons hart, ziel of geest is 

in alle stilte van ons wezen-ik. 

Degenen die hier met jou samen in gaan 
zijn jouw dierbaarste der dierbaarste onder ons 

met al onze vreugde en verdriet. 

Bedankt, jullie, mijn lieve vrienden. 

Open je hart en 
daar is de waarheid des levens 

dat wij met z’n allen op deze wereld er zijn 
om elkaars leerling en meester te mogen zijn. 

Luister hé! 



´Als je dan toch wilt zaaien´ 

Als je dan toch wilt zaaien, 
zaai dan alsjeblieft 
geen verwarring en 

vervreemding aan en 
tussen ons mensenharten. 

Als je zaait, 
zaai dan altijd puur en 

vol helderheid 
naar onze naastenharten. 

En zaai altijd iets van liefde en 
van verbondenheid aan elkaar 

want daarmee wordt onze wereld 
net zoals die mooie bloem 

die uitkomt door wat zon en 
zijn meel afgeeft 

voor meer wederzijdse pracht en praal 
in deze wereld 

die soms zo verwarrend kan zijn 
tussen mekaar. 

Laten wij die mooie bloem worden voor elkaar. 
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´Dankgebed voor jou´ 

Laten wij nu onze dank uitspreken. 

Dank aan jou, 
onze goddelijke, 

voor de liefde tussen ons mensen. 

En bedankt voor alle leraren en 
meesters van het hart van liefde 

die jij ons geeft, 
gegeven hebt en 

ons nog zal gaan geven. 

Dat wij allen 
leerling, 

meester of 
leraar van het hart van liefde 

mogen zijn van jou, 
onze goddelijke in de kosmos. 

Amen. 
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´Een wei is ook zoals het leven´ 

Een wei is ook zoals het leven, 
die vol van prachtige bloemen is 

in deze vroege lentezon. 

Deze bloemen 
zijn ooit zelf gezaaid 
door jullie twee en 

zijn nu alle mensen in jullie leven 
die er gewoon prachtig 

mogen zijn. 

In die wei staan wij nu met jullie twee. 

Met de volle waarheid in mijn hart, 
zeg ik jullie, 

mijn lieve ouders, 
dat wij er niet alleen zijn voor onszelf 

in alle stilte van ons hart 
maar dat wij er ook zijn voor elkaar 

in al die stilte van datzelfde hart. 

Want vogels zingen 
allen hun eigen toegewijde lied, 

wij mensen op deze aardbol zingen ook 
ons eigen toegewijde lied 

met ons eigen gezicht, 
woorden en gevoel 

samen met al onze broeders en zusters 
zijn wij samen mensen. 

En dan kunnen wij pas echt mens-zijn 
samen met alle mensen 

op deze aarde 
van een Moeder Aarde en 

in een Vader Kosmos. 

Amen. 

- 12 - - 13 - 



´De troostende wezens´ 

Een paar dagen geleden was het echt weer prijs 
de pijn van mijn deels gekwetst zijn 

van vroeger van al mijn relaties 
die altijd op niks uitliepen 

kwam boven recht door mijn eigen eenzame hart. 

Die pijn zit nog heel werkelijk in mij. 

Dit had ik nog nooit eerder zo gevoeld. 

Toen ben ik naar mijn meditatieplek 
buiten in de natuur gegaan 

onder een boom voor het eerst 
na deze herfst en winter. 

Op deze plek voor wat rust 
onder mijn dierbare boom 

die dichtbij het begin van het bospad staat. 

Hier boven op het grote grasveld 
heb je een wijd uitzicht 

over een groot stuk veld der aarde en 
naar het bos van Moeder Natuur 

ginds in de verte. 

Onder deze eeuweling zit ik vaak te mediteren in de zomer. 

Maar nu liepen de tranen 
die niemand ziet en die er toch zijn 

vrij over mijn gezicht. 

De boom luisterde 
naar mijn nog steeds groot verdriet en 

troostte mij. 

En liet mij zien dat ik jou 
dit mag toevertrouwen, mijn lief mede-mens. 

Bedankt voor je luisterend oor. 
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´Het pad naar binnen´ 
Als wij langs het pad, 

de weg, 
naar binnen gaan 

in onszelf 
waar het in het diepste van ons 

altijd vredig en rustig is. 

Willen wij ook weer 
zo snel als mogelijk 

langs de snelweg 
terug naar buiten 

naar de mooie bloemen in het gras en 
naar de prachtige witte of 

anders gekleurde bloesem aan de bomen of 
naar het mooie uiterlijk 

van een van ons mede-mensen. 

Laten wij hier niet in verstrikt of 
verstikt raken bij of door elkaar. 

Maar laten wij kijken 
naar het ware  

waar het in het leven 
nu echt om gaat. 

En dat is 
het mooie in de bloemen en 

het prachtige in de witte of gekleurde bloesem en 
in het uiterlijk van ons mede-mens 

naar het binnen van ons mensen 
waar onze ware, 

werkelijke ik, 
altijd in verbinding staat 

met alles en iedereen 
in het diepste 

vredig en rustig 
voor eeuwig. 

Dank zeggend aan het leven 
van binnen en buiten onszelf. 
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´Op het kruispunt´ 

Op het kruispunt 
van het leven des onomkeerbaarheid 

sta ik dan nu op mijn 33ste. 

Komende van de weg uit het verleden 
dat achter me ligt, 

ben ik vol vrede en rust 
met een traan en glimlach op mijn gezicht. 

Ik ben nog steeds gelukkig door het leven 
dat ik heb gekregen van jullie, mijn lieve ouders, 

en van jou, mijn lieve onze goddelijke. 

Daar sta ik dan op het kruispunt. 

De weg linksaf is de weg die ik altijd al neem 
van alleen maar mijn verstand die leidt tot niets 

dan alleen maar hersenspinsels, hoofdpijn en gebroken harten. 

De weg rechtsaf is de weg die alleen maar naar de duivel leidt 
en het slechte in ons wakker maakt 

dit gaat naar de doodlopende straat van geweld en nog eens geweld. 

De weg die het ene pad is van het leven 
is voor mij rechtdoor naar de roep van mijn hart. 

Maar nu luister ik aandachtig en 
mijn hart zegt, 

ga voort rechtdoor 
richting de zon en de sterren 

naar het meesterschap 
van universele levensenergie en kracht 

door Reiki en 
naar het meesterschap 

van bomen en vrede door druïde-zijn 
om er te zijn voor allen. 

Maar als ik ooit meester ben 
der Reiki en der druïden 

mag ik dan wel altijd, van jou, leerling des levens blijven, onze goddelijk, 
samen met iedereen in deze kosmos van het leven. 
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´De rode klaprozen op de weide´ 

De rode klaprozen op de weide 
staan nog vol te stralen 

in de heldere blauwe lucht 
van zijn aanwezigheid, 

als jullie geliefde vader, man en opa 
op onze Moeder Aarde. 

Die ons allen zo dierbaar is. 

Dat zijn geest van vriendelijkheid 
voor altijd in jullie hart apart 

mag blijven zijn 
vol dankbaarheid 

aan hem, 
hij die er is geweest 

in alle vreugde en verdriet 
van vriendschap en liefde 

voor jullie allen. 

Dat het zo mogen blijven. 
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´Het innerlijk oog der vriendschap´ 

Zoals een kaars 
is onze grote vriendengroep 

uit elkaar gevallen 
eerst was er niets 

alleen de wachtende kaars. 

Toen met een energiestoot van jewelste 
ging hij branden en 
wel voor 5 à 7 jaar 

heeft deze hels gebrand 
waarna 2 jaar gesputter en 

nu al bijna jammerlijk 5 jaar gedoofd 
maar de geest van die vriendschap 

is er nog steeds. 

Bij het zien van elkaar 
brandt in ons hart 

deze vriendschap nog altijd 
in onze stralende ogen voor mekaar. 

Nu onzichtbaar maar toch levend 
het is juist zoals de dood, 

wij zijn fysiek en lijfelijk niet meer aanwezig 
maar wel geestelijk en spiritueel 

vol van leven 
onzichtbaar maar zichtbaar 

voor ons innerlijk oog 
van eeuwige goddelijkheid. 

Dat is echte vriendschap. 

Bedankt jullie mijn eeuwige vrienden en vriendinnen. 

Amen. 
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´Zoals de zon´ 

Naast de zon die ons leven doet 
van dier, plant en mens 

is er ook nog 
een andere kracht 

werkzaam in de kosmos 
namelijk een universele levensenergie 

die ons genezen doet 
geestelijk en lichamelijk en 

helend is. 

Jij bent net zoals deze zon en 
deze universele levensgevende energie 

die in jouw yin 
zorg draagt 

voor jouw eigen vrouwelijke kant en 
de kleine mannelijke yang in jouw 

die er ook is 
in al de zorg voor die andere 

is niet zo lang geleden 
gevuld geraakt 

vol van diepe pure liefde 
in het bijzonder voor haar geliefde levenskameraad. 

Tevens de zorg voor alle anderen 
zal zij kende 

niet uit het oog verliezen 
met wijze raad en juiste daad 

immer door altijd 
naar het hart te luisteren 

diep in het binnenste van haarzelf. 

Ook nu weer en 
voor altijd 

door een hart te hebben van liefde 
voor alles en 

iedereen. 

Jij mijn lieve mede-mens 
nog een fijne verjaardag. 

Doei. 
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Met tranen op mijn gezicht 
begrijp ik ook jou 

dat jij een andere weg moet gaan 
in dit kostbare leven 

zonder elkaar 
dat wij allen krijgen 

van onze goddelijke of 
onze lieve heer of 

van Moeder Aarde of 
Vader Kosmos of 
de Grote Geest of 

God 
allen gaan wij 

een weg hier op aarde. 

Maar ooit 
komen alle deze wegen 

aan op het moment 
van onze menselijke dood 
te samen om over te gaan 

op de grote kosmische snelweg 
waar al deze mensenwegen 

samen komen om voort te gaan 
als geestelijk 
terug op weg 

naar onze ware bestemming 
bij onze goddelijke, 
bij onze lieve heer, 
bij Moeder Aarde, 
bij Vader Kosmos, 

bij de Grote Geest en 
bij God. 

Maar dit zijn alle namen 
om hetzelfde in wezen uit te drukken 

als een kracht van liefde, 
dankbaarheid, 

barmhartigheid en genezing 
voor mijn en onze gekwetste ziel 

zoekend naar heling 
dat onze verbondenheid als mensen 

mag groeien en groeien en 
uiteindelijk mag bloeien 

zoals ons hart 
het ingeeft 

soms met verdriet maar 
ook tijden van vreugde. 
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´Ik ben bedroefd´ 

Diep van binnen ben ik bedroefd 
dat ik niet kan zijn bij jou, 

met jou, 
door jou 

maar zonder jou 
is de weg naast mij 
op het levenspad 

zo eenzaam en leeg 
zonder de verbondenheid van liefde  

tussen jou en mij 
als een ware yin en yang 

van man tot vrouw 
door de liefde 

van puurheid voor elkaar 
als levensgeliefde en 

als geliefde levensleerling des levens 
gaan wij twee 

een aparte weg. 

Dat er veel vreugde en 
soms wat verdriet mag zijn 
maar dat wij wel worden 

zoals wij zijn in onze harten 
samen of alleen. 

Mijn hoop 
op een geliefde levensgezel 
zal mijn wereld verblijden 

net zoals een boom 
ook maar eenzaam is 

als deze alleen staat maar 
ooit zal zij 

als een volwaardige boom 
naast mij staan 

in dezelfde kracht van liefde 
als de mijne en de hare 

in verbondenheid met elkaar 
mogen wij dan vredig en zijn. 

Het gaat jou ook goed, 
mijn lief eerlijk en 

openhartig mede-mens. 

Dat het leven jou gezegend is 
in de zware taak als luisterend oor 

voor alle anderen 
die jou alles toevertrouwen 

in tijden van confrontatie 
met zware problemen, 

situaties van onmacht en pijn, 
leegte en verdriet. 

Dat wat er in jouw rugzakje komt 
die jij meeneemt op jouw levenspad 

op tijd ondergedompeld 
wordt in een bad 

vol van liefde en genezing 
voor jezelf 

om er weer te kunnen zijn 
voor alle anderen 

die komen 
voor een luisterend oor. 

Amen. 
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´Het leven dat voor mij ligt´ 

Mijn glimlach op mijn gezicht is weer terug 
met nog wat verdriet in mijn hart om jou. 

Ga ik weer verder op pad 
door dit leven zo eenzaam en alleen 

zonder een meest intieme levensgezel. 

Maar ben ik werkelijk zo eenzaam dan? 
Nee, dat ben ik ook weer niet. 

Want net zoals elke mens 
heb je altijd wel iemand om je heen 

levend hier op aarde of 
voortlevend in de kosmos. 

En verbonden zijn wij ook altijd 
met alles om ons heen 
van dichtbij tot veraf 

op onze ronddraaiende Moeder der aarde 
van alles tot alles 

wat levend is en bewegend tussen het evenwicht 
van goed en kwaad 

van jij en mezelf 
tussen lief en boos 

moeten wij als mens alleen en 
als mens in groep 

bereid zijn en bereid blijven 
tot gewoon liefhebben en zijn 

van alles om ons heen 
van mens tot mens 
van mens tot dier 

van mens tot plant 
van mens tot natuur 

van mens tot alles 
in de kosmos van onze goddelijke of 

een anders te benoemen kracht en energie 
van liefde, 
vergeving, 

barmhartigheid en 
Genezing 

in de naam van deze goddelijke kracht 
binnen en buiten onszelf . 

Het leven dat voor mij ligt 
is van dit alles 

vol van liefde en genezing 
ook voor mijzelf 

door de weg te gaan die mijn hart ingeeft 
van de universele levenskracht en energie 

in de leer van Reiki 
gekomen uit de vorige eeuw vanuit Japan tot hier 

en 
van de spirituele traditie van de lage landen 

rond de Noordzee 
in de leer van druïden van bomen en vrede 

mag ik deze weg bewandelen 
dat diep in mijn binnenste is die naar buiten 

toegaat. 

Maar dan ooit 
zal ik jou tegen mijn lijf aanhouden 

mijn liefste levensgezel, 
wie je dan ook bent 

want ware liefde ga je niet en 
kun je niet uit de weg gaan 

dan bemin je elkaar 
door gewoon jezelf te zijn 

met onze lichte voorkant en 
onze donkere tegenkant 

van een yin/yang. 

Dus doe nu maar gewoon 
wat mijn hart ingeeft 
soms met verdriet en 
vreugde van het hart 

maar ik ga voort door het leven 
zoals ook de maan voort draait en 

dan de zon laten schijnen op onze Moeder Aarde 
van ergens uit deze Vader Kosmos. 

Dat mijn hoop en levenskracht bij me blijft. 

Zeg ik dank voor het leven. 

Amen. 
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´Weer licht zijn´ 

Dat de donkere wolken 
met regen erin 

waar je nu in verblijft 
binnenkort weer 

verder mogen gaan of 
opgelost zijn. 

Dat jouw leven dan weer terug 
verder mag gaan in een gezond en 

pijnloos lichaam. 

Dat je nu de tijd hebt 
om bij jezelf te komen en 

je kracht zult vinden 
om die krachtige, 

vrolijke en 
verzachtende boom 

weer te kunnen zijn voor anderen. 

Weldra zal ook voor jou 
het opnieuw weer licht worden 

aan de horizon 
op onze Moeder Aarde en 

zal ook de zon 
vanuit de Vader Kosmos 

in jouw leven 
weer gaan stralen voor jou, 

zoals wij eigenlijk 
allemaal zijn 

een zonnemens 
van vlees, 
geest en 

bloed 
in de kosmos 

van onze goddelijke. 

Het gaat je goed. 
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´Blauw is alles´ 

Blauw is het water. 
Blauw is de lucht. 

En blauw is alles rondom jullie twee. 

Het geel van de zon 
is de verbinding 

tussen de oceaan van het leven en 
de lucht die de adem is 

van dat leven. 

En een verbinding binnen 
het grote goddelijke geheel 

van deze bewoonde, 
bezielde lichamelijke aarde 

van haar, 
onze Moeder Aarde en 
tot de ook bewoonde, 

bezielde geestelijke kosmos 
van hem, 

onze Vader Kosmos. 

De mens zoals jullie twee 
is samen met dier en plant 

hiervan een groot voorbeeld 
want wij met plant en dier 

zijn met allen ook deze verbinding 
van lichaam en geest, 
van water en lucht, 

van aarde en kosmos 
één zijn wij van binnen en buiten 

van adem tot ziel 
zijn wij één van alles en 

één aan alles. 

innig verbonden 
in jullie liefde voor elkaar 

worden jullie tweetjes te water gelaten 
op deze grote oceaan die het leven is 

gaan jullie met de boot die ook liefde is 
op een trip die het hele leven 

nog voor zich heeft 
met een geven en nemen, 

met veel vreugde en wat verdriet 
maar wel vol vriendschap en liefde 

voor mekaar en 
allen rondom jullie. 

Te samen in dit prachtige blauwe 
uiterlijke landschap 
van water en lucht 

tot in het innerlijke landschap 
van adem en hart 

maar altijd in de schijnende zon 
van pure liefde 

van en door onze goddelijke 
in ons mensen en 

daarbuiten in de kosmos. 

Dat jullie 
in alle vrede en liefde 

een mooie reis 
samen mogen gaan 

in dit toch wel 
korte leven als mens. 

Amen. 
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´Mijn ware-aard´ 

Ik ben zoals de zon en de maan, 
als dag en nacht. 

En als middag en avond. 

Ik ben niet één maar twee in een. 

Ik ben zoals warm en koud, 
als zomer en winter. 

En als lente en herfst. 

Ik ben lichaam en ook geest. 

Ik heb verlangens naar lijfelijk contact 
tussen jou en mij, 

tussen die ander als levensgezel en 
mezelf als medelevensgezel. 

En ik heb een gemis aan geestelijk contact 
tussen jou en mij, 

tussen die ander als luisterend, 
troostend en alles wetende van mij 

diep in mijn hart 
in dit leven en 

mezelf als wederzijdse luisterende, 
troostende en toevertrouwende lieveling 

te zijn voor jou. 

Wat ik ben in het leven 
is zoals muziek en stilte 

als harde muziek en zachte muziek. 
En als fluiten en stil zijn. 

Ik ben niet één maar twee in één. 

Ik ben zoals buiten en binnen, 
als natuur en mens. 

En als wind en adem. 

Ik ben als dubbel en 
toch weer als enkeling 

die worstelt met het aardse en 
kosmische leven van onszelf 

als mens en als god, 
want de mens is een goddelijk wezen 

in haar of zijn puurste vorm 
zoals de maan en de zon, 

als donker en licht. 
En als verdriet en vreugde. 

Ik ben als mens 
niet van twee gezichten 
maar van twee kanten 

in het diepste van mijn hart 
zoals ook yin en yang 
niet één is maar twee. 

Want ik ben vol woorden 
in lawaai 

maar ook vol zonder die woorden 
in stilte. 

Dit is mijn ware-aard, 
mijn lieve mede-mensen. 
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´De kracht die geneest´ 

Nu kun je aan genezing beginnen 
nadat je een tijd doorheen 

de donkerste wolken der wolken 
bent moeten gaan. 

Deze genezende weg is een weg 
waar alleen de zon 

in de heldere blauwe dag schijnt en 
de maan ons helder verlicht in de donkere nacht. 

Weet dat de maan en de zon 
er altijd zijn 

ook al is onze nacht en dag 
nog zo helder of zo verdonkerd 

altijd zijn ze er voor ons 
ook al zijn wij vol zorgen voor onszelf en 

alle anderen in zwaar noodweer, 
altijd geven ze ons wat wij nodig hebben. 

Net zoals deze twee kosmische lichten 
boven onze ronde levende aarde 

van water en lucht 
is er ook een energie werkzaam 

uit diezelfde kosmos, 
universeel voor iedereen 

onzichtbaar maar wel voelbaar 
als liefde van een genezende en 

goddelijke werking voor onszelf en 
alles rondom ons. 

Deze kracht geeft ons 
juist vandaag nog 

weer moed om te kunnen genezen en 
opnieuw heel te zijn 

waardoor wij de weg die het leven is 
opnieuw kunnen bewandelen 

met de zon of de maan 
op ons glimlachend gezicht 

de dag of nacht in. 

Dit genezende gedicht is voor jou, mijn mede-mens. 
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Want door ons innerlijke 
maken wij een verbinding 

terug naar de buitenwereld 
in het grote goddelijke kosmische geheel 

waar wij als mens 
eigenlijk maar klein onderdeel van zijn en 
komen wij als mens bij onze ware aard uit. 

Wij als mens worden inderdaad pas echt mens 
bij onze mede-mensen en 

het liefst nog bij een mens als onze geliefde in dit 
leven. 

Maar is dit werkelijk wel zo, vraag ik mij af? 

Is het niet zo dat wij dan 
maar een bepaald, 

beperkt beeld hebben 
over onszelf als mens? 

Verarmen wij dan niet 
door ons alleen maar te richten 

als mens op ons lichaam en geest en 
op een mens als onze ware geliefde 

om van te houden? 
Nee, een ware mens is veel meer 

dan dat lichaam en geest en 
te hebben van een ware-liefde. 

Wij mensen zijn pas echt een mens 
als wij één zijn in liefde en 

één zijn aan alles 
door te kunnen houden voor alles 

van mens tot dier tot plant 
van elk ding onder god´s zon 

in de wereld en de kosmos 
waar wij in wonen. 

Want wij als mensen zijn ook 
zoals de bomen 

met de wind en de regen op hun kruin en 
zoals de bloesem in die bomen 

als zaad voor nieuw leven 
ook zoals de vogels fluitend een vrolijk lied, 

maar ook zijn wij zoals de grassprieten 
vrij genietend van de zon 
tussen alles en iedereen. 

Tevens zoals de bloemen zijn wij ook 
in dat gras open voor onszelf en iedereen. 

´Relatie in liefde´ 

Op zoek naar een relatie in liefde 
tussen mens en mens 

ga ik misschien wel voorbij aan het feit 
dat ik al een grote relatie heb in liefde 

met het leven op deze wereld en kosmos. 

Met alles heb ik eigenlijk al een relatie in liefde 
tussen mij en de mensen 

van allerlei karakter en aard, van man en van vrouw. 

En tussen mij en de natuur 
is er ook sprake van liefde in relatie 

tot de bomen, de bloesem in die bomen, 
de vogels, de grassprieten, de bloemen in dat gras, 

de wolken en de zon. 

Tot al deze dingen is er een relatie in liefde vanuit ons innerlijke. 

En zoals de wolken zijn wij er ook 
om ons zelf te kunnen veranderen 

naar onze ware mens-zijn. 
Als slot zijn wij ook zoals de zon 

om er te mogen blijven zijn 
zoals wij ons voelen 

diep in ons hart van ons innerlijke 
door te leven in de buitenwereld 

naar onze ware-mensbeeld. 

Dank aan jou, 
mijn geliefde, 

jij mijn lieve wereld en kosmos 
waar ik ziels veel van hou 

met jou ben ik altijd in verbinding 
in een relatie tot jou 

met alles. 

Deze relatie is zoals onze verbonden-zijn is 
met onze Moeder Aarde en 

Vader Kosmos. 

Dit is de relatie 
die ik altijd al heb gewild 

om te mogen houden 
diep in mijn mensenhart 

voor alles, 
met alles en 
door alles, 

zeg dank aan het grote leven 
met al mijn liefde 

voor dit leven als mens 
die bewust is en 

gaat voor deze relatie in liefde. 

Dit gedicht draag ik op aan jou Arno 
mijn beste vriend, 

broeder, 
kersenpitje, 
lieve jongen. 

Want jij bent nu al twee jaar 
één door alles en 
één met alles en 
één voor alles. 

Jij bent nu zoals het eeuwige leven is, 
te zijn door alles te zijn 

één in het leven. 
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´Als het mag sluit ik nu even mijn ogen´ 

Ook voor jou liefste, 
mijn aarde en kosmos en 

al haar bewoonsters 
heb ik niet altijd de tijd voor jou. 

Want vaak heb ik de tijd voor mezelf nodig. 

Dan trek ik mezelf terug 
in mijn innerlijke zelf 

dan sluit ik even mijn ogen 
als deuren dicht 

voor de buitenwereld. 

In mezelf innerlijk ga ik hier op zoek 
naar rust en kracht om weer verder te kunnen gaan 

met het leven van alle dag 
dat zwaar en licht is tegelijk. 

Dat jullie mijn dierbaren 
op deze Moeder Aarde 

van mensen, vogels, grassprieten, 
bloemen, wolken en 

de zon in Vader Kosmos 
mij altijd bij zullen staan 

om mij de rust en de kracht 
terug te geven om er te mogen zijn 

voor jullie allen. 

Dat ook de universele levensenergie en 
kracht door Reiki 

mij de nodige oefeningen 
mogen geven om mijn kracht en 

mijn energie te geven en 
vast te houden voor mijzelf 

waardoor ik er kan zijn voor alles. 

Als het mag sluit ik even 
mijn ogen nu ik zo moe ben, 

mijn liefste. 

Bedankt en tot straks. 
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´Uit het donkere dal van tranen´ 

Ik kom nu langzaam 
uit het donkere dal van tranen 

van vele liefdesverdriet en eenzaamheid 
weer terug op zeeniveau 

in het volle licht 
precies in het midden 

van de lucht en het water 
tussen de aarde en de hemel 

in het contact 
van mens tot mens, 

van vriend tot vriend. 

Eenzaam in leven ben ik niet 
want overal heb ik vrienden. 

Diep in hun hart 
weten zij dat ik een vriend ben. 

Wij mensen worden pas helemaal onszelf 
in dat contact met onze vrienden. 

Mijn vrienden zijn altijd in handbereid 
gebleven van mij 

door een simpele toets in te drukken 
op mijn telefoontoestel 
wat ik maar niet deed. 

Maar nu 
ga ik de verbinding weer aan 
met jullie mijn ware vrienden. 

Tot gauw. 
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´Ik zie mezelf draaien naar iets anders´ 

Ik zie mezelf draaien naar iets anders, 
dan ik zelf ben. 

In iemand die alleen maar 
compleet een eenzaat is 

stil en beschouwend in het leven. 

Naast die stille en beschouwelijke-ik 
ben ik ook een prater en 
soms wel een ouwehoer 

die maar ligt te zwammen in het luchtledige. 

Nadat ik besefte hé, 
jij bent ook een prater, 

kwamen de droomlanders mij halen 
voor een nachtje rust in ons droomland 

ergens in de kosmos. 

Na enige aarzeling ging ik toch mee. 

Binnen in ons hart zit onze ziel. 

Als wij met duizenden en miljoenen anderen 
deze nachtelijke rit maken 

blijven al deze duizenden en miljoenen zielen 
altijd en immer verbonden met onze hartlichaam 

door een draad van geel licht. 

Bij onze dood als mens 
gaat deze draad mee terug 

waardoor de verbinding wordt verbroken en 
ons menselijk lichaam 

geen energie en kracht meer krijgt en 
uiteindelijk zal sterven. 

Onze ziel blijft hier dan voor een tijd of 
voor eeuwig bij onze goddelijke. 

..I see myself turn into something else.. 
Thanks, Tom McRae, my human brother. 
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´Zoals een blad aan een tak van een boom´ 
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Zoals een blad aan een tak van een boom 
zijn wij mensen ook 

zoals dat blad aan die tak 
hangend aan de levensboom 

van Moeder Aarde. 

Elk blad is uniek 
met eigen kleur en grootte 

tussen alle andere 
zijn bladeren 

ook zoals wij mensen 
uniek en eigen 

soms zo apart en 
afstandelijk voor mekaar 

maar ook zo intiem en 
intens voor elkaar. 

Staan jullie nu 
met de hels witte en 

transparante roos 
open voor de liefde en vriendschap voor elkander 

tegenover jullie dierbaren 
hier op aarde of 

elders in de Vader Kosmos 
en zijn wij allen nu getuigen 

van de kwetsbaarheid 
voor en van een leven 

van jullie twee voor elkaar 
in diepe onbeschrijflijke en 
onvoorwaardelijke liefde. 

Dat jullie nooit mogen vergeten 
dat wij allen toch wel 

mysterieuze goddelijke kinderen zijn 
vol van liefde 

voor een leven van liefde 
gekregen hierbeneden 

van onze eigen vlees en bloed 
moeder en vader en 
van onze goddelijke 

als een kracht en energie 
ergens vanuit het universum. 

Zijn wij nu mens, dier, 
plant, boom of insect 

allen zijn wij 
van goddelijke aard 

met elk van ons soort 
heeft ieder van ons 

welk levend organisme wij ook zijn 
een eigen individuele weg te gaan 

door het eeuwige leven zelf 
maar altijd 

is liefde wat telt 
en alleen dat is er wat telt en belangrijk is 

in ons tijdelijke leven 
als mens. 

Want oude bomen vallen om of 
geven geen bladeren meer 

in de zomer 
maar jullie twee 

zijn nog in de zomer 
van jullie grote leven. 

Dus ga nu maar snel en 
geniet ervan 

maar weet wel 
dat wat je doet in het leven 

dat doe altijd in liefde 
voor jezelf, 

voor elkander en 
voor allen 

vol van goddelijke liefde. 

Amen. 



´Balanceren tussen´ 

Het leven van de mens, 
als vrouw en als man, 

lijkt soms wel eens 
veel op het balanceren 

op een touw in een circustent 
op het moederlijke 

aardse planeetje van ons allen. 

De koorddanseres of -danser 
die wijzelf zijn 

zoekt haar of zijn evenwicht 
tussen haarzelf of hemzelf en alle anderen. 

Tussen liefhebben en afstand houden. 
Tussen naar haar of hem aantrekken en loslaten. 

Tussen het goede en kwade in en buiten het menselijke-zelf. 
Tussen verdriet en vreugde. 
Tussen verstand en gevoel. 

Maar altijd tussen de maan en de zon 
in de goddelijke Vader Kosmos van liefde 

voor alles in liefde.  

Amen. 
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´Liefde is de enige waarheid´ 

Liefde is de enige waarheid 
waar gevochten om kan worden, 

wel zonder geweren, 
bommen, terreur en chaos 

maar altijd in dialoog 
van gesproken woorden 

van verbonden-zijn met alle mensen 
ongeacht hun kleur, karakter of levensovertuiging 
altijd in harmonie van vriendschap, liefde en vrede 

om te vieren met zang, dans en muziek 
dat leven liefde is. 

Daar zijn wij verheugd om, 
om de verbondenheid in liefde voor elkeen en 

niet om de apartheid in haat voor elkander. 

Laat leven en laten leven ons motto zijn 
niet dood en verderf. 
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´Iets moeten zijn´ 

Als wij, als mens, al iets zouden moeten in het leven 
dan is het wel onszelf zijn. 

Hoe wij ons voelen diep van binnen 
in ons hart dat puur menselijk is 
van voelen en denken tegelijk. 

Onszelf zijn betekent altijd 
de anderen in het leven 

of het nu een mens, 
een boom, een plant of een dier is, 

nooit ofte nimmer 
te kwetsen of te niet te doen 

maar altijd jezelf te zijn, ook al hoe moeilijk dat is, 
in ons drukke dagelijks leven 

van moeten en moeten 
van onszelf en de anderen. 

Want hoe wijzelf zijn is zoals die oude rivier 
die maar blijft stromen 

met steeds maar nieuw water. 

Wij als mensen zijn ook zoals die rivier 
maar dan een van geestelijke aard 

steeds door ons te vernieuwen 
door jouw binnenste van jouw ziel 

schoon te maken, los te laten, 
opnieuw te beginnen en door te gaan 

met jouw eigen belangrijke levenstocht 
die voor ons allemaal open ligt. 

Met maar één doel voor ogen groeien naar onszelf of al onszelf zijn. 

Vriend en mede-mens, kom ga toch mee verder op pad 
door dit nutteloze maar wel zinnige leven. 

Wees toch een danser 
in het goddelijke vadertje kosmos van liefde van leven 

van alle kleuren en ritmes van de muziek 
gespeeld door ons goddelijke moedertje leven. 

(met dank aan Rebekka Willekes, Trappistin zuster) 
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´Jij weet nog wel´ 

Jij weet nog wel 
dat de mens is zoals een boom. 

Deze boom maakt wel eens 
zware winden en noodweer mee. 

Dan danst hij of zij gewillig mee 
met de harde windvlagen of regen 

heen en weer of op en af 
mee met de storm der natuur. 

Immers wij zijn 
zoals eerder gezegd zoals de boom. 

In ons mensenleven 
vinden er zich ook wel eens 

stormen van wind en regen plaats 
te keer gaand in ons binnenste 

van ons innerlijke. 

Waarom verzetten wij ons dan 
tegen onze eigen storm en noodweer in onszelf? 

Is het niet zoals bij onze vriend boom 
dat wij ons beter maar kunnen overgeven en 

ons laten meegaan op onze storm der innerlijke-natuur. 

Want de mens is eigenlijk ook 
zoals de wind met elke windzucht 

zijn eigen kracht der intensiteit. 

Wij mensen zijn toch ook zo 
ieder met zijn eigen intense 

persoonlijke kracht. 

Maar altijd gaat alles in liefde 
voor onszelf en elk ander levende wezen 

van lucht en energie 
op deze unieke plaats 

in het universum van liefde 
die altijd goddelijk is.` 



´Ik zeg dank aan alles´ 

Toen ik afscheid nam 
was ik al bang 

voor een ongunstig einde. 

Maar nu heb ik alle energie en kracht 
nodig voor het echte leven en 

wat ik ga achterlaten 
ooit na mijn eigen dood 

aan gedachten, tekeningen en gedichten 
heb ik tot nu toe een prachtig diep mooi en 

leerzaam leven gehad 
vol vreugde en ook verdriet 

van het echte leven in waarheid 
die niemand van je afneemt en 

dat is liefde voor jezelf en 
liefde voor alle anderen in leven van liefde 

op ons rond Moedertje godin Aarde en 
ovaal Vadertje god Kosmos. 

Zeg ik dank aan alles 
in mijn leven tot nu toe 

van alles 
heel voor het leven 

van plant, boom, bloem, 
vogel, insect, hond, 

kat en elk dier 
en mens, man en vrouw, 

vriend en vriendin. 

Zeg ik bedankt voor alles, 
mijn dierbare 

geliefde Moeder Aarde en geliefde Vader Kosmos. 

Amen. 

Dag Wilma, 
het gaat je heel goed verder in dit leven, 

doei Edwin. 
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´Wees toch een volwassen bij´ 

Wees toch geen jonge bij 
die onvolwassen 

een kelk van een prachtige bloem 
buiten in de vrije natuur 

amper en oppervlakkig durft aan te raken of 
laat staan er nectar uit durft halen. 

Wees toch gewoon een volwassen bij 
die in een kelk gaat 

van één van de bloemetjes 
op de wijd en groots uitlopende vlinderstruik 

diep en intens daar de nectar opdrinkt 
om het terug te brengen naar zijn korf 

om zijn geliefde als koningin te dienen. 

Laten wij ook zo leven 
als een geliefde voor heel het leven 

als een goddelijke sterveling zoals ik-zelf 
die nu nog leeft in de zomer, 

maar weldra zal de herfst te voorschijn komen 
in mijn eigen leven. 

Waardoor de seizoenen verder gaan 
in mijn leven als geliefde 

van de godin van liefde voor deze Aarde. 

Dat die eigen herfst en winter 
van vlees en bloed 

nog lang mag blijven duren voor mezelf. 

Mag ik alsjeblief hiervoor bidden. 

Amen. 

Jij, Onze goddelijke, 
als Moeder Aarde en als Vader Kosmos. 

Dank je. 
Dank je. 
Dank je. 
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´Een kaars uit dankbaarheid ´ 

Uit dankbaarheid sta ik hier 
bij jou een kaars te branden. 

Jij, moeder Maria, moeder van Jezus, 
die ook symbool staat 

voor de vrouwelijke oerkracht Liefde 
in het universele leven van en voor allen 

is er altijd Liefde voor en van alles. 

Negen dagen lang 
brandt er een kaars bij jou 

voor mijn grootse dankbaarheid 
uit te drukken sinds mijn eigen mens-zijn 

voor het simpele feit 
dat ik er mag zijn zoals ik ben en  

dat is mijzelf zijn met alles hoe ik ben 
zoals bij een yin/yang van licht en donker, 

geel en blauw, kleur of kleurloos, 
vrolijk en verdrietig, goed en slecht, 

zwart en wit en vrede en geluk 
altijd met de intentie 

niet te kwetsen of pijn te doen 
maar lief te hebben in vriendelijkheid 

vol van menselijkheid en goddelijkheid tegelijk, 
apart en aanvullend van elkaar. 

Dat ik nu mezelf mag zijn en blijven 
om er te mogen zijn voor anderen. 

3x3 is 9. 

En 9 is 3+3+3 in dankbaarheid aan alles 
tot nu toe in mijn gekregen leven 

als godsgeschenk 
van mijn ouders in Liefde en 

van jullie twee Moeder Liefde Aarde en 
Vader Liefde Kosmos. 

Tot in alle tijden. 

Amen. 



´Een klein lichtje van grote kracht´ 

In de volle zon leefden jullie allemaal 
een prachtig leven met mekaar, 

maar nu in een fractie van een seconde 
is alles rondom jullie verduisterd, 

het is akelig donker en stil 
bij het vroeg heen gaan 

van jullie geliefde. 

De woorden van jullie groot verdriet 
zijn niet uit te spreken 

vol onmacht en eenzaamheid 
voor jullie en onze dierbare Thei 

die altijd vol humor en behulpzaam voor je stond 
rolt er nu een dikke traan van verdriet. 

Dat jullie in deze tijd van donkerte 
altijd een klein lichtje van grote kracht 

mogen vinden in jullie eigen hart 
en dat jullie in dit toch wel grote licht 

van de levenskaars van liefde en vriendschap 
ook de levende herinnering vinden aan Thei. 

Als licht liefde is, is Thei licht 
die over jullie schijnt 

als een vriendelijke zon van liefde. 

Want door jullie zou Thei er gewoon nog zijn 
zoals hij was en dat is zichzelf en 

blijven jullie, één voor één, ook jezelf 
want aan jullie, alleen en samen, ligt het niet 

dat hij ging zonder afscheid. 

Hij ging zoals ieder mens te vroeg 
heen met liefde in zijn hart van jullie, 

zijn dierbaren, op deze aarde van liefde. 
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´Een steun van kracht´ 

Zoals zonnebloemen bij elkaar op een veld 
is ook het leven van de mens 

zoals jij en ik, Eric, en mij en jou. 

Neem een zonnebloem en 
die lijkt precies op ons mensen ook zoals jij. 

Deze staat vol in het licht van de zon, 
waardoor hij kan groeien en mag bestaan. 

Maar nu ben jij, mijn vriend, 
in de zwaarste storm van je eigen leven terecht gekomen, 

waarvan je niet aan het begin of einde bent, 
maar midden in die storm der loodzware levensverdriet 

bij het te vroege heengaan van jouw geliefde dierbare vader en 
jouw ronddraaien op de levenscarrousel gebengeld 
tussen je eigen levensademhaling en je eigen einde. 

Weet dit, wat ook die zonnebloem reeds weet, 
dat ook tijdens de hardste storm der stormen 

je diep van binnen altijd vol kracht zit en 
vol liefde te geven aan jezelf 

en aan alle die jou dierbaar zijn, mijn beste. 

Dat licht van liefde 
die jouw eigen moeder en vader te samen was 

is ook in jou en zal altijd te zien blijven voor ieder. 

Dat deze woorden een steun van kracht mogen zijn 
bij jouw eigen herstel 

die diep in jou een wond heeft geslagen, 
lichamelijk en geestelijk, 

ben jij zoals die zonnebloem 
een goed en eerlijk mens, 

Eric ben je en Eric blijf je vol van licht en liefde 
die jij bent voor je dierbare familie en voor allen. 

Want ieder is belangrijk in dit leven 
van een wisselwerking wederzijds 

tussen alles in liefde en vriendschap 
te samen voor elkaar, zijn wij er voor mekaar, Eric. 
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´Het circus des levens´ 

Buiten ergens in de natuur 
staat er een grote tent 

vandaag, morgen en overmorgen 
van het circus des levens 

hier ergens op deze liefdesplaneet. 

De voorstelling is uw leven 
centraal vanuit het hart van liefde. 

In het ronde vanuit het midden 
is uw leven opgebouwd 

in hart voor allen 
rondom de uwe in liefde 

zijt gij gehuwd met onze moeder, 
getuigen door uw eigen ouders en 

gespeeld volleybal met en tegen anderen, 
hebt u ook jaren 

de jongere generaties onderwezen 
nu reeds tijdens verschillende jaren in ruste, 

maar nog steeds actief voor gemeente, 
de Rust Roest-wielrenners, vele vrienden en 

eigen familiekroost gevormd 
door een zoon en een dochter 

met onze moeder, 
zijn er een schoonzoon en 

twee kleinkinderen bij gekomen 
die alles tot een geheel maken 

zijn dit maar een paar actieve dingen 
door uw leven te leiden in liefde. 

De dag gaat over in de nacht. 

Dat jij, onze vader, 
een goede nacht mocht hebben 

naast onze moeder en 
nog vele nachten erna. 

En dat wij morgen, 
overmorgen en nog vele malen 

als dagen, maanden en jaren 
bij u kunnen en mogen 

zijn en blijven 
in dit verdomd 

korte leven als mens 
maar na ons mens-zijn 

wacht ons het eeuwige leven 
ons op ver buiten de tent 

van het circus 
van een lach en een traan 

ver van ons nu menselijke-oog 
is er een tijd in de toekomst 
voor ons allen weggelegd 

die alleen maar 
puur is van liefde en vrede 

voor onze geest 
in het hart 

van liefde en vriendschap 
voor altijd en 

alle tijden. 

Dat uw tijd op aarde 
hierbij ons niet te kort mag zijn. 

Zeg ik, dank u wel vader. 



´Als er weer een nacht voorbij is´ 

Als er weer een nacht voorbij is 
staat ieder op vol kracht en energie 

ons gegeven in de slaap 
en heeft de droom die wij bewust of onbewust 

meemaken ons teruggebracht 
in wakker-zijn en werkelijkheid. 

Het circus van het leven is ook verder getrokken 
naar een andere stad niet ver van de rivier 

vlakbij een levensboom heeft het zijn tent weer opzet. 

Het circus dat van een traan en een lach 
staat hier voor het laatst dit jaar en 

gaat speciaal nog een keer open voor jou. 

In de voorstelling passeren er een paar zaken 
die zeer belangrijk zijn voor jou de revue 

zoals in het diepe gele hart je meest nabije geliefden 
je beste vriendin die ook je vrouw is en 

natuurlijk je twee lieve meiden 
en in het oranje hart eromheen de familie en vrienden 

die ook geliefd dichtbij je zijn. 

Binnen en buiten de rode ring der circus 
wordt de boel op sfeer gebracht 

door muziek van de band of door jezelf 
te zien spelen op piano en gitaar. 

In de verte aan de andere kant van de rivier 
hoor je een dorsmachine het rijpe graan afdoen 

dat geoogst wordt in dit einde van het zomers seizoen. 

Zo gaat ook het leven steeds maar verder 
net zoals de verhalen van onszelf, 

teken jij ook voort met de natuur mee 
de seizoenen in der komende tijd 

van ons aards bestaan. 

Gaat de dag voort en 
zeg tegen ieder kom, leef toch mee 

dit grote leven van vriendschap en liefde! 
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´Liefde is je hart volgen´ 

Als liefde je hart volgen is 
dan is liefde ook luisteren 

wat datzelfde hart ons vertelt 
of het nu gaat over onszelf 

of over de anderen in liefde of vriendschap 
altijd zegt ons mensenhart ons de waarheid 
of het nu over het verdriet is in ons wezen 

of over onze vreugde van ons wezen 
altijd is ons hart oprecht en eerlijk. 

Net zoals bij een klavertje vier 
als je nu goed kijkt naar haar dan zie je dat elk klavertje 

lijkt op een hart in de kleur groen 
als je naar het totaal kijkt, zie je dus vier harten bijeen, 
bij elkaar als een symbool dat een teken is voor geluk 

twee harten voor liefde en voor vriendschap 
en twee harten voor al ons verdriet en 

voor al die vreugde in ons, innerlijk en uiterlijk, 
voor onze grote liefde. 

Jullie liefde en vriendschap is nu bezegeld 
met alle trouw en vertrouwen 

voor en om elkaar te mogen zien en om te leven 
met elk zijn en haar licht en schaduwkant 

van tweezijden maken jullie eenzijde 
door mekaar te respecten als een individu, 

zichtbaar en voelbaar, 
als een mens die de ander nodig heeft 

om zichzelf te mogen zijn zoals zij of hij is 
in het diepst der diepst zichzelf voelt en 

begrepen voelt door die ander die voor jou 
het dierbaarste der dierbaarste is onder jouw geliefden. 

Die zegt: Jij bent het die mij één maakt met alles in liefde 
om me heen in het subtiele maanlicht 

of in het intense zonlicht 
of in een storm of regenbui 

altijd is hij of zij het die eeuwig op je wacht 
of die er gewoon is voor jou, 

maar altijd volg je je hart als het om liefde vraagt 
want alleen liefde is er wat gevraagd wordt van jou. 
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´Muziek als kracht voor het leven´ 

In het land van de eeuwige muziek 
van alle volken 

is jullie land nu verwoest 
door het natuurgeweld 

van water en windorkaankracht. 

Dit is geen kwestie van schuld of boete, 
maar een van brute pech 

en van jullie menselijke leiders 
die jullie onvoldoende beschermden als dijken 

tegen onze grootste vijand de natuur zelf, 
die ook onze grootste geliefde vriend is. 

En Moeder Aarde is nooit de schuldige 
want zij zorgt altijd 

voor haar eigen kinderen, 
wij mensen van deze aarde, 
geeft ze ons altijd muziek 
door zelf te laten spelen of 

door te luisteren ernaar 
ons kracht en energie 

als ons sterkste wapen tegen het leven 
van voorspoed en tegenspoed 

maar altijd is er muziek van het leven 
voor ons allen. 

Amen. 
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´De tuin van licht´ 

Dat de tuin die ook het leven is 
je mag troosten en 

ook je een beetje mag verlichten 
in deze akelige tijd 

van donkere uren en dagen 
bij het nog onverwachte wegvallen 

van je levensgeliefde Trui 
de bloemen en bomen zullen jou 

verder altijd begeleiden 
als je het moeilijk hebt in het leven 

die ook een tuin is van licht. 

– 84 - - 85 - 



´De donkere mistige avond´ 

Ik ben toch ook weer in mijn nopjes 
als de donkere, mistige avonden 

in de lucht terug zijn 
vol magie en stilte 

zoals in jouw ogen, jij, 
onze Moeder godin Aarde. 

In deze tijd zijn we weer, joepie! 

Deze tijd in donkere avonduren 
heb ik hard nodig ook met muziek 

kan ik in alle rust, 
alleen en eenzaam, 

gaan naar mijn eigen hartenkamer 
van kracht en energie 

om te vinden mezelf en te blijven 
in het leven van vriendschap en liefde en 

echt voor alles en iedereen. 

Zeer geliefd 
is deze tijdsperiode 

voor mij 
al vanaf mijn geboorte 

tot bij weldra 
mijn nieuwe feestdag der herfstgeboorte. 

Nu op deze donkere mistavond 
denk ik toch ook aan jouw ogen 
vol magie en stilte, Fanny he? 

Deze avondmist van vrede 
is er ook voor jou. 
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´Weet dit´ 

Nu de tijd weer daar is 
van verval in de natuur 

is dit voor jou 
wel heel letterlijk en voelbaar 

dichtbij gekomen in jouw mensennatuur 
bij het heengaan van jouw geliefde vader 

op zijn geliefd stuk boerderijaarde 
samen met zijn vrouw, je moeder, 

die nu ook kracht nodig heeft voor haarzelf. 

Weet dit dat er altijd ergens 
diep in je eigen innerlijke wereld 

altijd een lichtje is van hoop en liefde 
ook nu in deze tijd 

van beginnende duister en verval. 

Na de dood in de natuur 
komt altijd, jaar na jaar, 

opnieuw het leven in de lente weer terug 
volgende jaar april of mei 

seizoen na seizoen komt het volle leven terug 
in boom, plant, insect of dier 

net zoals bij ons mensen 
sterven wij ook zoals alles buiten in de natuur 

voelen wij diezelfde natuur 
ook binnenin onszelf sterven en 

opnieuw tot leven komen. 

Ergens in de kosmos 
wacht ons het eeuwige leven ons op 

als geest of kracht van liefde en nieuw leven. 

Nu valt de duister weer binnen 
maar wacht, ik zie een lichtje daar 

in de diepte van mijn hart, 
ik geef het aan mezelf en alle anderen 

om me heen en plots staan wij daar 
allen in een cirkel van licht en liefde 
ter gedachtenis aan hem, je vader, 

valt er licht binnen in jezelf. 
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´Nu realiseer ik me´ 

Nu realiseer ik me 
hoe ik altijd al was en altijd zal blijven, 

door Reiki durf ik ook te gaan luisteren en leven 
wat mijn innerlijke mij zegt en 

ook door Reiki vallen meer puzzelstukken in zijn plooi 
van het grote leven van mijzelf. 

Het leven van nu 
geeft mij een extra dimensie aan mijn leven en 

nu zie ik ook meer waar mijn leven voordient en 
dat is gewoon mezelf zijn en gewoon blijven 
hoe ik totaal ben en dat is gewoon Edwin zijn 

met al mijn levenservaring tot nu toe, 
alles hoe ik ben, een mens zoals iedereen 

met wat spiritualiteit van het leven vol van 
naar muziek luisteren, films zien op tv, 

stil zijn, soms ouwehoer, 
maar ook pijnen van al mijn vroege voorbijgegane geliefde’s, 

gedichten, gedachten, tekeningen, 
bezinning, meditatie, verdieping, 

soms domweg niets doen, rondrijden in de natuur, 
uit dankbaarheid gaan naar kleine heilige plekken 

zoals kapelletjes voor Maria of bij een boom of 
gewoon in de natuur zijn, 

steeds wel nog een hunkering hebben naar de levensgezel 
van vlees en bloed 

een mens zo mooi als een vrouw, 
verpozen bij of inspiratie krijgen van Moeder Aarde of 

Moeder godin of Maria of 
Vader kosmos onze goddelijke, 
bij vrienden zijn en/of familie 

maar altijd vrede hebben en zijn 
van vol van liefde voor alles. 

Amen. 
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´Binnenkort, terug naar mijn roots´ 

Binnenkort ga ik terug naar mijn roots. 

Toen ik 23 jaar was, wilde ik een wijze man worden. 

Nu na 11 jaar van mijn zoektocht 
naar mijzelf en het grote leven van waarheid 

begint nu vorm aan te nemen 
het leven dat ik wil gaan 

door te luisteren naar mijn meest stille stem, 
die uit de universele bron van liefde en vriendschap voortkomt en 

spreekt vanuit mijn innerlijke-zelf. 

Ik heb na Boeddha Jezus van mijn kind-zijn 
terug gevonden door Boeddha en 

nu kom ik hier terug van mijn innerlijke reis  
in Nederland in Limburg in Bunde en 

heb iets gevonden 
waar mijn ware innerlijke naar verlangende. 

Binnenkort ga ik eraan beginnen 
dat wat je innerlijk al bent, 

zal je uiterlijk worden, 
een druïde als een man van het ware leven 

vol van vrede en bomen om me heen 
zal ik wijs zijn, blijven en 

steeds opnieuw worden en zijn. 

Amen,  
nu zeg ik, 

dank je wel. 
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´De brug staat open - deel 1- De droom´ 

Plots is de brug gaan open staan 
waardoor de oevers 

geen verbinding meer hebben met elkaar 
op deze avond die vroeg of laat 

over ons wakkere wezen valt 
in onze slaperige ogen. 

Aan deze kant van het eeuwige stromende water 
komt de slapende mens zonder het te weten, 

open en bloot, op de rivier des levens 
op het voortgaan van het water 

gaan we allen een retourtje, 
heen en terug, 

naar het land der dromen en eeuwig leven. 

Aan de andere waterkant langs de zeegaande rivier 
blijft het leven van de nacht doorgaan 

zonder het medeweten van elkaars levens. 

Die wakker gebleven mens blijft zonder het te weten 
ook staan langs de rivier des levens  

tevens even open en bloot 
op het voortgaan van het water en 

beseft niet altijd, bewust of onbewust, iets waardevols 
aan die nachtreis van ons wezen 

maar leeft haastig voort zonder de eeuwige geest 
die heen en terug gaat van onze wakkere wereld 

een retourtje voor allen 
naar het land der slapende dromers 
die dichtbij het eeuwige leven ligt 

van ons innerlijke naar ook jouw uiterlijke wezen. 

Slaap goed, mijn vriend en 
begin morgen opnieuw te leven vol wakkerheid 

van vreugde en verdriet naar de brug der slaap toe 
altijd en immer in vriendschap, liefde en vrede. 

Tot 7maal 70 maal, zeg ik dank aan het grote leven! 
En zeg ik vaar wel op de rivier des levens! 
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´Rondom jouw kinderwagen´ 

Daarginds is er een stip 
groen en geel van het vasteland 

waar die kleine mens Elias 
jullie grote wonder der moeder aard is. 

Naast zijn broer Jakob 
geeft hij het schip van het leven mee richting 

op jullie eigen unieke oceaantje 
in deze wereld 

van golven, wind en soms storm 
maar ook tijden van haast geen wind 

of zelfs geen zuchtje 
alleen maar genieten van het leven 

te samen met iedereen 
en alles 

van de laatste zomerse zonneschijn en 
van de vroege najaarsdruppels regen op je gezicht  

tot nu bij het draaien en dansen 
van gevallen bladeren der herfst 

rondom jouw kinderwagen 
in dit mistige jaargetijde. 

Geniet, lieve Mariet en Werner 
van ons samenzijn als mensen van een grote hart  

van liefde en vriendschap. 

Nu Ik geef 
deze woorden en gedachten en 

zeg ik voordat de wind van het leven weer op steekt, 
vrede zij altijd met jullie en onder jullie. 

Amen. 
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´In het licht gezet´ 

Iets een wezentje 
was zo onzichtbaar gaan groeien 
verborgen voor jouw ogen, Jesse. 

Tot de buik van jouw mama 
een ronde werd, 

dacht jij, 
ja er is iets, 

niet wetende dat jezelf 
ook zo bent begonnen 

als een millimeter vrucht 
voortgekomen uit de vriendschap en liefde 

van jouw papa en mama 
vanuit het meest intieme moment 

ben jij gaan groeien 
in de schoot vanbinnen 

in jouw eigen moeder aarde. 

Dat iets was nu opnieuw begonnen 
niet met jouzelf 

maar met jouw broer Kobe. 

In allen geborgenheid 
was er een nieuw eitje en zaadje 

vrucht geworden 
uit dezelfde liefde en vriendschap 

gegeven door jouw eigen 
lieve levensgevers en 

is er nu een geschenk gekomen 
uit het iets 

dat ongezien er plots was 
heeft nu jouw broer Kobe 

het levenslicht gezien 
in zijn prille ogen. 

dat jouw ogen 
niet alles kunnen zien 

in het grote leven van elkaar. 

Is dit ook niet zo 
bij ons mensenlevens 

dat wij vaak verborgen leven 
voor mekaars levens? 

Pas als liefde of vriendschap 
spreekt uit 

onze diepe eeuwige geest 
vanuit ons hart spreekt 

dan wordt dat 
wat verborgen ligt 
in onze mensenziel 

in het licht gezet 
wat ons het meest dierbaar is 

en dat is onszelf 
mogen en kunnen zijn 

bij ieder dierbaar, bemind en 
geliefd te zijn 

bij ieder van ons. 

Dus wees altijd voor ieders 
een licht van waarheid en 

vrede des levens 
tot in alle tijden 

van vriendschap en liefde 
tussen ons mensen 

met een groot 
gezamenlijke hart. 

Amen. 



´Wij als mens van lichaam en geest´ 

Mijn mensen, mijn lieve medemensen 
dat zijn jij, jij, en ik te samen. 

Wij als mens zijn van lichaam en geest. 

Als lichaam met onder delen en boven delen. 

Die van onderen zijn er voor ons 
om voort te bewegen en 

die van boven zijn om het werk 
te verrichten waar ons eigen leven en 

die van mekaar om vraagt. 

En ons lichaam heeft van mannelijke zijde 
een voort levensgevende kracht en 

een voort levensontvangende en brengende 
kracht 

aan onze vrouwelijke zijde. 

De longen zijn zoals het regenwoud 
die de aarde en alle levende schepsels 

verse lucht geeft die wij allen 
elke dag en nacht nodig hebben 

om in en uit te ademen en 
om überhaupt te kunnen leven 

dit vanaf ons prilste levensbeginsel. 

Maar het belangrijkste, het aller belangrijkste 
is het voelen van en door 

ons menselijke hart en ons bloed. 

Hiermee maken wij de verbinding 
als mensen met elkaar en is ook hier 

de energieweg te vinden naar onze geest. 

in dit afgegeven licht 
die weerkaatst 

als schittering in onze ogen. 

Zo´n licht is onze geest. 

Dat er altijd een vreugdes vuur en 
een vuur van verdriet mag zijn 

binnen in ons 
als tranen naar buiten toe 

op ons gezicht 
vol van blijdschap en ontroering 

verlangend naar eenheid. 

Deze woorden zijn mij en jou gegeven 
als wijsheid van de wijze oude vrouw 

der vrouwen, 
jij, Baby Sugar Holy 
met dank aan jou. 

Amen. 

Halleluja, 
prijs het leven! 

Baby Sugar Holy is een personage uit de pracht 
film ´Beloved´. 
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´Laat ons nog een keer´ 

Mijn geliefde mensen. 

Laat ons nog een keer 
voor het einde van het jaar 

naar binnen gaan 
diep in onze ziel des mensens 

terug gaan naar onszelf 
naar wat ons het meest van al boeit en 

naar het innigste 
waar ons hart naar verlangt of 

naar iets dat verborgen maar toch bewust 
in ons sluimert dat toch gezien wil worden 

hierdoor worden wij het meest 
hoe wij als mens 

in dit leven gewoon zijn, 
onszelf zijn, dus. 

Maar laat ons oppassen 
dat wij nooit en te nimmer 
niet vergeten dat het leven 

er niet alleen is voor jouzelf, 
neen heb altijd oog, 

oor en hand voor de ander 
in je dagelijkse contact 

wees immer en voordurend 
barmhartig, open en vrijgevig 

naar je naaste 
van hier of ginder, 

bekend of onbekend, 
van ver weg of nog verder weg, 

vriend of geen vriend, 
bemind of onbemind 

altijd voor iemand 
van onze te samen 
universele wereld. 

Want immers ieder van ons 
is van binnen begonnen 

in de baarmoeder 
waar wij onze eerste en hechtste 

verbinding hebben met een ander 
met onze levensmoeder en 

laat ons dan ook leven 
vanuit ons binnenste van onszelf. 

Om dan vers en helder 
als een nieuwe beginnende zon 

die nog laag en met dat beetje licht 
toch al kracht heeft 

net zoals bij onze geestesziel 
die ook maar een beetje licht nodig heeft 

om het nieuwe jaar 
gezegend in te gaan 

van het ware grote leven toe 
naar ons ware zelf 

terug de mensenwereld in. 

En laten wij ook niet vergeten 
terug naar buiten te gaan 

zoals de mens ook is 
verbonden met de natuur 

om zich heen 
zijn wij ook zoals alles daarin 

van zon, sterren, 
planeten en manen tot 

insecten, dieren, 
bloemen en bomen 

zijn wij ook die natuur 
als onze geliefde plek op aard. 

Fijne eindejaars dagen en leef des hartes! 

Edwin. 
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´Dansen door elk getijde´ 

Zoals wij mensen dansen door elk getijde van het jaar 
van ons gegeven leven als diezelfde mens 

zo danst moedertje Aard ook mee 
en samen met ons op het ritme van de wind of in de luwte ervan 

geeft zij warmte of kou af naargelang het seizoen dat in de lucht is. 

De onzichtbare vrouwelijke zachte kracht der natuur 
laat ons niet alleen dansen met alle andere mensen om ons heen 

maar laat ons vooral dansen met de stilste en soms luidruchtigste danspartner 
die er is, het leven zelf, door te dansen door het leven van vallen en opstaan. 

Laat zij de oerkracht van ons bestaan zien wat dierbaar en belangrijk is 
dat is puur liefde voor jou en mij en iedereen 

lieve jarige, Emma. 

Zo dans jij ook mee met de natuur in jou en buiten jou 
altijd op het ritme van liefde zichtbaar door leven 
geeft jij dit af op de wereld van kommer en kwel. 

Nog een fijne 8ste verjaarjaar. 
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´Zij is bewust van het leven´ 

Het leven is bewust van haar en zij van datzelfde leven. 

Zo is een boom ook bewust van het natuurleven 
waar hij midden in leeft. 

Zo voelt deze boommakker 
dat zijn bladeren al menige maanden onder hem liggen 

en dat zijn sappenkanalen stilstaan. 

Maar is er bewust van dat de zon 
hem over enige tijd het leven weer terug geeft 

waardoor hij er mag zijn voor allen in de natuur. 

Zo beseft Nellie ook dat zij leeft en 
een zon mag zijn voor ons allemaal 

in haar prille geschonken leven nu al 4 jaar terug 
uit liefde en vriendschap 

als sleutel op het slot dat het leven is en 
als antwoord op alle vragen 

is ware liefde voor alles, voor ieder het antwoord. 



´Moedertje leven´ 

Leef als een mens van binnen naar buiten en 
van buiten naar binnen dus van jezelf naar de andere en 

van die ander terug naar jou toe. 

Wij mensen zijn zoals Moeder aardnatuur als idee en kracht en 
zij is als aardmoedertje van onze natuur ook zoals wij van vlees en bloed. 

Soms zichtbaar als levensgevende vrouw en 
soms onzichtbaar als levensbrengende oerenergie. 

Zo draaien de kleuren om ons leven heen 
als nieuw leven en dood, 
als geboorte en sterven, 

als lente en winter zo draait leven en dood 
door ons aardse aanwezigheid 

steeds terug naar het begin van onze puurheid 
in de schoot van onze eigen moeder die me op deze Moeder Aarde zette en 

mij in liefde voor het leven zelf liet ademhalen. 

Zo ook in de natuur geeft de zachte mooie kracht 
van vrouwtje Natuur vogels, bomen, bloemen, 

insecten, dieren, en de mens ook het leven terug op aarde 
als zonneschijn en regen, 

als water en vuur, 
als lucht en kosmos is dit niet waar al het leven uit voortkomt en bestaat? 

Dan zijn wij ook zoals die vogel, die boom, die bloem, 
dat dier, dat insect en die naaste als mens van ons 

zijn wij elk precies zo, als een wezen van buiten naar binnen en 
van binnen naar buiten 

leeft een mens één met alles en alles met één, 
dit leven in kleur van liefde voor dit dankbare er mogen zijn 

met pijn en lach, 
lijden en genieten is dit het leven voor ieder, 

maar altijd is er een levensbron voor jou, 
zichtbaar of onzichtbaar, 

die je verbindt met die puurheid die zuiverend, genezend en helend is. 

Dank je wel, Moedertje leven voor je uitgestoken hand van kracht 
als mens of energie. 
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´Als een kleine ridder´ 

Als een kleine ridder op een speelgoedpaard 
zo gaan we allen het gevecht aan met het leven 

vol humor en creativiteit. 

Zo gaan wij dan met tranen van lachen en huilen 
over de eerste hobbels van ons zojuist begonnen leven 
als nieuw gekomen mens uit het niets van veel liefde 

als toch iets zo klein als een vonk van liefde 
als een glinstering in de ogen van je liefste geliefde als mens of leven 

is er overal en altijd een sprankeltje licht van 
genezing en heling diep in jezelf en 

daarbuiten is er ook altijd een kracht van genezende liefde 
die je verbindt met alles in het leven 

van kosmos tot mens 
van energie tot materie 
als een yin met de yang 

als jij en de ander 
als ik en mijn naaste 

als de zon en de maan 
zo geeft alles in het leven een wisselwerking af op elkaar 

als donker en licht 
van man tot vrouw 

als energie wordt alles geboren 
in liefde en aandacht mag alles bestaan 

in één-zijn met de natuur van onszelf en van de wereld, 
zeg ik dank je wel aan de goddelijke liefde voor alles en iedereen. 

Amen. 
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´Een pelgrimstocht is thuiskomen´ 

Het leven dat wij als mens mogen leven 
is voor jou en mij zoals een pelgrimstocht 

die gaat langs zeer zonnige hoogtepunten en zwaar bewolkte dieptepunten 
maar ook voert het ons langs die stille momenten 

van paar witte wolkjes vreugde of blauwe hemel met wat verdriet 
over het simpele feit dat jij mag leven zoals je werkelijk bent 

met je lichte of loodzware last in je levensrugzak 
mag jij altijd gezien worden met die lach en die traan 

ben je gewoon een mens 
van leven, koesteren en genieten 

in gevoel en verstand met de ups en downs van het leven. 

In de wereld van alle dag draait alles rond het ik van mijzelf en de ander ook als ikke 
maar in de pelgrimswereld is die ik van mijzelf een wij van samen onderweg. 

Is ons leven dan niet wat te weinig een pelgrimstocht? 

Want zien wij mensen eigenlijk wel dat een rij ik-en gewoon een rij samen zijn is 
die altijd in een grote leven zijn en nooit zonder elkeen zijn en kunnen, 

de mens leeft niet alleen maar altijd een met elkaar. 

Het leven is een voettocht, loop nooit alleen in het duivelse donker van haat 
maar loop altijd samen in het volle goddelijke licht van liefde. 
Het leven is een voettocht in een wereld die je thuis al lang is. 

Het leven is een voettocht ook als het regent en er harde wind is. 
Het leven is een voettocht maar neem nooit de gemakkelijkste weg. 

Het leven is een voettocht besef dat je het goed hebt, 
leef wat je hart zegt op deze tocht door het leven. 

Het leven is een voettocht met jezelf en altijd met de ander. 
Het leven is een voettocht naar elkaar en iedereen 

De mens heeft maar één en het hetzelfde doel leven in liefde 
door geliefd te zijn en geliefd te worden. 

Een pelgrimstocht is thuiskomen in een wereld 
die meer liefde en geloof nodig heeft in ieder van ons 

is het nu een mens, een dier, een plant of een steen 
het leven is liefde voor alles 

dat nooit eindigt net zoals het eeuwige leven 
altijd blijft de mens een pelgrim naar liefde. 
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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. 

- Nicole Spaubeek.  
- Geert Froyen; Sonja Kusters; An Vastenavondt.  

- Paul Widdershoven en Saskia Penders. 
- Onze goddelijke in de kosmos; voor de liefde tussen ons mensen; alle leraren en meesters van het hart 

van liefde. 
- Een wei zoals het leven; bloemen; mijn lieve ouders; vogels zingen allen hun eigen toegewijde lied; wij 

mensen zingen ook ons eigen toegewijde lied met ons eigen gezicht, woorden en gevoel; al onze broeders 
en zusters waarmee wij samen mensen zijn; Moeder Aarde en Vader Kosmos. 

- Het pad naar binnen; de mooie bloemen in het gras; de prachtige witte of anders gekleurde bloesem aan 
de bomen; het mooie uiterlijk van een van ons medemensen; het ware waar het in het leven nu echt om 
gaat; het mooie in de bloemen; het prachtige in de witte of gekleurde bloesem; in het uiterlijk van ons 

medemens naar het binnen van ons mensen; onze ware 
werkelijke ik en in verbinding staan met alles en iedereen. 

- Mijn dierbare acaciaboom die dichtbij het begin van het bospad staat. 
- Op mijn 33ste  het kruispunt van het leven des onomkeerbaarheid; nog steeds gelukkig door het leven 
gekregen van jullie, mijn lieve pa en ma en van jou, mijn lieve onze goddelijke; het pad van het leven en 
naar de roep van mijn hart; de zon en de sterren naar het meesterschap van universele levensenergie en 

kracht door Reiki en naar het meesterschap van bomen en vrede door druïde-zijn om er te zijn voor allen; 
altijd leerling des levens blijven van jou onze goddelijk samen met iedereen in deze kosmos van het 

leven. 
- Ter gedachtenis bij het overlijden van Guido Slenter´s vader. 

- Onze grote vriendengroep; in onze stralende ogen van vriendschap voor mekaar voor altijd; niet fysiek 
en lijfelijk meer aanwezig maar wel geestelijk en spiritueel voor mekaar; bedankt jullie mijn eeuwige 

vrienden en vriendinnen. 
- Wendy van Hork; de zon; universele levensenergie die ons genezen doet geestelijk en lichamelijk en 

helend is; yin die zorg draagt voor jouw eigen vrouwelijke kant en 
de kleine mannelijke yang in jouw in al de zorg voor die andere; gevuld geraakt 

vol van diepe pure liefde voor haar geliefde levenskameraad René Heuts. 
- Dank voor het leven. 

- Jack van Loo. 
- Ter gelegenheid van het huwelijk van Jolanda en Eric Dekker; de kleur blauw. 

- De zon en de maan, de dag en de nacht, de middag en de avond; warm en koud, als zomer en winter, 
de lente en de herfst; het lichaam en de geest; muziek en stilte als harde muziek en zachte muziek, als 

fluiten en stil zijn; buiten en binnen, als natuur en mens, als wind en adem; dubbel en enkeling; de mens 
is een goddelijk wezen in haar of zijn puurste vorm; verdriet en vreugde; mens van twee kanten zoals 

een yin en yang; vol woorden in lawaai, vol zonder die woorden in stilte. 
- Mijn grote relatie in liefde met het leven op deze wereld en kosmos; tussen mij en de mensen van 

allerlei karakter en aard, van man en van vrouw; tussen mij en de natuur van de bomen, de bloesem in 
die bomen, de vogels, de grassprieten, de bloemen in dat gras, 

de wolken; het één zijn in liefde en één zijn aan alles door te kunnen houden voor alles van mens tot dier 
tot plant van elk ding onder god´s zon in de wereld en de kosmos; 

mijn lieve wereld en kosmos; Arno Kersten(†). 
- Voor jou liefste mijn aarde en kosmos en al haar bewoonsters. 

- Al mijn ware vrienden. 
- Ter gelegenheid van het huwelijk van Anita Pleijers en Camiel van der Waal; zoals een blad aan een tak 
van een boom zijn wij mensen aan de levensboom van Moeder Aarde; mysterieuze goddelijke kinderen 
vol van liefde voor een leven van liefde gekregen van onze eigen vlees en bloed moeder en vader en van 
onze goddelijke als een kracht en energie; mens, dier, plant, boom of insect allen zijn wij van goddelijke 

aard. 

- De koorddanseres of –danser die wijzelf zijn. 
- Het verbonden-zijn met alle mensen; in harmonie van vriendschap, liefde en vrede 

om te vieren met zang, dans en muziek dat leven liefde is. 
- Wilma Kroon. 

- De mens is zoals een boom; stormen van wind en regen te keer gaand in ons binnenste 
van ons innerlijke; overgeven en ons laten meegaan op onze storm der innerlijke-natuur; alles in liefde 

voor onszelf en elk ander levende wezen van lucht en energie op deze unieke plaats 
in het universum van liefde die altijd goddelijk is. 

- Moeder Maria, moeder van Jezus, die ook symbool staat voor de vrouwelijke oerkracht Liefde in het 
universele leven.  

- Een volwassen bij die in een kelk gaat van één van de bloemetjes; laten wij leven als een geliefde voor 
heel het leven.  

- Mijn schoonbroer Peter, mijn nichtjes Emma en Nellie en mijn zus Ingrid.  
- Ter gedachtenis bij het overlijden van Thei Van der Varst de vader van Eric Van der Varst. 

- Een steun van kracht in de zwaarste storm der loodzware levensverdriet van Eric  
Van der Varst zijn leven bij het overlijden van zijjn eigen pa en krijgen van zijn beademing. 

- Het circus des levens dat van een traan en een lach.  
- Mijn schoonbroer Peter Quirijnen. 

- Ter gelegenheid van het huwelijk van Guido Slenter en Symphorina de haas.  
- Naar aanleiding van de allesverwoestende Orkaan Katrina in New Orleans in de Verenigde Staten.  

- Ter gedachtenis bij het overlijden van Trui de levensgeliefde van Martin Wolfs. 
- Uitzendkracht Fanny. 

- Singer/songwriter Tom McRae, my human brother. 
- Ter gedachtenis bij het overlijden van de vader van Rietje Verweij. 

- De kleine heilige plekken zoals kapelletjes voor Maria of bij een boom of gewoon in de natuur zijn; 
verpozen bij of inspiratie krijgen van Moeder godin.  

- Mijn roots; ik een wijze man willen worden; mijn zoektocht naar mijzelf en het grote leven van 
waarheid; naar mijn meest stille stem luisteren, de universele bron van liefde en vriendschap vanuit mijn 

innerlijke-zelf; Boeddha en Jezus; in Nederland in Limburg in Bunde heb ik iets gevonden waar mijn 
ware innerlijke naar verlangende; ik eraan beginnen dat wat je innerlijk al bent, zal je uiterlijk worden, 
een druïde als een man van het ware leven vol van vrede en bomen om me heen zal ik wijs zijn, blijven 

en steeds opnieuw worden en zijn. 
- Het eeuwige stromende water van de rivier des levens; het land der dromen en eeuwig leven; 

nachtreis van ons wezen; dank aan het grote leven. 
- Mijn lieve zus Ingrid; mens zijn van lichaam en geest; onder delen om voort te bewegen en 

boven delen om het werk te verrichten waar ons eigen leven en die van mekaar om vraagt; mannelijke 
zijde een voort levensgevende kracht en een voort levensontvangende en brengende kracht aan onze 

vrouwelijke zijde; longen zoals het regenwoud die de aarde en alle levende schepsels verse lucht geeft; 
het voelen van en door ons menselijke hart en ons bloed en wat de verbinding is met elkaar als mensen; 
onze geest is zoals een groot vuur in het midden waar wij allen omheen staan, dansen, zingen en zitten 
als schittering in onze ogen; de Sint Maartens vuurhoop achter het voormalige Geuloord die we samen 
beleeft hebben met mijn zus Ingrid, Peter mijn schoonbroer, mijn nichtjes Emma en Nellie; Baby Sugar 

Holy; de pracht film ´Beloved´. 
- Elias jullie grote wonder der moeder aard; Jakob geeft het schip van het leven mee richting op jullie 

eigen unieke oceaantje in deze wereld; draaien en dansen van gevallen bladeren der herfst rondom jouw 
kinderwagen; Mariet en Werner. 

- broer Jesse; geboorte van Kobe als een nieuw eitje en zaadje vrucht geworden uit dezelfde liefde en 
vriendschap gegeven door jouw eigen lieve levensgevers Ilse en Jeroom. 

- Naar binnen gaan diep in onze ziel des mensens terug naar onszelf; oog, oor en hand voor de ander in 
je dagelijkse contact; wees immer en voordurend barmhartig, open en vrijgevig naar je naaste van onze te 

samen universele wereld; ieder van ons is van binnen begonnen in de baarmoeder onze eerste en 
hechtste verbinding met onze levensmoeder en laat ons dan ook leven vanuit ons binnenste van onszelf; 
de mens is verbonden met de natuur planeten en manen tot insecten, dieren, bloemen en bomen als onze 

geliefde plek op aard. 



- Mijn nichtje Emma. 
- Mijn nichtje Nellie.  

- Moeder aardnatuur als idee en kracht die soms zichtbaar als levensgevende vrouw en 
soms onzichtbaar als levensbrengende oerenergie; als nieuw leven en dood, als geboorte en sterven, als 
lente en winter; onze puurheid in de schoot van onze eigen moeder die me op deze Moeder Aarde zette 

en mij in liefde voor het leven zelf liet ademhalen; de zachte mooie kracht geeft in de natuur van 
vrouwtje Natuur als vogels, bomen, bloemen, insecten, dieren en de mens ook als zonneschijn en regen, 

als water en vuur; een levensbron voor jou, zichtbaar of onzichtbaar, die je verbindt met die puurheid die 
zuiverend, genezend en helend is; Moedertje leven voor je uitgestoken hand van kracht als mens of 

energie.  
- De geboorte van mijn achterneefje Raf, de kleine ridder op een speelgoedpaard; mijn neef Bart en zijn 

geliefde Hadewijch.  
-!Het leven als mens is zoals een pelgrimstocht; het leven is liefde voor alles dat nooit eindigt net zoals het 

eeuwige leven altijd blijft de mens een pelgrim naar liefde; geschreven voor het pelgrimsboek van mijn 
nonkel Jos Vanmontfort.  

-!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 weer een internetboek de wereld rond kan (het 

blijft nog steeds ongelooflijk wat je in gang gezet hebt, man! ),  Mezelf voor het scannen van al de 
tekeningen (in alle bescheidenheid mooi  toch dat bedienen van een scanapparaat !) Luc Reinards, je hebt 
het weer geklaard, fijne kerel en ik moet zeggen prachtig hoe je op de cadans van het water het boek met 

zijn tekeningen tot leven wekt met zijn pagina´s met rustmomenten, als het je werken op de bank eens 
moe wordt , kun je nog altijd webmeditaties gaan geven, respect and peace, my friend! en natuurlijk mijn 

vader voor de correctie op Nederlandse taalfouten. 

-!In liefde en vriendschap bedankt jullie allemaal. 
-!Edwin. 





Na 150 gedichten en tekeningen ligt hier voor je ogen, neen, nog beter gezegd staat hier op het scherm 

van je computer het vierde deel van mijn internetboeken-cyclus ´De lange weg terug naar mijn thuis vol 
mededogen in gedichten met tekeningen´, van gedichten 151 tot 200 van mijn reeds dichterlijk en 

getekend werk.  
Na al deze geschreven woorden in gedichten en kleuren en strepen met potloden in tekeningen was het 

hoog tijd die lange weg terug te gaan naar mijn echte thuis in werkelijkheid en spiritualiteit.  

Ook dit boek heeft weer een rode draad dwars door de seizoenen heen. Het begint in de lente als Moeder 

Natuur ontwaakt in het gedicht ´De wind en de eerste lentezon´. En dat ware kracht diep in ons zelf zit, 
waar je ook bent, altijd en overal zit kracht in ieders geest, ziel of hart. Door ook te luisteren naar je 

eigen stem, gaan we van het gedicht ´Luister´ naar de gedichten ´Het pad naar binnen´ en ´Op het 

kruispunt ´ rechtdoor naar de roep van mijn hart om er te zijn voor allen.  
En door te luisteren naar de stem van vriendschap om je heen in het gedicht ´Het innerlijk oog der 

vriendschap´ moeten we nooit vergeten wie onze vrienden zijn, want op een dag hebben we elkaar nodig.  

Met het wereldkundig maken van het 4de deel komen er ook een paar leuke parallellen boven, namelijk 

die van het maken van de illustraties voor dit deel die directer, kunstzinniger en meer to the point zijn, 
liep samen met het afronden van mijn bardengraad van Druïden, het maken en lanceren van mijn eigen 

website www.vredeswens.nl 

Langs de gedichten ´Ik ben bedroefd´ ´Het leven dat voor mij ligt´ ´Mijn ware-aard´ en ´Ik zie mezelf 
draaien naar iets anders´ wordt de vinger gelegd op mijn ware ik.   

Maar vooraleer we aankomen, kwam eerst het visioen van de brug die open staat als we overgaan naar 

het land van dromen  
op de stromende rivier des levens tussen wakkere wereld, droomland en het eeuwige leven  

in het gedicht ´De brug staat open – deel 1 – De droom´.  

Dan komen we uiteindelijk thuis van de spirituele zoektocht als een pelgrim in een wereld.  

Net zoals het eeuwige leven blijft de mens altijd een pelgrim naar liefde.  
Mag ik je wederom veel lees en kijkplezier wensen met mijn dichterlijk en getekend werk.  

Edwin, Leo, Cato Vanmontfort. 

Als je na het lezen van mijn vierde 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 
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