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Het boek van een universele
druïde van het leven langs zijn
gedichten en tekeningen.

Voorwoord
Zo, de klus is geklaard! Internetboek5 is klaar! Hiep hiep hoera! Samen, ikzelf en Luc (de webbouwer,
de webonderhouder en de samensteller van mijn internetboeken), hebben we deze klus deels apart
van elkaar gedaan maar ook met overlegmomenten. Het leken meer momenten van twee vrienden die
elkaar al een lang tijd niet gezien en gesproken hadden. Want de tijd van een jaar of twee is niets. De
aangeleverde gedichten en de tekeningen zijn door hem tot een digitaal gebruiksvriendelijk geheel
gemaakt van voorkaft tot achterkaft. Dit deel internetboek5 heeft de titel ´Het boek van een universele
druïde van het leven langs zijn gedichten en tekeningen´. Zo meteen hier meer over. Eerst wil ik jou of
jullie even een kijkje laten nemen achter de schermen, van hoe nu zo’n internetboek ontstaat.
Wel, allereerst ontstaat er een idee, een gedachte, een gevoel in me of er borrelt iets naar buiten wat uit
mijn diepst naar boven komt dat Inspiratie heet en de vorm heeft van een gedicht. Dit werk doe ik
alleen samen met Inspiratie en is een deel van mijn levenswerk dat chronologisch al vastgesteld is
vanaf mijn eerste gedicht uit boek1 ´Wakkere slaap´ uit juni 1998 tot mijn recente gedicht nummer 342
´Ontluikende kracht en genezing´ uit april 2013, wat mijn toekomstig boek7 zal zijn in het jaar 2000 en
nog wat. Daar zal eerst nog veel water moeten stromen door onze Moeder Maas voordat dit nog
titelloze internetboek7 de wereld in kan, want deze bundel bezit pas 42 van de 50 gedichtgedachtes en
is ook nog totaal zonder enige bijhorend geïnspireerde tekening. Nu op dit moment zijn er die 4
internetboeken vol geschreven gedichten en getekende illustraties. Ja, het schrijven van deze 50
gedichten voor mijn 5de digitale boek is natuurlijk wat langer als een uur. Dit bij elkaar schrijven ging
over de periode van juni 2006 tot maart 2008 wat een dikke 20 maanden is. In zo´n tijd kan er van alles
gebeuren in een mensenleven. Daarnaast is het getekende deel een onlosmakelijk gedeelte van mijn
kunst, het maken van de eerste illustraties voor mijn deel5 begon ergens als ik het goed kan nagaan in
januari 2011 en de laatste illustraties in december 2012. Dat is een creatieve tijd van bijna 2 jaar. Als je
het goed leest, zit er tussen het maken van het eerste gedicht ‘Het niet meer mogen zijn’ uit juni 2006
en de eerste tekening bij dat eerste gedicht, werd waarschijnlijk gemaakt ergens in januari 2011, een
hele dikke stuk tijd van 4,5 jaar. Het mooie hiervan is dat je dan met een andere kijk, misschien opener
en onbevangener naar het gedicht kunt kijken. Of dat er een aspect dat je niet kon zeggen in
geschreven taal maar wel kunt uitdrukken met potlood. Ik moet eerlijk toegeven dat er ook een
gedicht tussen zit waarvan ik totaal niet meer weet wie-of-wat bij het gedicht ‘Het leven is zoals zij’
past. Als iemand het weet, laat het me dan weten want ik weet het echt niet meer! Wat ik nu doe om
niet te kunnen en mogen vergeten voor wie het gedicht nu bedoeld is, verwerk ik de naam in het
gedicht.
Het gedicht kan enerzijds niet zonder de bijhorende tekening en de tekening kan anderzijds ook niet
zonder het bijhorend gedicht. Ja, natuurlijk kun je het een als een los gedicht zien en kun je het ander
zien als een losse tekening, en zal het wellicht ook jouw versie, jouw interpretatie, jouw gevoel en
emoties en zienswijze zijn, en kan het je ook prikkelen en iets los maken bij jezelf. Dat is ook prima,
hoor! Ook dat vind ik wel fijn als het iets puur voor jezelf kan, mag en zal zijn en blijven. Dat vind ik
eigenlijk wel mooi en prachtig dat dat een gedicht van mij mag doen met en voor jou. Maar als je echt
mijn gedachte, mijn idee, mijn gevoelsuiting wil zien achter mijn kunst, dan zal je dit het beste kunnen
doen door ze samen te nemen als een geheel van twee uitingen van mijn levenskunst, zoals een yin/
yang ook één is uit twee tegenovergestelde dingen. Het zullen misschien altijd glimpjes zijn die je ziet
als het gordijn van het grote ware leven maar voor eventjes open is. Kijk, als het mij lukt, zal het zeker
ook jou lukken want ieder mens lukt het, als je maar open en eerlijk bent, zal de hele wereld, de hele
werkelijkheid in jou en buiten jou zijn. Beetjes bij beetjes, het komt en heb wat meer geduld met ezelf,
vertrouw op het grote leven in Liefde en vriendschap. Ik ben eens benieuwd wat er bij jou komt.

Als ik mijn levenswerk met gedichten en tekeningen voor dit deel dan bij elkaar heb, compleet met dit
voorwoord, ontstaat voor dit proces van verwezenlijking eerst nog een tijd, soms lang en soms kort,
van totale rust voor het boek zelf, zie het maar zoals bij kaas en wijn. Want goede wijn en goeie kaas
worden beter en lekkerder naargelang de rust en rijpheid.
Dan pas is Luc weer aan zet. Want het visueel en het digitaal maken is een ontstaan-proces dat bij hem
in vertrouwde handen is. Ieder keer ben ik ook zelf weer benieuwd naar zijn gegoten digitale creatie
dat als internetboek5 ´Het boek van een universele druïde van het leven langs zijn gedichten en
tekeningen´ de wereld ingaat.
Dit was even het kijkje in de werkkamer van mijn neergeschreven en potloodkleurende tekeningetjesgedichtjes-kunst.
Nu gaan we verder waar het vorige deel internetboek4 eindigde namelijk op de zelfde plek hier in
Bunde dichtbij de twee oude eikenbomen na de lange spirituele zoektocht. Hier vond ik alles, waar ik
al die jaren op zoek naar was. Hier is mijn thuis doorheen de seizoenen in de natuur van Moeder
Aarde. Hier vond ik mezelf niet als een halve Native American Indian, maar als een druïde, als een
universele druïde in, voor en door rust, energie, inspiratie, spiritualiteit, kracht, Liefde, vriendschap,
een doel en bestemming.
Dus begint, gaat dit deel verder waar het vorige stopte. Tijdens deze boekenwisseling was het zomer
en het bleef zomer. Dit boek begint met ´Het niet meer mogen zijn´ wat gaat over het terug kracht
vinden in onszelf wanneer we te neer geslagen zijn over het feit dat sommige medemensen het de
normaalste zaak van de wereld vinden om spullen die ze nodig hebben of mooi vinden te stelen, te
ontvreemden van andere medemensen in plaats van het te gaan kopen in de daarvoor zijnde winkels
en over het feit wanneer iemand door zijn ontslag niet meer mag zijn op zijn geliefde plek van werk.
Het internetboek5 gaat verder langs een huwelijksjubileum, dat het thuiskomen in je straat, dorp of
huis ook thuiskomen is in je eigen hart en langs een vrienden-vakantiereünie in het gedicht ´Eiland´.
Dan breekt er een periode aan met gedichten over gebroken-zijn van mezelf door een verliefdheid die
niet wederzijds was, waar ik destijds heel veel tranen voor gelaten heb over mijn gelaat, in mijn
dichterlijke verdrietswoorden en in getekendheid van tranenverdriet.
Zelfs een dru de zoals ik in hart en nieren kan verliefd worden, gelukkig maar! En ´Wat nu nog rest´
gaat over dat je na zo’n zwaar emotionele tijd de draad van het leven weer oppakt en zegt wat is nu
eigenlijk mijn doel en bestemming in mijn dierbare leven. En dan zie je dat je kleinere-ik nog een
hogere-ik heeft net zoals er een grotere universele leven is achter ons kleinere persoonlijke leven. Dat
wat je namelijk in wezen al bent, diep in je pure hart dat puur Liefde en vriendschap is. Hier diep in
mijn innerlijke was, ben en zal ik altijd mezelf blijven, een universele dru de van het leven. Dat wat ik
diep in mezelf ben dat komt boven in de mensenwereld aan en wordt hierbuiten gezien in de manier
hoe ik nu in het leven sta. In mijn gedichten en tekeningen mag ik blijdschap samen delen en beleven
van geluk in geboortegedichten, in troost met woorden en tekeningen voor de nabestaanden van
overleden dierbaren en getekende en energieoefeningen in gedichtvorm voor het verkrijgen van meer
universele kracht en genezing. Die zit in jezelf en in de natuur en in de kosmos om ons heen als een
zachte kracht die alles losmaakt zoals blaadjes van de bomen ook doen als er wind komt opzetten en
laat gaan met de flow mee alles te laten gaan wat overbodig is en niet bij jou hoort. En dat de natuur
en zijn kosmos ons kracht geeft en teruggeeft door de zon en de maan en de helende energie als een
geel witlicht om je heen. En Moeder Aarde zal je altijd ook aardekracht geven.

Zo kabbelt het boek verder langs die gedichten en die tekeningen vol gedachtes, wijsheid, genezing,
energie, levenskracht, levensvreugde, verdriet, Liefde, vriendschap en leven.
Zoals dat nu eenmaal gaat in het leven, zal ik er eens een einde komen kort of lang want einde
verbergt altijd weer een nieuw begin in zich. Kijk maar naar de seizoenen, na herfst en winter zullen
altijd lente en zomer komen. Dus waar internetboek5 stopt begint deel6 en gaat verder met het leven
in teken en gedichtwoord. Wanneer is de vraag, het antwoord is als het zover is.
Dus komen we aan bij de twee laatste gedichten van dit pdf-boek ´Nachtgebed´ en ´Adem´. Deze
gedichten vormen samen een brug van mijn oude manier naar mijn andere nieuwere wijze van
gedichten schrijven. Nachtgebed´ en ´Adem´ hadden een verborgen confrontatie in zich. Deze
gedichten waren geschreven voor mijn toen jarige nichtjes Emma en Nellie, Emma werd toen 10 jaar
en Nellie 6 jaar. Zoals elk jaar maak ik traditiegetrouw voor elke verjaardag van een gezinslid een
gedicht met bijhorend tekening en draag het hun ook voor. Dus ook deze keer. Na afloop van de
voordracht had mijn dierbare zus Ingrid kritiek op het feit waarom de gedichten zo moeilijk zijn om te
begrijpen voor de kinderen. Ja, was mijn onmiddellijke felle reactie, sorry, ik ben
kinderboekenschrijver. Als ik schrijf luister ik alleen wat Inspiratie me ingeeft, niet meer en niet
minder. Ik was zo ontdaan door deze confrontatie dat ik me voor de rest van dit samen-zijn totaal
geblokkeerd en in mezelf was.
De dag later toen een nieuwe verse dag was begonnen, was de lucht weer opgeklaard. En hadden we
het als broer en zus weer uitgepraat en geconstateerd dat ik de gedichtjes voor mijn nichtjes altijd
schreef met een ander uitgangspunt dan voor volwassene familieleden.
Als ik voor hen schreef waren het gedichten voor later als ze zelf groot zijn en als ik er niet meer zou
zijn hier op aarde. Dat ik, mijn gedichten, dan hen misschien kan helpen als ze in het leven kracht en
richting nodig hebben. Maar ome Edwin, zoals Emma en Nellie mij altijd noemen, dat mijn nichtjes
toch al op een leeftijd waren dat ze toch al wat zouden begrijpen als ik iets uit hun leefwereld als
inspiratie zou nemen. Kijk, mijn zus is de moeder van mijn nichtjes en is constant met ze bezig en weet
precies wat ze wel en wat ze niet snappen en begrijpen. Sindsdien zit ik aan de andere oeverkant van
de Inspiratie-rivier en schrijf ik meer met het oog voor wie het gedicht nu eigenlijk is waardoor ik
dichter bij de persoon kom en blijf. Want Inspiratie is buigzaam, het is meer wat je voor je ogen houdt
en Inspiratie zal altijd naar je toe komen en stromen. God, godin dank daarvoor dat de confrontatie
met mijn lieve dierbare zus inzicht kwam wat nu Ware Inspiratie is.
Net zoals het leven zelf is, dat komt en dat gaat, het zal ook altijd blijven stromen door het nu naar het
zo meteen. Zo valt het zonnelicht elk ogenblik weer anders tegen de kersenboom.
Want het leven gaat verder en steeds verder zelfs voor een dru de, gelukkig maar! Want die universele
dru de ben ik nog in het klein en zal door open en eerlijk te leven met mezelf en alles om me heen
altijd met vallen en opstaan groter, wijzer, meer mens kunnen worden en gewoon mens zijn. Met en
voor alle mensen op Moeder Aarde zal ik altijd open en eerlijk zijn zoals een lerende universele dru de
dat beaamt.
Mag ik jou ook dit keer weer veel lees- en kijk plezier wensen.
En dat de glimpjes uit mijn leefwereld in jou veel mogen losmaken en dat de glimpjes uit jouw
leefwereld zichtbaar mogen worden voor jezelf en alle andere kinderen van Moeder Aarde die we
allen, alle levende levenswezens, zijn, met elkaar samen in adem, in en uit.
Edwin, Leo, Cato Vanmontfort.
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´Het niet meer mogen zijn´
Wanneer wij bij tijd en wijle te neergeslagen zijn
door het leven van alledag
of opgeschikt worden bij mijzelf door het vreemde
steel-gedrag van onze naasten in de samenleving
of het niet meer mogen zijn op een geliefde plek van arbeid.
Dan moeten wij kracht zoeken in onszelf, bij de ander
of bij elkaar als geliefden of in de wijde natuur
of bij ons geliefd huisdier of bij een mens zoals wijzelf
of bij Jezus of Boeddha of bij een boom
het maakt niet uit wat
als wij als mens maar weer opnieuw levensenergie krijgen
van binnenuit of langs buiten
kunnen wij altijd omarmd worden door datgene wat ons dierbaar is.
Want het leven is niet lijden door slecht te doen
voor jou, door mij en die ander,
neen het leven is goed doen door geluk te geven
juist door jou, aan mij en die ander
that is the meaning of life, give happiness to every life being,
brother or sister!
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‘De 40ste ring om de levensboom’
Een mens is zoals een boom en
de mensheid zijn twee bomen of meerdere
van deze levensgevende wezens der zuurstof
voor de gehele aardse schepping in onze goddelijke kosmos.
In cirkels, driehoeken, vierkanten en ovale kleurvormen
gaat het leven heen en weer
van begin naar einde
van opnieuw proberen naar steeds vooruit gaan
van vriendschap naar liefde
van liefde naar grotere liefde
van alleen houden van jou tot
aan houden van alle wezens van liefde.
Wij, als mens, zijn van ons prille eerste ademmoment
tot aan onze laatste teug der aardse lucht
zijn wij mensen die zonder die mensen
geen mens zijn en kunnen zijn.
Laten wij vieren op jullie 40ste ring
om de levensboom van jullie aardse huwelijk.
En laten wij vieren op het leven
in diep respect en ontzag voor ons eigen leven en
dat voor al het leven om ons heen
is dit alles heilig
in onze unieke kosmos dat leven heet
in goddelijke liefde voor alles.
Laten wij verder gaan in dankbaarheid
met dat leven van elkaar en allen
tot aan het plotse moment van afscheid,
maar is dat moment wel zo onherroepelijk voor eeuwig of
gaat dan de deur open van onze waarneming
dat zelfs ons dierbare leven eeuwig blijkt te zijn?
Wie weet?
Amen.
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‘Thuiskomen is verbinding maken’
Thuiskomen in je straat, dorp of huis
is ook thuiskomen in je eigen hart.
Want ons hart is de thuis van onszelf
te midden in de drukke wereld van ons allen.
En is er altijd een plek diep in het universum van jezelf
waar alles vredig en rustig is.
Thuiskomen is ook verbinding maken
net zoals de wolken dat doen met het water
van rivieren of zeeën
en zo heeft een boom of een bloem
dat ook met de lucht en de aarde
en jezelf bent ook verbonden
met de wereld, alle anderen en de natuur
die ons zo hard nodig hebben
nu in deze tijd van onafhankelijk zijn van mekaar en allen en
onverbonden zijn met elkaar en alles
is er echt meer tijd nodig voor rust, vrede en liefde
om meer één te worden en verbonden te zijn
met elk ander en alles in de Moeder natuur als een groot geheel.
Deze waarheden vinden wij juist in ons hart
als middelpunt van de werkelijkheid
van aarde en kosmos
van yin en yang
van mens en dier
als een goddelijke samenzijn van kleuren
in de zomer van jullie bestaan
is er immer een kracht te vinden
in jezelf en daarbuiten
als een universele levensenergie
voor alles, iedereen en jezelf.
Soms zijn wij een cirkel en soms een golf
zo geeft de mens altijd beweging aan het leven van jou en mij.
Het is maar dat je het weet,
mijn lieve mensen.
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´Het eiland´
Een eiland is een stukje land van aarde
midden in een zee van water.
Wij mensen zijn ook zo egolandjes
tussen alle andere mensenlandjes
van zuivere lucht en passie van hartsvuur.
De vroege avond is elke keer
het beste moment van de dag
om in de zon van ons leven
vol openheid naar onszelf te kijken,
naar onze vreugde, zorgen of lasten
die als wolken of blauwe lucht boven ons zijn.
Voordat de maan en de vuurtoren een baken worden
voor ons mensen van water en aarde
geeft de lucht niet alleen zout op onze lippen
maar ook meer helderheid, vergeving en verbondenheid af
met elkaar als gevoelsmensen.
Een diepe kracht van liefde en vriendschap
geeft deze week ons allen
in ons hart een plek van herinnering
aan genezing en heling
gegeven door ons allemaal
aan elk hartje van gevoel en verstand.
Laat de nacht zijn werk doen.
Het gaat jullie goed.
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‘Na een buitje regen’
Na een regenbui is het buiten altijd weer helder
net alsof alles opnieuw gemaakt is.
Dat de boom die aan droog druppelen is
nu opeens echt meer boom geworden is.
Net zoals de bloem die nu echt meer bloem is
en de vogel ook meer zichzelf is.
Wij mensen ondergaan dezelfde ervaring als alles in de natuur.
Want als het regent worden niet alleen de weg en
de stenen langs de oever van het kanaal dat noordwaarts stroomt
maar ook de mens kan figuurlijk gesproken
door een regentje terug zuiver en mooi worden
waardoor oude zeer letterlijk
stroomt als tranen uit onze ogen en
vaak opgelucht verder gaan met ons leven
van blije levensvreugde tot trieste momenten van lege eenzaamheid.

Maar door dat buitje regen worden wij opnieuw geboren
als puur en geheel wezen van liefde die,
die liefde alleen meer kan geven
aan zijn geliefde in onze werkelijkheid of
nog gedroomd werkelijkheid gaat worden of
helaas niets mag zijn.
Maar al bij al laten wij helder blijven want het leven is al zo kort
dat liefde voor geliefden
alleen vanuit ons innerlijk naar buiten komt
net zoals de druppel op het water valt
maakt het eerst een klein rondje
dan een grotere tot het één wordt met het grote water.
Liefde tussen mensen is ook zo
eerst ben jij dat, dat kleine rondje liefde
dan dat grotere van jezelf en al je aardse en kosmische geliefden samen
tot je liefde geven in aandacht en respect
voor alles dat als kind is van de schepping
op onze grote gezamenlijke aardbol
van Moederlijke aardse kracht in Vaderlijk kosmische kracht
komen het vrouwelijke altijd bij het mannelijke
in het leven bij elkaar als een goddelijk geheel
vragen wij jou voor kracht in liefde, Onze goddelijke.
Awen,
de dankzegging aan de goddelijke drie-eenheid
van de schepping Moeder, Vader en Kind
zoals het is op Aarde en in de Kosmos,
danken wij jou, Onze goddelijke, als God voor alles en iedereen.
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´De ware druppels´
Als de liefde innerlijk
tussen jou en mij niet wederzijds is,
is het wijs om te kijken
wat dan wel de juiste verbinding is.
Nadat de tranen van verdriet des liefdes weg druppelden
zoals de vele druppels regen dat doen
langs een blad van een boom.
Zo bleven enkele drupjes zomerregen glinsteren
waardoor ik verbinding kreeg met mijn ziel
en innerlijk zag ik daar druppels van hoop en geluk
die mijn verliefdheid gevoed hadden
maar eigenlijk waren het druppels
puur van geluk en vriendschap
zoals een glimlach
die er was, is en zal blijven tussen ons.
Want dat is er echt tussen jou en mij,
te ontkennen of te bevestigen,
een ontstane vriendschap
waardoor we elkaar niet kwijt zijn
maar rijk zijn in die vriendschap.
O, dat is echt bijzonder mooi, lieve Milou.
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´Een dag of twee verder´
Gisteren een dag of twee verder,
in de prachtige maand augustus, dat jij jarig was.
Reed ik onder langs het kanaal richting het volgende maasdorpje.
Mijn aandacht werd weggetrokken uit mijn treurende zelf
naar daar in de verte achter het maïsveld.
Een wolk stof steeg op in die verte achter de bomen en struiken
dat was niet een brandje of zo,
nee, het was een boer die zijn de laatste graansoort
van land aan het halen was.
De zon die aan het zakken was,
een uur of anderhalf voordat onze gele goddelijke energiegever
een dag van licht gaat voorzien aan de andere kant van de wereld
gaf dezelfde zon de dorswolk even een goudachtige kleur.
Waardoor de kleur een directe verbinding gaf
met het eindproduct het brood
dat ons elke dag laat smaken.

Dus deze maand is niet alleen jouw eigen geboortegever
gegeven door je eigen ma en pa,
maar ook de maand als levensbrenger
door regen en zon gekregen te hebben van Vader Lucht
was de oogst rijp op Moeder Aarde
die ons magen vullen van heerlijke broden.
Ik ging mijn weg verder vervolgend,
gekomen vol verdriet als tranen langs mijn gezicht
die als druppels van vriendschap en geluk
langzaam opdroogde en
op mijn gelaat verscheen
weer een lichte glimlach.
De natuur laat ons wederom met liefde in zien
dat alles in het leven verbonden is met elkaar en
alles in dat leven en dat de rol in mijn leven
er een is van de weg te bewandelen van een druïde
om begrip, inzicht en vrede te geven
met liefde te zijn voor alles en iedereen,
ook zonder mijn gehoopte liefste van geluk.
Peter, dat er vrede mag zijn over heel onze Moeder godin Aarde,
ook daar waar het een hel is,
maar ooit is het vrede als we maar moeite doen
om elkaar te respecteren en te verdragen
ook als men innerlijk iets anders voelt
is nog altijd vriendschap te geven aan ieder.
En dat je 35ste jaar ook gezegend mag zijn vol vriendschap en liefde.
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´Wat nu nog rest´
Wat nu nog rest.
Is dat wat er is tussen jou en mij
is zoals een geheim, een schat of de essentie
dat gekoesterd blijft in onzer harten van openheid.
Want dat wat zo belangrijk is tussen mensen
is eigenlijk een klein mysterie
in woorden niet te vatten,
in gevoelens niet te bevatten en
in daden al helemaal niet te voorspellen
maar altijd sprekend uit ogen van menselijkheid
kijkend wat de ander nodig heeft
dat zijn oren en ogen
die luisteren en kijken
naar wat echt werkelijk belangrijk is
doet altijd glimlachen of tranen.
Want openheid is het geheim, de schat en de essentie
voor onze mensheid als een
in een wereld van ons allemaal.
Laten wij bidden, voor jou en mij,
bij jou onze goddelijke
als vrouwelijke aardse kracht en
als mannelijke kosmische kracht
dat het vermoeden een verbinding mag zijn
naar meer vriendschap of toch liefde
tussen jou en mij.
Sst, laat het grote leven toch zijn werk doen, niet jij Edwin!
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´Afscheid en vernieuwing´
Weldra zal de zon in het teken gaan staan
van afscheid en vernieuwing.
Nu, op deze mooi avond,
nog niet zolang geleden,
kwam opeens voor ons allemaal
de tekenen van afscheid en vernieuwing
ook heel akelig dichtbij.
De zon gaf die avond nog warmte af
maar gauw zal die warmte
een herinnering zijn aan de afgelopen zomer.
Als je toen goed keek,
vooral dan in het laatste lichte avonduur,
naar de bladeren van bloemen, struiken en bomen
nog eventjes zag je ze glinsteren
alsof ze van goud gemaakt waren en
lichtjes licht konden afgeven.

Maar de duisternis viel snel bij het einde van dit seizoen.
Want laat mij vertellen
dat dat alles deed veranderen voor jou en mij.
Als je dit leest is het moment echt aangekomen
helaas geen dag langer meer,
nu is afscheid gekomen met tranen in onze ogen
van dankbaarheid en nu al gemis van jou
samen met jouw vertrekkende collega´s.
En laat mij dit nog zeggen
dat jullie de enigen onder ons mensen zijn
die ons als medemensen iedere avond
brengen naar het open vrije land van onze dromen en
elke ochtend is er altijd wel eentje van jullie
die klaarstaat om ons weer op te wachten en
te verwelkomen in een nieuwe dag
vol kansen en mogelijkheden
om onszelf te veranderen in een nog socialer en gelukkiger mens,
ook als het tegen zit en je narigheden hebt,
is er altijd nog een eigen zon te vinden
diep in ons mens-zijn waar de ware mens op ons wacht.
Net zoals een zaadje dat ook wacht
tot het juiste moment daar is
om te ontkiemen en uit te groeien in onze Vader Lucht
tot een bloem, een struik of een boom
die de volgende lente of zomer
weer vrucht geeft aan het diverse leven
op onze Moeder Aarde.
Dit lot, deze bestemming of het pad, lieve mensen,
hebben we allemaal te ondergaan, bij aan te komen of te bewandelen
in dit toch wel dierbare leven voor jou en mij
duizend maal liefde, licht en energie
dankjewel, lief aarde-medemens.
Het gaat jou bijzonder goed,
een herinnering hoe je was en wat je deed voor mij
blijft innerlijk in mijn hart bewaard.
Dank,
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, Edwin.
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´De vinger erop leggen´
Als we als mens in relatie tot elkaar
het zeggen wat we voor elkander voelen.
Gaat dit dan verloren of
juist veranderen in werkelijk niets of
toch intiem vergroten?
Ja, ik weet het niet meer
wat er dan echt nu is tussen jou en mij?
Maar is dat gevoel er wel bij jou,
dat iets, waar ik toch maar geen vinger op kan leggen
of voel ik dit dan alleen?
Ik weet het niet, jij misschien?
Ik kom en blijf in verdriet.
Verbeeld ik nu alles dat er echt dan niets is
of is er dat gevoel toch echt
en heeft alles nog zijn tijd nodig of wil ik nu teveel?
Zeg of laat merken, alsjeblieft,
of dat gevoel nu echt is voor jou of
alleen maar bij mij zo is,
god, ik word gek,
ik ga naar buiten naar de bomen voor liefde en rust.
Met tranen zeg ik, dankjewel.
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´Bij de bomen van liefde en rust´
Bij de bomen van liefde en rust
vind ik de liefde en rust
om te kijken waar het fout zit bij mezelf.
Die beginnende band die er al was tussen haar en mij
is er heus wel, maar staat nu onder verwarring en spanning.
Ik moet haar echt nu loslaten
en kwijtraken, ja ook kwijtraken
om haar echt te verliezen en
dan misschien terug te vinden
als gewoon een meisje
zoekend naar haarzelf en haar geluk.
Wat met mij betreft, ja,
ik denk dat er een stukje speelsheid en vrijheid
verloren is gegaan en
dit dien ik eerst terug te vinden
om het spel dat liefde heet te winnen
maar ik ben te serieus en te snel emotioneel
voor de tegenslagen van het nog steeds onverwerkte vroeger
en voor de tegenslagen die nog zullen gaan komen.
Ik sta al reeds op het pad der druïden en
voel vrede met mijn lot tot nu.
En heb kennis gekregen van het ware leven
dat is altijd vol verdriet, lijden, vreugde en liefde
in de diepte en op de oppervlakte van ons menselijke leven.
Ik ga voort met de liefde, de vrede en de menselijkheid voor ieder
en vind heus wel de ware voor mij
als je er niet meer op zoek naar bent
en de liefde tussen mensen verloren hebt
vind je ze doorheen de chaos van ons leven, jouw lieve levensgezellin.
Ook zonder tranen, dankjewel.
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‘Aan het volle leven die hij was’
Nog niet eens in de tijd van verval
laat alles in het volle leven,
nu de zomer nog een mooi stukje aanbreit,
zich nog eens laat zien in de pure pracht van het leven.
Misschien voor het laatst,
wie had dat toch verwacht, niemand toch,
dat in deze mooie tijd van het jaar,
veel dingen er zijn voor het laatst
zoals het hoge gras in de wei
of een bontgekleurde notenboom
met een paar gevallen noten eronder
of nog de warme lage zon voor de laatste vitaminen
voor de lange winter
dat dat ook zo zou zijn voor jouw vader
de laatste keer zijn bij zijn geliefden
kon toch nog niet de bedoeling zijn.
Want wie had kunnen weten
dat een gesprek, handdruk
of goed gelachen te hebben
het laatste zou zijn, had echt niemand
willen of kunnen bedenken
het enige wat rest
zijn de mooie dierbare herinneringen
aan hem, jouw vader.
Gedenk hem, hoe wij nu aan de zomer terugdenken
vol dankbaarheid op dit mooi einde van het levensseizoen.
Zo kunnen jullie ook hem blijven gedenken in dankbaarheid
aan het volle leven die hij was en zal blijven voor jullie allen.
Alle kracht en liefde in deze zware tijd.
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´Hans is niet meer´
Hans is niet meer of is hij er toch nog.
Hans kennen we als een levensgenieter
die graag een sigaar rookte
of kon genieten van bokworst die Patrick, onze kok,
na lang vragen door Hans, natuurlijk,
toch eens op het menu zette
of het gaan toeren met zijn nieuwe scootmobiel
naar braderieën of markten
her en der
in ons mooi Zuid-Limburgse
heuvel- en dallandschap.
Helaas heeft hij er niet veel
gebruik van kunnen maken omdat Hans
ongeveer een jaar geleden, notabene op mijn verjaardag,
ernstige hartproblemen kreeg
waar hij nu in de slaap
is overgedragen naar de overkant
van ons menselijke bewustzijn.

Maar Hans was ook een verteller.
Hij vertelde veel, vaak over vroeger,
over zijn baan als taxichauffeur of
over zijn avonturen naar en in Oekraïne
die hij door zijn handicap nu niet meer kon doen
dat vond hij betreurenswaardig
of over zijn liefde voor het volkslied
het maakte niet veel uit
of het nu in het Nederlands,
in ons Limburgs dialect
of in het Duits gezongen was,
kon hem echt worst wezen.
Maar Hans, niet dat wij allen hem zo kennen,
was ook op een meer stiller manier aanwezig
als een stille strijder misschien wel tegen beter zelf-weten in
vooral in dit laatste levensjaar,
genoot hij van elk moment, bijna elke seconde,
die hij nog had voor zichzelf en de andere die hem bezocht,
in bijzonder zijn geliefde moeder die hem al die jaren liefhad
en nu moet afgeven in de handen
van onze eeuwige geest
die het voortbestaan is van het grote leven
na onze aardse levenstijd.
Zie het zo, Hans is ooit een klein gevallen zaadje geweest
die als kind werd van een eikenboom.
Nadat het zaadje zich ontkiemt had, werd Hans dus een boompje,
die een stevige eik werd en wat nu het mooie was,
was dat eik-Hans elke herfst ook nog eens vruchten afwierp
als voedsel voor eekhoorntjes uit het naburig bos
maar nu straks wordt hij de as die nieuw leven geeft aan zijn leven.
Al het leven om ons heen is eigenlijk netzo
als een eik die zijn zaad laat meewaaien en het dan ergens laat vallen
en het de volgende lente misschien al nieuw leven geeft
aan dat zaadje voor een nieuwe kringloop
van geboorte en sterven, zo komt er nu de herfst
en raakt alles in de natuur in verval en sterft ook alles,
maar als de zon in maart of april weer meer kracht krijgt,
komt het leven weer terug in de natuur.
Deze belofte of natuurwet geldt ook voor ons mensen,
dus krijgen we na ons leven, niet niets terug
maar heel het leven cadeau als grote geest van liefde voor altijd.
Want kijk naar de natuur en geloof die natuur in zijn seizoenen,
het is heus geen luchtbel maar werkelijk waar.
Zie, Hans gaat ons al voor.
Kerel, het gaat je goed aan gene zijde.
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´Door zijn kamerraampje gekeken´
Nu Ewout al wat maandjes ouder is, kan hij de wereld
om zich heen ook al wat scherper en helder zien.
Alsof hij al uit zijn kamerraam wijd kan kijken
naar het aardse leven van ons grote mensen.
Maar laat hem niet alleen deze kant zien
van wat er op de aardbol is, neen, laat hem alsjeblieft ook zien
naar de wijder kant van het leven,
laat hem niet alleen maar de zon zien
als de levensgevende energie voor al het aardse leven
maar laat hem ook naar de maan en de sterren kijken
als een subtiel licht voor zachte liefdeskracht en wijze levensinspiratie.
En laat hem ook oog en oor hebben voor het diverse leven
in bos, weide en veld naar de staande loofbomen of
een nog laat bloeiende bloem of
naar een eten zoekend hert.
Altijd kijkend in de herfst naar de eerste gevallen bladeren
immer ontdekkend nieuwe kleuren
op het tapijt van Moedertje ronde aard
herinnerend aan de tijd van zijn wording in jouw buik, Anita.
Nu kijken jullie over het bedrandje naar hem
maar straks over een tijd kijkt hij zelf door alle ramen
van onze unieke plaats van liefde en vriendschap
hier in het universum
ver van de zon maar dichtbij de maan
zo geven wij elkaar dat wat nodig en belangrijk is
in ons leven aan geborgenheid en kracht
voor elkeen, zijn wij, hier in de aardse cirkel van bestaan,
gevend liefde en vriendschap
aan alle levende wezens van bestaan
door lucht en water met vuur en aarde
geef ik jullie Camiel, Anita en Ewout een groet
voor alle geluk voor jullie drie te saampjes.
Edwin,
doei.
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´Een bijzondere maanavond´
Echt nog niet zo lang geleden,
het was geloof ik, een maandagavond,
wat dagen na jouw verjaardag, mijn lieve zus.
Deze avond begon bij het raam
in mijn nieuwe halve duistere kamer
van het gebouw die wij nu tijdelijk bewonen
naast het vertrouwde Geuloord
dat begin volgend jaar voor menigeen met wat pijn in het hart en
wat traantjes op de wang ten gronde gaat
en spoedig als een grote vis van omvang en contouren zal herrijzen
als het vertrouwde beeld van het bos
met ervoor het dan nieuw Geuloord.
Terug naar die avond bij het raam,
waar ik nog een stukje fruit at.
Opeens gebeurde er iets heel vreemds.
Mijn ogen keken naar buiten,
achter de bomenrij en het stuk veld,
leek een soort vreemd licht te schijnen vanuit de hoge bomen
of uit het bos misschien wel?
Het ene licht was gebundel als drie stralen licht.
Al etend vroeg ik me af wat het toch kon zijn?
Misschien wel avondwerkers aan de spoorlijn hier dichtbij of
misschien lichten van ufo´s of weet ik veel?

Dit is ook zichtbaar bij ons mensen,
zo is er eerst een tijd voor onvindbaar zijn voor anderen en
stil zijn bij jezelf daarna een tijd voor inspiratie en
zoeken naar herboren liefdeskracht
dan een tijd vol voor onze menselijke verlangens en
wijs handelen die vervolgens een tijd geeft voor uitrusten en reflectie,
waarna de maancyclus opnieuw begint en ons leven verder gaat
naar een nieuwe dag, die morgen heet.
Zo geeft Moeder Aarde
ons de maan als voorbeeld van leven,
van gelukkig leven en
geeft het kijken en volgen van maantje licht
ons het zoekgeraakte licht terug in ons zelf
waardoor ons geluk misschien wel groter wordt,
ook na mijn ter vergeefse liefde en
verloren geraakte vriendschap voor Milou,
ook zonder haar afscheid
vind ik de kracht terug van liefde en vriendschap
in de herinnering aan die bijzondere maandag
met dat mooie, mysterieuze en mystieke licht
van goddelijke aanwezigheid in onszelf en ver daar buiten.
Geef ik jou en mij
een zegening voor geluk in liefde en vriendschap
in alle vrede.
Blijf onszelf als licht!

Maar snel besefte ik dat het wel eens de volle maan kon zijn,
in mijn oude gele kamer zag ik geregeld
de maan in zijn vol of half karakter.
Nu kijkend was de maan meeverhuisd
richting het noorden, dit is nu nog een raadsel
voor mij vol van maanmysterie.
Want de maan is een mysterie voor de mens,
want is het niet
dat dit avondlijke en nachtelijke goddelijke licht
de cadans is van ons eigen leven,
door eerst totaal verdwenen te zijn als nieuwe maan in duisternis
wordt de maangodin een halve wassende maan en
groeit ze volledig uit tot zij rond is, vervolgens verandert ze zich
weer als een halve afnemende maan tot ze als een klein sikkeltje verdwijnt
dat voor geen menselijk oog meer te zien is.
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´Een levende herinnering´
Dat het licht wat er misschien de avond daarvoor
nog zo schitterde in zijn ogen.
Mag dit licht zo zijn zoals hij was
net zoals bomen in het vorige seizoen, zo vol van leven,
van kleur en vorm,
zo´n heerlijke geur dat leven heet.
Dat dit beeld een levendige herinnering mag zijn
hoe hij werkelijk echt was,
een mens die een geliefde was van zijn vrouw en
vader voor zijn kinderen was,
zo was hij ook een opa en
zelfs al over-opa van Amber.
Die als nieuwe ster vanuit het firmament leven kreeg ingeblazen en
geaard werd door jouw dochter, zijn kleindochter.
Over een tijdje als Amber net zogroot is
als alles-ziende mensen
zal ze samen met jullie,
haar moeder, jij haar oma en jouw moeder als grootmoe,
kijken op een heldere avond naar de hemelster van Opa
die daar zo ginds schittert boven het grote mensenbos.
Dat er een troost van vrede en geluk
over jullie heen mag komen,
vanuit hier, dichtbij, bij de bijna bladerenloze bomen,
zeg ik heel veel sterkte in deze donkere dagen
omheen het verlies van jouw dierbare vader.
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´Begin het nieuwe jaar anders´
Begin dit nieuwe jaar anders
dan je het oude jaar bent uitgegaan.
Wees vrolijker, maak een dansje, laat je stem horen,
ben gewoon eens jezelf, alsjeblieft!
Bij het binnengaan van 2007 laat ons dan nog eens
herinnerd worden waar onze aardse reis begon en
waar deze misschien wel naar leidt en voor dient,
het zou best zo eens kunnen zijn dat we de verkeerde kant op aan het gaan zijn
of verblind door het confronterend liefdeslicht en niet meer verder durven gaan
of gewoon dat jij al zo bent, jezelf zijn dus en anderen laat zien
dat dat de enige weg is voor al ons wezens die we zijn van verlangens en geborgenheid
wil iedereen toch vriendschap en liefde geven en ontvangen
van en voor een ander gevoelsmens die wij per slot van rekening zijn, met z´n allen.
Want ben je dan nog steeds zoekend, mijn vriend, maar weet je dan niet
dat dat ook diep van binnen in jezelf te vinden is, als een windstille middelpunt
van liefde en vriendschap net zoals bij een orkaan
het zou dan toch raar zijn als dat bij ons mensen anders zou zijn?
Neen, kijkend naar ons eigen leven is ons leven
toch ook soms juist of we midden in een zware storm zitten
maar altijd is er ver onder de oppervlakte van ons eigen mensenhuid
iets dat ons rustig maakt, iets van vrede en geluk.
Het is juist deze vrede en geluk in het kalme centrum van je eigen wezen,
die ik aan jou en iedereen, alleen of samen, wens
zoals een boom deze ervaart in het midden van zijn stam,
vol van veel vrede en geluk in wijsheid.
Kom laat dat toch liggen en laat los
wees vrolijk, dans, laat je stem horen,
ben gewoon jezelf, laat je gaan op het ritme
die Vader lucht en Moeder Aarde aangeeft en wees dankbaar, alsjeblieft.
O, onze goddelijke, o kracht van het vrouwelijke en mannelijke
in ons en buiten ons, geef ons allen een zegening, begeleiding en inspiratie
voor te leven naar ons hart, dank je wel.
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´Mag het licht van je moeder´
Mag het licht van je moeder
zoals de maan zijn,
altijd beschermend en schijnend
over haar kinderen, van wie jij eentje bent,
en al haar kleinkinderen in menig aantal.
Mag ze altijd in het midden blijven
van jullie cirkel van licht en liefde
waar jullie uit voortkomen
ter gedachtenis aan je lieve moeder
komen ook de herinneringen boven
van het zonnelicht van je vader
denkend aan deze twee bijzondere mensen,
waarvan jullie het licht gekregen hebben
in je ogen als licht van de voortdurende zon en
als liefde van de eeuwige maan
zo blijft er altijd licht in je hart schijnen
van de dag en de nacht die je ouders waren.
Helaas zijn ze niet meer aards
maar kosmisch waardoor ze altijd herinnerd
blijven als het zonnetje daar is en als het manelicht schijnt
over ons aardse bestaan
is er altijd een vader en moeder als hemellichaam
blijvend en wetend
wie onze echte moeder en vader is.
Please, let there be Light!
Zie de cirkel tussen ons, daar zijn ze
al schijnend als een etmaal van licht
tussen de bomen van verval.
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´Als het leven van ons stervelingen´
Als het leven van ons stervelingen
die wij zijn in het licht van het eeuwige leven
zijn wij ook zo als een bos of stukje woud.
Dan gaan we naar een open plek in ons bos
hier maken wij een plaats vrij zoals er ook een lichte plek
van liefde en vriendschap is in jouw mensenhart is er altijd plaats voor een ieder.
Op deze plek in ons eigen bos dat wij mogen delen in liefde en vriendschap
met alle andere mensen die dicht bij ons hart wonen en
wijd om ons heen zijn, is de mens uiteindelijk maar een ras van liefde
voor alle levende wezens in de natuur als leven voor alles.
Staan wij nu hier op het open stuk bos in een cirkel van licht en liefde
om afscheid te nemen van jouw zeer geliefde vader, maar, Nicole, is dit wel afscheid?
Nee, want op deze plek blijft jouw pa herdacht en herinnerd
in ons hart als een goed mens door liefde en vriendschap.
Hier is hij eeuwig want als het licht is in de dag
op een wolkeloze middag schijnt de zon immer en voortdurend
en ´s nachts is de maan er eeuwig blijvend herinnerend wie wij zijn,
zonnekinderen en manekinderen, dus is jouw vader weer terug thuis
tussen de zon, de sterren en de manen.
Nu is het wachten op de dag dat wij allemaal ook weer terug thuis zijn
in de grote kosmos van liefde waar jouw papa nu is en
waar wij geestelijk en spiritueel opnieuw totaal kunnen zijn.
Zie daar in de avond die heldere ster, dat is nou jouw vader.
En morgenvroeg is hij er ook weer als de mist optrekt,
boven ons woud der mensen komt hij terug als een zon,
dus is hij er nog en wacht op zijn geliefden om opnieuw samen te zijn.
Heel veel sterkte en kracht in deze zeer moeilijke tijd.
Vrede voor je vader en voor jullie allemaal zeer van ganser harte, in vrede.
Dat het zo mag zijn.
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´Wederom weer´
Wederom is het weer een avond
waarop de mystieke laag over ons leven
even bloot komt te liggen en ons iets wezenlijks vertelt
over gezondheid en genezing,
ziek-zijn en beter worden en
verandering en heel-zijn van ons wezen.
Het begon die avond met een voorbij trekkend onweer
met mooie weerlichten in de wolken en uitslaande bliksemflitsen.
De dag daarna valt mijn lichaam en geest
voor de voorbij komende griepstormaanval die elk jaar
over het land raast zoekend naar zieken die vatbaar zijn.
Na twee weken te bed gaf godin maan,
altijd is ze weer verwonderend en mysterieus voor ons mensenoog
gaf la luna kracht in mijn lichaam en geestwezen
terug om te leven naar mijn hart
misschien wel wijzer geworden over wat er toe doet in mijn leven
en wat onzin is en mijn leven mag verlaten.
Nu op deze avond van inzicht is mijn kamer verlicht
door kaarsen en geurend naar wierook
en wordt mijn geest bewust wie hij is een mabon,
het goddelijke kind dat we allen zijn
net zo brandend als midden in de vuurvlam van een kaars
die ook figuurlijk brandt in ons eigen liefdeshart
hebben wij allen spirituele kracht in ons
als een universele druïde van vriendschap en liefde
in het licht van vrede van alles en voor ieder.
Hoe ver laat jij dit licht komen in jouw leven?
Ik, heel ver tot in mijn hele wezen.
Net zo ver als Krishna, Boeddha, Taliësin,
Merlijn, Jezus, Mohammed,
Gandhi en menigeen die zijn hart volgt,
dus in potentie iedereen!
Denk jij niet, mijn lieve?
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´Tussen de katjes´
Tussen de oranje katjes van een hazelaar links en
rechts de witte katjes van een wilg daar woon ik nu.
Op deze plek kijkend naar buiten
valt mijn oog op alles wat uitspringt
van katjes, blaadjes tot bloesempjes
binnenkort is het plantenrijk
van bloemen, struiken en bomen
weer terug in ons leven na een winter van niet veel
leeft de natuur opnieuw, lieve Emma!
In deze gezegende tijd zo pril dichtbij het levensbegin van de teruggekomen lente
ben jij, goddank, al negen lentes bij ons, ik weet nog goed in welke tijd dat was
toen jij het eerste aardse levenslicht zag, het regende.
Maar toen ik je zag, je eerste blik naar deze wereld, die kleine oogjes
amper durvend/kunnend kijkend naar de kleuren van het leven
was er al iets van verwondering vol levensvreugd in jou.
Weet altijd, lieve Emma, dat je gezegend bent in dit leven om te leven
met alles dat mag bestaan op onze Moeder Aarde en in ons Vader Lucht
leeft alles met elkaar samen met jou en iedereen.
Zeg, heb jij net die weggevlogen vogel al eerder gehoord dit jaar,
ik nog niet hoor, jij wel dan!
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´De vaas met narcissen´
De vaas met narcissen zo mooi die gele bloemen voor mijn raam
binnenstaand op mijn bureautafel tussen het leven
van een tafellamp die zo warm kan schijnen
en van een rustgevende Boeddha zo vol vrede
zijn ze beide bakens van licht.
Maar morgen worden deze bloemen
ook bakens van licht, het licht van weder seizoensgeboorte,
dan mogen ze buiten staan in de volle grond
waar ze ook thuis horen,
nu de zon zo vol schijnt net alsof het al lente is!
Neen, de lente begint eigenlijk pas op 21 maart,
op het lentepunt als dag en nacht even lang
is als die nacht en die dag was.
Dan is het de dag met zijn steeds helder wordende avonden
die langzaamaan de nacht korter laat zijn
in de natuur en ons leven is er ook in zeker zin een langere dag
die ons laat leven, laat uitkomen en het leven weer kan laten groeien,
maar vooral weer opnieuw kan laten bloeien
in alle kleuren die maar denkbaar zijn,
die op Moeder Aard, zo natuurlijk en puur vol levenskracht terug laat zijn
dat de mens van zelf al vol raakt van universele levensenergie.
In deze tijd al,
als lente soms een dag of zo al in onze goddelijke Vader Lucht is,
zoals op jouw 5de verjaardag zo´n dag was,
ben jij, liefste Nellie, bevoorrecht en zegenend onder ons
dat jij ook een levensgevend mensje bent
die alle andere mensen om je heen leven geeft
zoals leven bedoeld is, leven en laten leven en leven voortgeven
aan alle levende wezens in liefde voor alles
in vrede met bomen, bloemen, kristallen, dieren en mensen
zo leef je met alles in vrede en liefde.
Kom ga je mee naar het leven buiten
en laten we binnenlaten wat ons die universele kracht van het leven kan geven.
Kom ga je mee Nellie!
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´Lente, wat een prachtig feest!´
Heb jij ook al de kriebels, de lentekriebels?
Ja, ik wel hoor, ik voel ze vanbinnen al kriebelen!
Nu de vrouwelijke goddelijke maan net een week of zo
zo vol is geweest van manekracht
en zijn broer de grote zon meer kracht geeft
op onze aardse grond en mensenhuid
voel je ook letterlijk dat het weer lente is, gelukkig maar!
Nu ook de dagen veel langer zijn dan de duister van de nacht,
als de dromen-landers ons veilig laten dromen in hun land
vol mysterie en fantasie en ons op tijd terugbrengen
naar ons wakkerland vol werkelijkheid en toch ook magie!
Kijk maar met jouw eigen ogen, dan laat de natuur, Moeder Aarde dus,
jou zien welke wonderen er allemaal uit de aarde komen en
knop, kat, bloesem, bloem of blad laat groeien als een schittering voor ons oog
net zoals dauwdruppels zo mooi, trekt de mist in de verte terug het bos in.
En daar is de zon, zo heerlijk op onze huid die wat witjes geworden is
in de niet al te koele wintertijd van het vorige jaargetijde.
Weet je dat wij aardse van insectje, plantje, diertje tot mensje
gezegende wezens zijn door zonnekracht en regen
krijgen wij elke dag een zegen van boven van Vader Lucht van de Kosmos.
Dus gaan wij nu feesten, dansen op muziek die als lente
in onze oren klinken.
Kom, dans je dan mee zoals de bloemen dansen
op de zon en de maan van licht en donker, regen en wind?
Ja, ik dans zoals de natuur met jou en mij!
Kijk nou, is dit dan geen magie, als je me het vraagt?
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´Ode aan het leven in ware liefde´
Tussen twee nachten is het dag
en de dag is een nacht ervoor en een nacht erna.
Nu is het nacht in deze donkere uren met wat geluk
is het ook nog eens helder waardoor die Maan,
o zo goddelijke aanbeden door ons menselijk wezen,
o zo prachtig kan schijnen met naast haar honderden
misschien duizenden kleine of grote zilverkleurige lichtjes
van verre of heel dichtbije sterren
vol van leven of van inmiddels al gestorven sterren,
kijk zoals dat klein sterretje daar
die is er misschien wel niet meer,
die wel zijn laatste licht nog afgeeft aan jullie ogen
zeggen we dankjewel lichtje aan het firmament
wanneer jullie kijken recht de duistere hemel in
waar miljoenen raadsels nog zijn voor ons menselijk brein
vaak te hoog en te subtiel voor onze beperkte hersenpan.
Maar de mens is nog veel meer dan alleen die kwabbel hersenen
er is nog zoiets als een geest of een ziel die in ons huist
dit is niet iets akeligs of schadelijks voor ons, neen het is juist
iets fijns en goeds voor jou en mij want hierdoor maken wij de verbinding
terug met de kosmos waar wij immers een klein onderdeeltje van zijn
in die o zo goddelijke kosmos van liefde
waardoor de mens meer kracht, meer sterkte en meer gezondheid
zichzelf kan geven door een simpele magische daad
door voor je ogen, dicht of open, te visualiseren dus voor te stellen
dat je licht van die ster of onze maan of een andere kracht
laat binnenkomen bij jouw kruin en verder laat gaan over je hele lichaam
tot aan je tenen waardoor je heelt, je geneest en jezelf zuiver maakt.
Daar in het oosten komt de zon waardoor de nacht stilletjes verdwijnt
de duister wordt licht.
Het dorp waar twee beken zich kruisen niet ver van de moederlijke Maas
is het dorp waar ik opgroeide tussen jullie, mijn pa en ma,
mijn zus en wat vrienden heb ik een gelukkige kindertijd en basis
gekregen vol menselijke liefde en vriendschap.
Terug denkend aan die tijd zit ik plots op een open plek in het bos
ergens in het midden van mijn kinderkamer en tijdelijke bouw
naast de puinhoop dat Geuloord was vol leven en toch wel gezelligheid
zal daar over niet al te lang tijd een prachtig gebouw terug geïntegreerd
zijn met de natuur er omheen uitkijkend op het bos.
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Maar te midden op het gras onder ons voeten van dat andere bos
liggen herinneringen van vroeger die ik mijn leven ook heb meegedragen
tot nu en alle dagen van mijn dierbare en geliefde leven
als kind van jullie, mijn lieve ouders, dat het liefdeshart
met de levensboom in het midden vele mensen
mag zegenen, begeleiden en inspireren
als wat liefde is, is geven, nemen en liefhebben.
Op de weg vol hobbels en oneffenheden dat ieder mens moet gaan
of hij/zij dat wil of niet zijn er gelukkige dagen of baaldagen
in ons goddelijk leven van duister en licht.
Op deze weg van geboorte naar sterven ben ik iets
goeds en spiritueels tegen gekomen
gewoon gevonden in de natuur onder het stof van de tijd.
Ik voelde mij al heel mijn leven als een halve Indiaan
maar dat bleek gewoon een Europeaan te zijn
die een druïde is verbonden met de natuur om zich heen.
De wetenschap dat onze voorouders
net zoals de Indianen of andere volkeren
verbondenheid hadden met mens, dier en plant
in het licht van de maan met haar sterren of in het zonnelicht
vervult mij met levensvreugde en energie,
dat dit zo dichtbij huis te vinden is,
is het goddelijke geschenk van Moeder Aarde en Vader Kosmos te samen
dat overal te vinden is als een universele kracht van waarheid
van de natuur en het universum
alleen maar in alle goedheid, liefde en vrede voor alle levende wezens.
Op dit pad zag ik die open plek van lang geleden
die nu iedere dag mijn grove is, mijn heilige grove, mijn cirkel
als een ruimte van rust en vrede in visualisatie bij meditatie.
Deze ruimte is ook te vinden in ieder van ons
door er een tijdje te verwijlen in de stilte van ons hart
dan pas zie je de ware waarheid van de werkelijkheid
waarvan wij nu een klein peulenschilletje kunnen zien,
dus wees open, alsjeblieft!
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Nu de nacht in de verte weer langzaam het land donker maakt,
op de valreep vlak voor duister komt er nog een herinnering boven
van deze bijzondere open plek namelijk voor slapengaan
vertelde meneer Hoenen altijd verhalen
vol magie, mystiek en mysterie, als je het mij vraagt
was hij de eerste Bard in mijn toen nog prille leven en
die Bard zit nu ook in mij, zal ik later een universele druïde zijn
die verhalen vertellen niet vergeten zal zijn en
zal weten hoe belangrijk dit is voor ons
zoals mensen als jij en ik, mijn lieve moeder en lieve vader.
Nu de nacht echt gevallen is lijkt het net alsof we in een baarmoeder zijn
niet dat er een kindje aan het groeien is, neen,
het is meer symbolisch bedoeld
dat duisternis ons als mensen laat slapen gaan en dromen
staan wij morgen op als gezegende, begeleidende en geïnspireerde mensen
om de dag van morgen beter, mooier en zuiverder mag zijn
net zuiverder, mooier en beter als Moeder Aarde zelf
die zichzelf ook steeds veranderd op ritme van de seizoenen
maar steeds geef ze ons meer kracht, meer sterkte en meer gezondheid
net zoals het licht vanuit kosmos komen deze twee lichten
bij elkaar samen in de mens als een wezen van aarde en kosmos.
Laten we gaan vieren en drinken op jullie 40 jarige huwelijk en samen-zijn
dat jullie nog lang bij ons mogen zijn.
Gezegend zijn jullie dagen.
Gezegend zijn jullie nachten.
Gezegend is jullie leven.
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´Uit de grond van ons dorpshart´
Waarom was deze vroege val voor jou zo noodlot?
De vragen die we hebben zullen helaas nooit antwoord krijgen.
Het enige dat wij wel kunnen doen
is als bloesem zijn rond jouw verweesde geliefden
je familie, je vrienden, je klasgenoten en je dorpsgenoten
anoniem of bekend
iedere mens leeft met jullie mee
dat deze donkere nacht van afscheid
zo abrupt kwam op een dag zo begonnen
in het licht van de morgenzon
dat jullie familie, vriend, vriendin of klasgenoot
een deken mogen ervaringen van die bloesem
van medeleven en respect
een warme deken van troost en vriendschap
in deze wellicht moeilijkste tijd van jullie leven.
Is er eerst bloesem nodig
voor er een mooie vrucht uit voortkomt.
Waar hij nu ook is in herinnering blijft hij een goede peer!
Maar waarom,
waarom,
waarom?
Zal een verlangende vraag blijven!
Kijk nou, de wind blaast de bloesem
van vrede en liefde naar jullie toe
als een troost voor jullie!
Veel sterkte uit de grond van ons dorpshart!
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´Bloesempje bloesempje´
Bloesempje,
Bloesempje,
wie is het mooiste bloesempje aan de boom van het land?
Dat zijn alle bloesempjes waar ook te land, natuurlijk.
In deze wonderlijke tijd, als leven opnieuw aan het leven is
draaien jullie als twee geliefden samen als Monique en Joey
de bladzijde om innig bemind om elkaar
de liefde te geven in vriendschap
tot in dagen die niet meer te tellen zijn aan mensenhanden
tot in het ontelbare zal jullie verbondenheid duren
met een lach en zo soms met een traantje van verdriet
draaien jullie alle dagen nu bladzijde voor bladzijde
om in het onbeschreven boek dat de toekomst van het leven is
met een pen die o zo mooi het verhaal van jullie leven vastlegt
in het harteboek van jullie unieke liefde en vriendschap.
Zoals bloesem van de bomen waait en
als een levenscirkel van bloesembladjes rondom jullie draait
zo zegenen ook onze Moeder Aarde en Vader Lucht samen
deze huwelijksband in met witte bloesem
van die boom daar achter jullie als twee geliefden in liefde
elkaar duizend en duizend maal
het geluk en de vrede geven in een symbolische kus
van twee verbonden geesten in eeuwigheid.
Het geluk is zoals een boom met bloesem
die weet dat er prachtige vruchten vol vitaminen aankomen
die de mens gezondheid en geluk geeft.
Het geluk is zoals twee mensen in liefde
die weten dat ze samen een boom zijn
waar vrienden en familie de vruchten van plukken
in heelheid en geluk.
Bloesempje,
Bloesempje,
wie is het mooiste bloesempje aan de boom van het land?
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´Het zilver en goud van de ochtend´
Zoals ogen vol licht van blauw, groen, geel en rood
kunnen deze ogen ook het vroegste ochtendlicht opvangen
als een dunne, dikke ovalen zilveren en gouden straal
van pas afgeven en ontstane licht van onze zon
zojuist opgekomen achter de heuvels van het bos
zo mooi van onder naar boven en
zo prachtig van links naar rechts
stukjes mozaïek van zachte tot donkere tinten
groen tot bruin
zo is het bos vol leven
met bovenaan de top nog wat dorre takken
van bomen die wat langzamer zijn.
De lamellen als stroken wit voor de deur
laten een kleine centimeter of iets open
waardoor ons oog dit volle licht van de zon
dat buiten al schijnt voor alle wakkere wezens
van kip tot haan, kuiken of volwassen dier,
van de tsjilpende vogel tot de rondkruipende spin,
van de pas ontwaakte bloem tot de fijn ruikende bloesem,
voor de vroege dienster of brodenbakker tot de naar huisgaande nachtdienster
van fabriek, ziekenhuis of woonbegeleidingscentrum.
Zo vangen zij het meest heilge licht op van de opgekomen zon in het oosten.
De meesten van ons mensen staan op
zonder de zon als wekker voor de ogen
maar sommige hebben geluk en
worden wakker doordat die oostenzon
die heel even maar, hoor, komt de straal
even binnen doordat mijn oog ook even opengaat
gaat dit universele levenslicht ook binnen in mijn fysieke lichaam
omgeven door het licht-lichaam die wij net zo zijn
als de sterren, de maan en alle levende wezens.
Zo vangen we allen het heilige licht der lichten
op in dit vroege seizoen in een ochtend
als het zilver en goud van die ochtend
als ovalen, kleine en grote kleurige lichtbronnetjes
vol levenslicht in het oog van het leven komt.
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´O, gij kikker´
O, gij kikker.
O, gij kikker.
Er is een kikker geboren,
nou ja, kikker, misschien dan kikkermensje?
Want het enige dat ons verbindt met het kikkervolkje
is in het begin van al het leven op Moederlijke Godinne Aarde
dat er eerst niets is, maar dit niets
had een hele lange adem toen die twee geliefden
eens opengingen voor elkaar
kreeg jullie liefde inderdaad
echte handjes en voetjes
waardoor het leven voortgaat,
zo het begon bij heer kikker en vrouwe kikkerin
en voortging in de poel die baarmoeder heet.
In deze nog verduisterde tijd in moedertje lief Sonja
als het zaadcelletje van Geert, zo lief,
samen met het eitje een kikkervisje laten zijn
of te wel de embryo die nu Daan geworden is.
Wilde hij na een bijna goede negen maanden
warme en gezellige misschien wel
zijn eerste reis
verder zetten in het licht van zijn zonnige ouders,
uit de buik, de wijde wereld in.
Dat zij twee een zon mogen zijn voor hem
en dat hij een zon mag zijn voor hen in alle dagen
en alle nachten met de maan
vol, wassend, afnemend of vernieuwd
maar wel steeds in de liefde en vriendschap voor elkander
in vrede van diepe blijdschap
om het gegeven en het ontvangen leven.

- 64 -

Of we nu kikker, boterbloempje,
ronddraaiend zaadje net lijkend op een helikoptertje
zo komend van een boom,
licht straal van de maan, zon of ster,
dier of mens zijn
alle ontvangen en geven zoals wij mensen
alle geboren in liefde, lieve Sonja, Geert en Daan.
Zo is er de kikker, de boterbloem,
het zaadje van de boom, het lichtje van de ster, zon of maan,
alle dieren en de uitgestrekte ring van de mensheid,
jullie, lieve vrienden, Geert, Sonja en hartendief Daan
gezegend is alles en iedereen
van de eerste ademteug tot het laatste briesje adem
zo gaat er steeds wind,
heen en terug,
in het leven van ons allemaal.
Gezegend is jouw naam, lieve Daan.
Uit diep respect voor alles
dat uit Moeder Aarde en Vader Lucht
voortkomt, leeft, lief heeft,
geniet, lacht en traant
dat leven geeft.
Hup, daar ga je!
O, gij kikker.
O, gij kikker.
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´Het visioen van het zieleschip’´
Als het lichaam letterlijk de geest geeft,
het lichamelijke afgeeft en ons geestelijk verlaat
gebeurt er iets mysterieus, voorbij ons menselijk oog,
vindt er een spirituele verhuizing plaats
als ons menselijk lichaam op is, gaan wij allen verder als geest.

Want onze vriend René was geen vriend van grote woorden en daden
maar zo ondoorgrondelijk als vriendschap nu eenmaal is,
moet ik zeggen zoals menigeen misschien,
ik ben een vriend en lotgenoot verloren.

Op dat moment komen er lichtwezens met hun zieleschip
vol liefde met zachte lichtjes omheen dit schip, witzilverig tot geel zonnebloemig,
om ons veilig over te brengen
van het aards vergankelijke naar het onvergankelijk kosmische.

Dit verdriet is ook grote vreugde om de band der vrienden
die er toch was zo klein en miniem maar groot in gevoel en herinnering
als een steun voor later als ook mijn menselijke eindigheid aan de oostelijke horizon
zich voltrekt dat ik gesterkt en kracht mag putten uit jouw battle of life
als mijn zon ondergaat achter de horizon van het westen van onze lieve Moeder Aarde,
als een godin aanbidden wij haar voor kracht, liefde, genezing en heelheid.

René is die nacht nog voordat
een nieuwe dag begon voor jou en mij
tussen dat ene glinsterend sterretje en een gewezen volle maan
van een avond of 4 eerder schijnend in vrede achter het klein bosje zilverberken
is hij gelukkig goddank vredig zonder pijn en angst
vol in het licht zo mooi en prachtig
opgenomen in het schip der zielen
van een overledene lichaam der mensheid
en gebracht naar de 7de hemel jullie dierbare geliefde zoon René.

Laten wij een kind zijn en blijven
die kijkt vol verwondering naar de sterren en
verlangt om eens weer terug te zijn
na dit aardse warme huis
opnieuw thuis
waar zijn of haar reis
lang of kort geleden begon
in het nieuwe levenslicht gaat al het leven voort en voort.

Na een zware levensstrijd is hij het levenslicht tegemoet gegaan
de oude maar toch nog jonge vlam werd een nieuwe
ver weg maar toch dichtbij
een knipoog verder en de wereld wordt open en wijder
en zien we met ons allen dat er meer is dan het aardse alleen.
Waar René nu is,
is ook zijn geliefd broer Maurice, zijn lieve hond John en vriend Arno,
dus alleen is hij niet.
Het is onontkoombaar zo hij het al zei, is dit moment van afscheid
voor ons allen ook een dag van bevrijding van onze aardse last en lijden
eigenlijk een dag van vreugde en gelukkig-zijn.

Gezegend is jouw verdergaan als innerlijke reis
dat het vanaf nu alleen maar lichter, voller en puurder
mag zijn in vriendschap, liefde, vrede en geluk.
Dag René!
Dag makker en lotgenoot!
Dag medebewoner!
Tot duizend maal licht en leven in Onze Goddelijke Vader Kosmos.
Ik zie je later wellicht nog eens.
Dat het zo mag zijn.
Dank je René.
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´Het levenspad van een druïde´
Het levenspad van een druïde is niet alleen maar
een weg vol in het goddelijk licht van alreeds genezing, vrede en heelheid,
wel neen, men zegt toch niet voor niets
door schade en schande wijs geworden,
vrede is een moeilijke lange weg en
zachte heelmeesters maken stinkende wonden,
dus genezing komt na ziekte, pijn of verwarring,
vrede komt door open eerlijkheid en grote verdraagzame mededogen
jegens alles en heelheid komt pas na gebroken zijn.
Voor mens, dier, plant en mineraal is een druïde er voor drie belangrijke zaken
om een troost te geven in tijden van duistere donkerheid bij verlies van dierbaren
door sterfte van ziekte, oorlog, geweld, ongeval of door niet veel en door bescherming van walvissen,
mineralen tot oerwouden door zelf te gaan naar het aardse duistere in kamer of letterlijk in een grot in
ons moeder aards, vindt je licht en kracht voor hen alle.
En door op de aarde te zijn in het nieuwe levenslicht
een zegening te geven voor mensen die elkaar vinden als aardse geliefden,
twee mensen in liefde geven een geschenk vol leven aan de mens-zijn
terug als teken van dankbaarheid en voortgang van het leven
of voor een bloem of voor dat kleine omgeplant eikje of
voor die grote makker boom waar menig nestje met nog net niet uitgekomen eieren,
zo mooi rondwit of gespikkeld of te bidden voor beterschap of genezing of.
En door verwondering elke dag verrast en verheugd zijn om de kleine dingen
in ons dagdagelijkse een oogwenk van de ander, een woord van dank, een aai over je bol,
een telefoontje, een lieve e-mail, een bezoekje, een fluitend vogeltje, een voorbij lopende kat, koeien in de
verte achter het nog lage zomerkoren, het drinken van een glas
helder en puur bronwater van de zuiderbuur of een uitbundige lacht van een ander waardoor onze
nietigheid als mens opgevrolijkt wordt door de boel nog eens te relativeren
met een lach op je smoel moeten we toch ook vaak lachen om onszelf.
Achteraf in stille meditatie terug kracht krijgen
in het kalme licht van Moeder Aarde en Vader in het luchtje.
Mogen wij jullie danken voor jullie steeds nieuwe zegen, begeleiding en inspiratie.
Dank.
Dat het zo mag zijn.
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´Een winterkindje wordt een lentekindeke´
Een winterkindje wordt een lentekindeke
en een lentekindje was een winterkindeke van geboorte.
Zoals een waterval water nodig heeft,
zo heeft een bos bomen nodig en
de mensheid heeft kinderen nodig
voor het voortbestaan van ons,
als lichtwezens van gezond verstand
in liefde en vriendschap.
Zo heb jij, Veerle, Mark nodig en
hij jou natuurlijk en jullie tweetjes
hebben Anna en Jakob nodig en
zij hebben op hun beurt
jullie weer nodig om een geheel te zijn
als een gezin van warmte, genegenheid, liefde en vreugde
om te zijn een kind voortgekomen uit grote vriendschap en liefde
van twee geliefden werd, o zo, een klein zaadje met een eitje verbonden
en zo begon Jakob aan deze aardse reis,
even als zijn iets grotere zus Anna, zijn zij als twee geschenken,
zo prachtig vonkelen die oogjes, vol van leven en liefde.
Dat deze aardse kinderen zoveel geluk en vreugde mogen geven
als gelukspoppetjes hangend aan touwtjes met alle kleuren van de regenboog.
Zo zijn Jakob en Anna een regenboog voor jullie
als een geschenk uit de lucht gekomen op deze aardse wereld
die liefde en vriendschap verdient en zo hard nodig heeft.
Gezegend zijn jullie
in liefde en vriendschap
uit grote vrede met alles,
schenk ik jullie dit,
uit naam van onze grootste moeder en vader
Moeder Aarde en Vader Lucht!
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´Avalon en Jerusalem’´
Gisteren na een nieuw streepje muziek luisteren
van die rockband uit Schotland met dat liedje
van hoe zingt het ook alweer.
Oh ja, je weet wel ´would you lay with me´
Snow Patrol wonderlijke band met even wonderlijke songs.
Misschien wel Keltisch hun voordoen?
Maar gisteren dus, het was al vlak voor slapengaan
nog even naar buiten.
Turend naar de wolken in een flits zie ik naar die wolk,
die vorm, die contouren.
Zonder nadenken in een vluchtig moment, het zal geen 1 ene seconde zijn geweest,
het is Avalon, die vorm, die contouren
van het mysterieuze, mystieke eiland Avalon
bestaand in onze geest achter golven en mist voor alle tijden
achter de horizon van zee
in zuidwesten Engeland bij Glastonbury, geloof ik?
Op nagenoeg zelfde moment flits ook Jerusalem
door mijn gedachten als beeld in spirituele zin.
Ik trek een vergelijking tussen Avalon en Jerusalem ook in spirituele zin.
Want Jerusalem staat voor de stad in ons geestelijke
voor de stad die vanuit de lucht neerdaalt
als de plek voor en van vrede en gerechtigheid.
En Avalon is ook zo´n plaats geestelijk
als het eiland van heelheid, genezing en vrede.
Dus Avalon komt of is uit het water en
Jerusalem komt of is uit de lucht.
Maar Jerusalem bestaat ook in de lichamelijk
aardse werkelijkheid maar Avalon?
Dat is nu een echte vraag, waar is Avalon nu!
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´De paardenbloem´
Zoals de natuur zo vol wonder kan zijn,
die wij mensen zien door ogen van geluk
vol van verwondering kijken wij naar een paardenbloem.
Met deze paardenbloem is iets bijzonders aan de hand
na zijn bloeiende bloemfase verandert ze haar bloem
in iets totaal anders, ja het zijn van die pluisedingetjes
lijkend op parapluutjes
tientallen tot honderden bij elkaar.
Het mooie dan weer is dat wij mensen
of we nu jong of oud zijn,
bijna elke mens wil toch ook net zo doen
wat de wind doet, zo blazen wij met de mond
ook zo´n zucht wind richting de parapluutjesbloem.
En zo waaien die tien tot honderd witte paraplu´s
door de lucht waarnaar toe, niemand zal het weten,
maar wat we wel weten is
dat ze volgend jaar in tien tot honderden
wellicht duizenden weilanden
hun bloemig kop laten zien, zo mooi van dat geel.
Maar niet alleen de paardenbloem doet dit,
wij mensen doen dit ook maar dan spiritueel gezien.
Want wie van ons spreekt niet in zichzelf
als de witte pluizen in de lucht gaan, geen wens uit?
Deze wens komt dan uit misschien wel zonder
dat we het weten van hoe en waarom.
Maar bij jullie was er echt bewust gezaaid en
zien we nu het resultaat, een mooi baby genoemd Bente,
zo gelukkig zijn die twee nu, papa Armand en mama Eef.
Laat het geluk nu maar stromen!
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´Door water is er leven´
Door water is er leven en door leven is er water.
Want zelfs voor ons eigen beginnetje als mens
is er water nodig.
In dit water gedragen door een vrouw
zo krachtig vol vertrouwen
maar aan de andere kant
ook zo breekbaar en vol liefde
dat geluk zo dichterbij komt
dat een lach en een traan
zo plots er kan zijn.
Als de kleine mens letterlijk
ter wereld komt na zijn eerste reis
door het binnenste van zijn eigen moeders
keek ook de oudste jongeling verbaasd
naar zijn moedervrouw
dat die alleen maar ronder en voller wordt en
niet wetend hoe dat verder moet.
Zo is er altijd, zoals alles trouwens, in het leven
komt er een moment van nieuw leven
door het vorige heen,
dus een begin en einde en weer opnieuw
van einde en begin naar einde en begin
en zo blijft leven maar voortgaan net zoals de natuur
waardoor eerst 4 seizoenen elkaar
zoals men in een dans elkaar in de armen neemt
op het ritme van afwisselende natuurgeluiden
als muziek ronddraaiend
in de cirkel die leven heet,
zo gaat elk seizoen rond en voort
in het leven die cirkel heet
brandt er altijd een vuur in het midden dat liefde is
net zoals bij jou en mij.
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Zo ook bij kleine Lars en iets groter Sven
en nog groter manlief Patrick
en bij alle mensen waar ook ter wereld
bij allen brandt er ook een vuur dat liefde heet
als leven voor zichzelf en alle andere levens wezens
Maar eens, lieve Daisy,
zoals dat nu eenmaal bij ons mensen hoort,
zul je alles moeten loslaten,
net zoals bij die kano,
die eerst nog rust en gedragen wordt
door Moeder Aarde zelf
maar als het water stijgt,
komt hij los en gaat die mee
op de stroom, het leven.
Maar wel wetend dat zijn moeder
altijd rondom hem is.
Zo leven wij mensen ook,
wetend dat moeders er altijd zijn,
hoe ver of hoe dichtbij altijd leven moeders in ons hart.
Want het leven komt nu eenmaal uit het moederlijke vrouwelijke.
Laten wij het leven uit deze vrouwen eren en respecteren.
Heel, genees en zegen ons, o moeder van al het leven,
uit het diepste van ons eigen wezen
daar waar de oervrouw en oerman altijd bij elkaar zijn
daar waar een en hetzelfde vuur brandt voor hen
in een cirkel van vrede en liefde voor alles.
Zo is er leven uit alles wat water krijgt.
Door water is er leven en door leven is er water.
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´Oorlog of leven zoals boeren´
Te bed liggend vlak voor indutten
na dank gezegd te hebben aan Onze goddelijke
van het vrouwelijke en mannelijke in ons en buiten ons
en na mezelf omgeven te hebben met een lichaam van licht
om mijn fysieke-ik heen voor kracht, heling en inspiratie.
Laat ik mij in verbeelding liggen op een oceaan
van blauw van water en lucht.
Langzaam aan ga ik over tot langzaam mijn lichaam te rusten ligt
en mijn geest aankomt in onze droomland.
Hier is lang geen bewuste droominformatie
meer meegegeven aan mij door de droomvertellers.
Het was deze keer nog op het nippertje, hoor,
echt zo vlak voor wakker worden
vertelt er zo´n droomverteller me nog eens een rare, domme droom.
Het was potverdikke oorlog.
Eerst vochten we nog tegen hen tot we niet meer wisten tegen wij we vochten,
tegen wie?
Ja, daar kwam de wekker! Een vriendelijke stem wekte mij.
Ik vertelde hem mijn droom.
Na het wassen en aankleden ging ik te rolstoel naar het ontbijt.
Deze morgen en dag gingen wij met zo´n 50tige van het activiteitencentrum
wandelen van Kanne naar Eben-Emael in mijn vaderland België.
We liepen door het prachtige heuvelland dat achter Maastricht ligt
zo langs het Albert kanaal.
Ook langs dit Albert kanaal ligt het fort Eben-Emael
een oorlogsherinnering uit de Tweede Wereldoorlog.

Je doodt mensen en samenleefverbanden tot op het bot.
Wat heeft dit voor zin, onzin!
Wat we moeten doen is alle mensen eren en respecteren, wie ze ook zijn.
De mensheid kan beter gaan nadenken
over hoe we de mens en alles in de natuur een beter leven kunnen geven.
Denk bijvoorbeeld aan een boer.
Die in de herfst zijn tarwe zaait op zijn akkers.
En het in de winter laat liggen en rusten.
Vroeg in de lente ontkiemen deze zaden en gaan groeien.
In de zomer staat het te schitteren in de ondergane zon
als het witte goud voor mens en dier.
Tot het gedorst wordt en het tarwe als meel gemaakt naar de bakker gaat.
En het overgebleven hooi een week of zo laat drogen
tot het gemaakt kan worden tot grote rollen strooi voor dieren.
Dat is het, waar het omgaat, leven geven niet nemen.
Moge oorlog waar ook alsjeblieft stoppen en
leven in vrede moge zegevieren,
voor alle tijden, voor alle mensen, voor alle dieren, voor alles,
dat Moeder Aarde en haar geliefde Vader Lucht
kunnen lachen en genieten om hun aardse kinderen
waar ze trots om kunnen zijn,
maar neen, ze maken er weer een zooitje!
Maar toch zal vrede komen, ik voel het en ik zie het
in de ogen van mensen en op het land.
Ga de natuur maar eens in, daar hoor je het en ruik je het.

Hier diep onder Moeder Aarde is er een heel fort uitgehouwen
ter verdediging van Europa.

Vrede is daar al reeds.
Vrede is daar, hoor!
En wacht alleen nog op ons.

Hier horen wij nogmaals de waanzin van oorlog.
En dat is: dat men eerst gaat nadenken hoe je je vijand uit wil schakelen
en dan ga je hem of haar letterlijk doden, is dit echt geen waanzin, dan?

Vrede, kom maar! Alsjeblieft!
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´Wat zegt jou de lucht nou!´
Wat zegt jou de lucht nou
waarschijnlijk niets of nauwelijks iets of wel dan?
Wat vertelt die dan zou je misschien verbaasd zeggen!
Nou met een klein beetje fantasie, zie ik van alles in de lucht
zelfs als er een strakke blauw is zie ik nog altijd
verschillende tinten van blauw in oost, west, noord of zuid
afhangend waar de goddelijke zon zich bevindt.
Maar op dagen van stapelwolken zie ik echt de gekste dingen
vissen met paardenhoofden, kippen met lange nekken
maar ook hele gewone dingen zoals mensengezichten,
schepen, mooie gevormde vrouwen met dikke buiken of platte
en stoere mannen tot kabouters
maar in 2 seconden kunnen vissen draken worden en
kinderen geboren worden uit z´n dikke buik,
schepen worden kano´s en zo gaat het maar door
tot opeens
de zon recht in je ogen schijnt.
Wat doet een mens dan ogen dichtknijpen natuurlijk,
als je ze een beetje voor beetje miniem opent
zie je bolletjes, lijntjes, driehoekige tot meervormige
van alle kleuren van zo´n regenboog van paar weken terug.

Maar velen al, gelukkig, zeggen het is het klimaat, klimaat, klimaat!
Ja, het is ook het klimaat, lieve mensen,
wij draaien met z´n allen de klimaatknop omhoog
naar grote en hogere temperaturen,
waardoor alles in de war raakt en alles kapot gaat.
Maar als we nu eens net zoals bij dat luchtkijken
Vader Lucht niet alleen met fantasie benaderen,
maar ook serieus bekijken,
kan hij wind en zonnekracht geven voor de energie
die wij allemaal zo nodig lijken te hebben.
Zo kan Moeder Aarde eens uitrusten van eeuwenlang uitbuiting door haar kinderen.
Wij eren Vader Lucht.
Wij eren Moeder Aarde.
Wij eren al hun kinderen.
Wij eren het leven.
Wij eren de liefde en de vriendschap.
Wij eren de waarheid.
Gezegend gaan wij allemaal
verder onze weg.

Dus met een heel klein beetje fantasie geeft Vader Lucht
voor ieder wat wils een creatief schilderij vol verandering en verwondering
boven jouw eigen hoofd.
Maar Vader Lucht heeft niet altijd zijn wolken in de hand,
kijken maar naar hevige onweersbuien of wolkbreuken
die tot overstromingen waar ook ter wereld leiden
met duizenden lijdenden en stervenden medemensen als gevolg,
het enige wat wij kunnen doen
is omarmen door medegevoel en mededogen en
Artsen zonder Grenzen steunen,
want zij zijn er voor hen, reken maar van yes!
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´Het leven gaat verder, gelukkig maar´
Het leven gaat verder, gelukkig maar, zou je zeggen, of niet dan?
Kijk maar eens naar buiten.
Vind jij ook niet dat de bomen dit jaar weer meer reus zijn geworden
dan in het vorige vierseizoenenjaar, dat is nu echt het grote verschil met ons mensjes.
Oké, wij beginnen inderdaad zoals broer of zusterboom in het klein.
Maar na een hele tijd staan wij stil en schiet hij of zij de lucht in en worden wij
ineens kabouters zo klein naast en onder hun, die eeuweling onder de zon en regen.
Wij mensjes worden misschien wel dikker, maar hoger nooit meer
na ons 18de of 20ste levensjaar, maar de mens kan wel groeien in spirituele zin
en wijzer worden, vandaar het gezegde in onze Moedertaal, wijsheid komt met de jaren.
Dus is het leven zonder voortgang eigenlijk geen manier van leven meer of wel?
Want is dan betekenis geven aan jouw leven niet een leven vol van verandering
in ons leven?
Een mens die ouder en wijzer wordt, weet dus steeds meer af
van de werkelijke dingen in het leven die er omdoen en geen flauwe dingen
die we morgen toch niet meer weten of ons herinneren.
Laten we alsjeblieft het leven meer waard vinden en
spiritueler zijn in onze basishouding in de dag van alle dag,
dus niet eens alleen in de waan van dag, maar durf eens verder kijken, dan het tv-blaadje
of zet die verreziener eens uit, en zie eens echt verder de natuur in, mijn lieve mensen!
Wij doen het zoals wij het al doen, en al onze voorouders en daarvoor,
het al deden met boerenroots, door te kijken naar zo´n boer.
Want zie, daar gaat het leven ook door, na het dorsen en hooirolletjes maken,
wordt het land geëgd en besmet misschien nog voor een volgend gewas
dat voor de winter geoogst kan worden,
misschien wel koolzaad met die mooie gele bloemetjes boven de stengel.
Zie de zon gaat ook verder, en kunnen wij voor ondergaan nog even laten beschijning met ons oog een
beetje open, zie jij weer die energiebolletjes, streepjes en lijntjes of
doen dan eens een oog dicht en kijk naar je neus wat zie je dan?
Mooi, leef verder bewuster en wijzer, en weet dat morgen een nieuwe dag is.
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´Als je werkelijk wilt weten´
Als je werkelijk wilt weten
over het hoe en waarom van dingen.
Dan dienen je echt
dat wat van binnen is buiten te brengen en
dat wat buiten is naar binnen te laten.
Dan laveer je zigzag
vaak tussen droom en werkelijkheid,
lichaam en geest, tussen jou en mij en
alle mensen en jezelf, echt tot jezelf teruggebracht,
misschien een glimp opgevangen of
nog verder af van hoe en waarom
van mens, dier, boom, bloem, bos, en droom
van leven in ons en buiten ons
in donker of het volle licht.
Dit is misschien een kleine wijze raad voor je of niet natuurlijk, mijn beste?
E doei.
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´De vruchten van de zomer´
Nu de appels weer rijp zijn, zo lekker wegbijten in je mond.
O, zo zoet, o, zo sappig.
En het zonnetje nu wel eens schijnt is het echt geen Indian summer maar al herfstig.
Nu is het de tijd van het jaar dat we terugdenken
aan de vruchten van de zomer, die jij per slot van rekening ook bent.
Zo denk ik terug aan de zonnebloemen die ook dit jaar weer als eerste bloeiden
en ook weer als eerste werden veroverd door bijen, als alle nectar was opgezogen
bleven de pitten over.
Heel snel daarna hoorde ik achter me een nogal vreemd geluid, zo van frrrfrrrfrrrfrrr.
Dat was de koolmees met zijn vriendjes, zo klein mooi gekleurd, geel van onderlijf
met zwart als een soort stropdak in het midden van achter naar voor,
zijn hoofdje witzwart en aan het eind grijze zwartwitte vleugels,
die mezen pikten de zonnebloemen kaal en aten hun buikje met pitten vol.
En dan zijn ook nog andere vogels zoals de ekster die met z´n twee
in de lucht achter elkaar aanzitten of op de grond achter mekaar huppelen
met een hels kabaal soms nog wel eens met vier of vijftallen.
Zo is er ook nog een andere luchtwezen de grootste der zangvogels
met de raaf van de roep, uh, de roep van raaf, rarara boven alles uit.
Nu de zomereik is me ook een fenomeen niet dat hij/zij wacht tot het komende valseizoen, neen deze eik
lost ze midden in de zomer, in tuinen en zwembaden,
als voedsel voor eekhoorns of zaad voor nieuwe prachtige eiken der zomertijd.
Toen de zomer nog in volle gang was, zag je dat vooral aan de bloemen
van gladiolen, dahlia´s en wacht eens, zo´n rare die daar achter in jullie tuin stond,
die zich niet liet kennen.
Dat is ook zo´n mooie die zich pas opent in de avond in schemering tussen het licht
en donker, presenteert deze bloem zich aan de nachtwezens zoals de vlinder van de nacht.
Deze bloem gaf zijn naam maar niet prijs, tot ik deze lange stelen van gele weer ontmoette, gelukkig dat
er nog mensen zijn met de groenste vingers die er maar bestaan, deze groene mens wist de naam van
deze wonder der Moeder natuur die wij allen ook zijn.
Het is de teunisbloem, lieve Peter! Nog een goed jaar verder, mijn vriend.
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´Het leven is zoals zij´
Het leven is zoals een rollende traan over een wang,
als een heldere glinstering van een ster,
als een innige omhelzing,
als een kleine oogwenk,
als een grootste schaterlach,
als een vriendelijke gebaar van dankbaarheid,
als een fijne kus van weerzien.
Het leven duurt dan wel 78 jaar.
Een leven vol rollende tranen van verdriet en vreugd.
Een leven vol heldere glinsteringen van een ster zoals haar ogen.
Een leven vol innige omhelzingen zoals in een levensdans.
Een leven vol kleine oogwenken van bezorgdheid.
Een leven vol grootste schaterlachen van lol en humor.
Een leven vol vriendelijke gebaren van dankbaarheid voor haar.
Een leven vol fijne kussen van weerzien, zeker weten,
het leven is kort en echt wel mooi als het een betekenis heeft in herinnering
in liefde voor jullie moeder en oma.
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´De bard, de ovaat en de druïde´
Al rijdend door de ACM-tuin
zag ik gisteren door een paar bladeren vallen,
in een flits, iets opengaan voor mijn spiritueel oog
het was een moment van puur bewustzijn en pure helderheid
wat anders misschien niet opgemerkt was
door mijn gewone ogen overzien zou zijn.
Dit gevoel van puurheid greep mij aan.
Plots zag ik daar door de bomen
dat er weer meer licht en ruimte komt in de natuur, dus ook in ons.

Waar het nu echt omgaat in ons leven is
dat ieder van ons stem moet geven aan wat voor moois hij of zij
in de binnenste van haar of zijn innerlijke kamer heeft
samen zijn wij allen een grote huis van liefde en geluk
dat is echt waar, mijn vriend.
De een zal zo zijn en andere zal zus zijn,
dat is niet waar het omgaat
het zijn, juist, de bont verzamelende kleuren als mensen op het patel
die de mensheid creatief tot leven laat komen.
Dus, wees altijd jezelf, want wat diep van binnen zit, komt heus wel, mijn beste.

En na binnengegaan zijn, begon zich midden in mijn gwerse huiswerk
een schets dit gedicht te vormen door de samenhang der verbanden
van lotsverbondenheid te voelen, duidelijk te voelen,
die wij kunnen delen en aangaan te samen in onze wereldwijde
visuele digitale grove van O b o d, de orde van barden, ovaten en druïden,
afgekort, Obod dus,
plots viel er weer een schil van mijn ogen en
zag ik in mijn hoofd waar die bard, ovaat en druïde
dan wel niet voor is in dit grote leven.

Zo danst ieder door het leven of alleen,
dan weer eens innig, intiem met je liefde,
dan weer met alles en iedereen door ons dagdagelijkse heen en
weer alleen in de nacht
waar wij mensen met z´n allen verbonden zijn en blijven
als zuster en broeder van elkeen.
Net zoals bij jou en mij overdag overbruggen we het Noordzeewater
door spontaniteit, spiritualiteit, vriendschap, vrede, liefde en geluk,
zeggen we met allen tot duizend maal dank
Moeder Aarde en Vader Lucht.

De bard is degene die inspiratie krijgt
uit, in, en door de natuur
die altijd goddelijke is en blijft
daar hoeven we geen doekjes om te winden
dat is gewoon waar voor in haar of zijn liederen, gedichten, schilderijen
of in andere kunstuitingen die deze kunstenaars des levens scheppen.

Buigend 3 maal met ons hoofd
eerst naar beneden dan naar boven
met de handen open en met een lach op ons gezicht
tussen velden en weilanden, bomen, vogels, toch ook
wel huizen en flatgebouwen en nu gekleurde bladeren
op of onder ene boom.

De ovaat haalt zijn kennis en genezing
uit de schoot van Moeder Aarde altijd in liefde
voor alle goddelijke wezens waar zij de schepster van is.

Het enige dat ons, jij en ik, verschilt, meis,
is de plaats jij in Engeland en ik in Nederland
en de tijd 1 uur vroeger voor jou en 1 uur later voor mij
en ons menselijke geslacht als man en vrouw en
tenslotte de reis, natuurlijk,
waarvan wij nooit van weten hoe die zal gaan en waar die zal eindigen,
het is maar goed dat dat een vraagteken blijft voor ons aardse stervelingen.

En de druïde dan, ja, die druïde is de grote meester
van zelfkennis, inspiratie, vrede, bomen en magie
alles dat wat in zijn of haar hart leeft en open is
voor wat echt in de harten en zielen leeft van haar of zijn medemensen
eveneens als wezens van licht, als kinderen zijn wij
van de maan en de zon
zo schitteren ze, een voor een, als sterren.
Denk nou niet dat het echte leven
er alleen maar is voor die druïden, die ovaten en die bardjes
neen, natuurlijk niet mijn lieve, dit zijn maar etiketjes.

Als kinderen spelen wij vol woorden van verbondenheid,
die mensen, landen en volkeren van een aardbol verbindt
in het licht van vrijheid
want vrij is een mens in haar of zijn hart,
my dear sister, Shannon,
keep up the good things in life,
we will meet again.
Bye, your brother in peace,
Edwin.
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´Achter het gezicht´
Achter ons gezicht van medeleven, mededogen en medemenselijkheid
zijn wij alleen hulpeloos, maar als wij ons verenigen
als een stem, een woord, een daad, of als een song.
…Close your eyes, have no fear, the monster is gone…... they are on the run. . .
…beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy…...before you go to sleep, say a little prayer, every day
and every way, it´s getting beter and beter…
Achter dit lied van wijlen John Lennon en 27 andere van zijn liederen gebracht door hedendaagse pop en
rockmuzikanten op de cd Make Some Noise, Save Darfur, van
Amnesty International is ook een noodkreet tot stoppen die afschuwelijke werkelijkheid als nachtmerrie
vol gruwel, verkrachtingen, terreur, moord tegen dierbare familieleden, dorpsgenoten, kennissen en
vrienden en platgebrande dorpen met duizend vluchtelingen tot gevolg, in over en over volle
opvangkampen met de angst om je lijf
om een stap hier buiten te zetten of als nog aangevallen te worden.
Stop, stop, stop, stop, laat onze medemensen in Darfur
geen angst, geen verdriet, geen pijn meer hebben, maar laat ze alsjeblieft, God, Godin, Allah terug
nomaden zijn, die reizen van dorp naar dorp niet voor gruweldaden,
maar juist voor liefde en respect door handel te drijven met hun kudde voor honger en dorst lessen en
prachtige sieraden en klederen te brengen door te leven met ieder,
zonder angst, zonder verdriet, zonder pijn.
In de duister achter de kaarsen, achter de muziek blijf ik
jullie gezichten zien en bid ik, bid ik, bid ik en bid ik
voor rust, vrede, vrijheid en een leven vol geluk, vreugde en liefde voor jullie allen.
Laat achter elke actie voor Darfur of het nou klein of groot is,
laat je altijd de gezichten helder en duidelijk zien voor je ogen van de vrouwen,
van de mannen, van de kinderen, laat ze niet barsten, wereld,
maar heb mededogen, medeleven en medemenselijkheid
heb oren naar hen, doen nou iets, haal je schouders toch niet op,
alsjeblieft God, Godin, Allah van de maan, de sterren en de zon,
geef terug dat leven voor allen in Darfur, alsjeblief, zeg, NU!
…Imagination all the people living for today…...You may say that I´m a dreamer,
but I´m not the only one…...I hope someday, you´ll join us, in the world life as one…
...Imagination all the people living life for peace……You may say that I´m a dreamer,
but I´m not the only one……I hope someday, you´ll join us, in the world life as one…
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´Waarom noemen wij ons dichters´
Wij noemen ons dichters en niet verders
omdat we dichter naar waarheid en vrijheid willen leven
en niet verder daarvan af ons willen begeven.
Is het niet dat elk gedicht dan ook ons, ik en ons allen,
dichter en dichter bij het ware en het vrije brengt in het leven van alledag.
En zien wij dichters dan ook in het minst verre het dichterbije en
in het dichtbij het meest verre, ja ja zeker!
Zo veraf als de zon nu al is en zo dichtbij in de hand van Moeder Aarde
zo kunnen wij ook de hemellichamen uit het donkere of lichtere gewelf,
symbolisch te hand nemen.
De maan in onze handen, in onze eigen menselijke hand,
of het nu ook een ster of een zon is
alles kan de mens nemen en geven
in en uit het grote geheel van de zon, de maan, de sterren
halen of brengen als inspiratie of als uit zegen van dankbaarheid
altijd in dienst van het andere of de ander,
rijk met zelfkennis en liefde, op zijn of haar gezicht fonkelen dan altijd
zijn of haar ogen van blijdschap en vreugde
dat de mensheid nu eens echt dichter mag komen
bij elkaar als een geheel van innerlijkheid naar buiten
zo kan Vader Lucht of Vader Kosmos ,
het is maar uit welk perspectief je onze schepping ervaart of ziet.
Zo kan dus, zoals ik al begon te vertellen,
ons vadertje ons met een gerust hart toedekken
met een zwarte warme deken van liefde en genegenheid
dat wij mogen dromen als kinderen van hem en van haar,
zijn geliefde rond Aardje,
in het duistere waar ons aards lichaam
dan lang of kort te ruste ligt tijdens de nacht van naakte vree,
ontdaan van alles zoals de herfst nu ook is
koud en puur.
Zeggen we goeie nacht en droom zacht.
Dat we morgen dichter mogen worden.
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´Daar zo puur schijnend´
Toen ik na het warme eten nog even
zoals gewoonlijk, steevast dus,
mijn avondrondje omheen onze tijdelijke woonverblijf deed,
ja, in het donker.
Werd ik al na de eerste hoek zijn omgereden
gelijk verrast door die eenzame ster daar
hoog boven de bomen richting het noorden,
O, die zo glinsterende poolster.
Maar na de tweede hoek zou een nog grotere verrassing komen,
niet wetende wat dat zou zijn, natuurlijk.
Het was echt een moment van ware magie.
Je komt die bocht om, en opeens, zie je ze vol in dat mooie avondlicht
onze godin van licht en liefde, daar zo puur schijnend,
alleen zij en ik, alles lijkt even, O, zo stil te staan in dat wonderlijke licht.
In dit stille magische moment, het is vandaag ook
dat jullie Moeder in herinnering gevierd is
om wat zij in haar leven betekend heeft voor het leven van jullie en allen.
Wellicht is haar ziel al vertrokken en opgegaan
in het grotere geheel tussen die poolster en de maan.
Die ons troost en kracht geeft en ons laat herinneren
dat wij dezelfde kracht bezitten als lichtwezens en
zo ook wij zo wezenlijk zijn van buiten en van binnen
voor een leven van licht en magie zoals de maan en die poolster.
Hier niet ver vandaan, is het dorp waar zij haar hart aan verloor,
zal de maan normaal even hard schijnen maar vanavond daar iets feller
in het water van Maas zal schijnen.
Kunnen we dan toch zo zijn als de maan,
wie zal het ervaren, Resi, jouw moeder natuurlijk
maar wij ook, hoor!
We worden allen een en altijd verbonden in het moment van maanmagie.
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´Vuurmeditatie´
Meditatie over wat betekent vuur in mijn leven.
Het vuur dat in mij brandt
is er in mijn extra tijd van leven,
door mijn beademing,
waar ik elke dag, godin van het bestaan, dankbaar voor ben.
In de naam van de heilige drie,
Gever van Leven,
Brenger van Vrede,
Schenker van Gratie.
Mag ik mensen
troost, kracht, liefde en vriendschap,
glimlach, inzicht,
magie, verwondering,
levensvreugde, een beetje verwarring,
ogen open,
humor, lol, nieuwe energie en genezing geven
en totaal open
mezelf aan jou geven,
onze Godin, onze God, onze Goddelijke,
man, vrouw, vader, moeder, kind,
boom, plant, bloem,
dier, steen, licht, klank,
trilling, muziek,
stil,
vrede,
hou van jou, oogcontact, verdriet, pijn,
verlangen, blote borsten, billen, O zo teder zijn,
confrontatie, een, twee,
samen verantwoordelijk zijn,
vuur, lucht, water, aarde,
fijn dat we er mogen zijn
in het licht en donker
van de tijd.
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´Toveren zonder stokje´
Zoals een tovenaar met zijn of haar spreuken en dat stokje
de wereld doet betoveren en verwonderen.
Zo doet de zon dat ook met haar of zijn, O, zo subtiele stralen je kamer of op een plek
in het bos kan doen verlichten als een zonnetoveraar, zo heel even maar, je doen fonkelen dat die
zonnekracht van glinsterende kleuren eventjes je werkelijk doet verblijden
door betoverd en verwonderd te zijn om dit prachtige kleurspel voor je ogen.
Maar wij als doodgewone stervelingen zijn allen ook tovenaars, magiërs en mystici, hoor!
Misschien zeg je god man, maar kijk eens echt goed naar je zelf,
voordat je jezelf en het kind met het badwater weggooit!
Ja, jij ook mijn liefmens, jij bezit ook toverkracht en wonderkracht
doe je ogen maar eens open en wat zie je dan?
Kom nou, doe je best, zie je al iets?
Pak dan dat glas maar eens eventjes asjeblieft, kijk eens door het lege drinkglas
langs boven of van onderen, het is om het even, hou het voor je ogen,
kijk voorzichtig een beetje open door het glas richting de zon, wat zie je dan?
Juist! Wie is nou de magiër, jij of ik, allebei bedoel je, niet waar?
De kleuren die je dan ziet. Ja, dat zijn ook die kleuren die ons nieuwe energie, levenskracht en genezende
zelfheelmakers kunnen geven.
Stel je, nu, een boom voor zoals die in het stadspark of achter in je tuin, op straat of
eentje uit het naburig bos, het maakt niet zoveel uit waar of welke.
Deze boom, oud of nog een jonkie, deze dus of die andere daar
ontvangen al dat kleuren-energielicht van de zon via de kruin naar zijn of haar
takken, blaadjes in de levendige seizoenen, de stam en wortels.
Bij ons mensen gaat dat ongeveer ook zo. Wij ontvangen net zoals bij hen energielicht, door de
ruggengraat als stam zoals bij onze dierbare bomen, waardoor deze energie zich langs 7 middelpunten
laat stromen de chakra´s.
Die beginnen bij onze kruinchakra, dan vloeit de universele levensenergie verder
naar beneden langs je voorhoofdchakra, je keelchakra, voel je ze al?
Misschien ga ik te snel voor je en moet je eerst wat rustiger worden. Oké, prima!
Doe je ogen eens dicht. voel rustig je ademhaling in en uit gaan, voel de zeer fijne energie komen vanuit
de kosmos boven je.
Ssst ssst ssst.
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Geef het een kleur wit of geel of wat prettig aanvoelt.
Volg het nu naar de kruin, ga langzaam naar je voorhoofd. Nu naar je keel.
Ssst ssst ssst.
Voel dan heel traag die kleur van energie verder gaan naar je hartchakra
hier neem je waar dat de kleur naar links en rechts gaat rechtstreeks naar je handen,
waar je deze energie ook zelf kunnen gebruiken voor onszelf of alle andere levende wezens en materie
van licht.
Ssst ssst ssst.
Dan ga naar je zonnevlechtchakra een beetje boven je navel, voel je het?
Ga dan verder met dat licht van energie naar je sacrale chakra vlak onder je navel,
als laatste kom je vol in vrede aan bij de stuit en het bekken hier is het gebied
van de wortelchakra.
Ssst ssst ssst.
Op deze plek gaat de energie verder naar onze benen en voeten,
hiermee lijken we toch echt van kop tot teen, van kruin tot wortel wel heel erg sterk
op onze prachtige bomen.
Ssst ssst ssst.
Wen even aan de stilte.
Doe rustig je ogen open en kijk in het volle licht, hé je bent er nog.
Met een tevreden lach op ons gezicht.
Nu neem ik je nog even mee, voordat we verder gaan, naar een andere fijne energie
onze aura´s omheen ons fysieke lichaam eentje uit verschillende lagen kleuren van stromende of
blokkerende energieën.
Oké, we gaan verder, mijn lieve!
Zoals wij, als westerse mens, zo goed kunnen spelen met gedachtes en gevoelens,
zo kun je ook spelen met licht en energie.
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Ja, zo deden onze voorouders dat ook honderden en duizenden jaren geleden
misschien ook zo of vergelijkbaar.
Want zij leefden nog echt als een klein onderdeel uit het groter geheel
samen met alles en iedereen in die, O, zo Moeder, Vrouw en Meisje goddelijke natuur
en in die, O, even zo goddelijke kosmos of lucht boven je als Vader, Man en Jongen.
Zoals een baby zo heerlijk uit de borst mag drinken,
zo leven wij ook uit de borsten van Moeke Aarde in stad, bos of op de boerenbuiten
gevoed uit de producten van haar, O, zo ronde volle Moederke Aarde.
Op de stroom afwaarts van het leven van Bron naar wijde Oceaan is het goed om te weten dat de bron en
de grote zee immer en nooit nimmer, altijd bij ons is, mijn liefste mysticus.
Bij een boom langs onze levensrivier is zij onze Moeder en wij haar kinderen, is zij er altijd om ons te
troosten, te laten lachen, huilen, te relativeren, serieus te laten zijn, te dansen, te rollen, te vrijen, stil te
laten wezen dus ons echt volwaardig mens laten zijn.
Maar hoort dan ook niet bij ons mens-zijn ons hart en gevoel, ook leven vanuit ons hoofd met ons volle
verstand, ja zeker, maar er is toch ook iets bovennatuurlijks en onverklaarbaars aan ons mensen in ons
goddelijk bestaan?
Dus wees open naar alles, alsjeblieft, of je nu bankbediende, verpleger, leraar, fabrieksarbeider, schooljuf,
buschauffeur, student, baas of gepensioneerd, in de ziektewet of weet ik wat, allen van ons leven altijd
omarmt door haar of je dit nu bewust ervaart of niet deze liefste is er altijd.
Met een knip van je vinger, ze is er.
Altijd ook als we verward of geen verbanden meer zien en niet meer verbonden voelen met het grotere
geheel, juist dan is ze er, wel stil en liefdevol, voor jou in een hand
als mens, vogeltje, bloem, dennenboom en als hertje en
in de andere hand als dag en nacht langs onze rivier des levens of we nu zoals ik lerende druïde bent of
natuurmens of christen-stedeling of moslim-dorpeling, atheïst, humanist, socialist of kind, elk mens allen
dus, zijn wij mystici, magiër en tovenaars,
het is maar dat je het weet!
Tover, verwonder, maak van 2008 magie met jezelf, ieder en alles dat de wereld mooier mag zijn dan die
al is en wees altijd hoopvol naar de dag van morgen, mijn liefste mensen,
gezondheid, vreugde en vrede, peace, my brother and sister.
Hef het glas op het leven, proost in vrede en lach!
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´Zoals een blad liggend op het water´
Zoals een blad liggend op het water
zo mooi met een zachte kracht
vloeiend en stromend de rivier verder af
naar een nog groter water.
Zoals de zon zo schittert en glinstert
op het water van het kanaal
nog kabbelend en vol van beweging
van net twee voorbij gevaren boten
zie je tot aan die boot die nu al in de verte is
een lange smalle strook van glinster en schitter
van de zon weerkaatsend in het water,
net kleine zonnetjes bij elkaar.
Zal onze laatste reis bij het heengaan van onszelf
ook zo’n weg zijn vol van glitter en twinkel van pure lichtjes
als die sterren van ’s nachts, ja dat hoop ik wel,
natuurlijk gaan we dan weer op in het grote water,
beter gezegd dan gaan wij op in de grote lucht
in een oceaan van leven
waar we dan allemaal nog puurdere lichtwezens zijn
net zoals jouw lieve moeder, Daniëlle,
ze is nu zelfs nog lichter als een veer van een duif,
zo schijnt haar licht nou naar jou en ieder waar zij van hield.
Dat deze woorden troost moge geven.
Amen.
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´Heb jij al eens een pasgeborene gezien´
Wat is een pasgeboren menswezentje toch hulpeloos
zonder de liefde van twee geliefden voor elkaar
voor dit wonderlijke nieuwe geschepte leven
als geschenk aan mekaar en aan de wereld,
van amper 9 dagen?
God wat is me dat toch een wonder,
neen nog niet vaak gezien eigenlijk,
maar laatst zag ik er eentje.
Wat zijn het toch al mooie mensjes, he!
Het was Quintin van de trotse ouders Mascha en Jean-Paul
van grote broer Kelvin.
Hij keek voorzichtig door zijn klein beetje open oogjes
nog beetje onwennig het volle zonnelicht van het leven in.
Het volle levenslicht is in het begin misschien
wat overweldigend en verblindend
na die negen maanden duister
intiem in de baarmoeder van je levensmoeder.
Maar snel wen je aan het licht en de overvloed van leven
gegeven door en gekregen van.
Het leven is zoals bij een schelp gevonden op een strand
de zee zal altijd in de schelp blijven,
ook is er geen zee in de buurt.
Het leven is zoals bij een geboren baby gekregen door liefde
voor het leven
de liefde en het leven zal altijd in hem blijven
ook als zijn scheppers niet de buurt zijn.
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´Nachtgebed´
Zoals een kraai vertrouwt op zijn vleugels bij het wegvliegen van een boom,
zo kunnen wij ook vertrouwen op onze innerlijke vleugels bij het overgaan
naar het land van onze dromen tussen de sterren, waar wij nachts verblijven.
Moeder godin Maan waakt altijd over ons, als je eens op een nacht wakker bent,
stap dan eens uit bed en loop naar een raam, doe dan het gordijn voorzichtig open
misschien zie je ze dan, vertel me dan eens een keer, wat ze tegen jou zei?
Als de nacht over ons is, als je net een paar minuten in bed ligt, dus vlak voor slapen,
als je ogen al dicht zijn, loop ik nog altijd even de dag door, van wakker worden tot slapengaan, nog even
passeert de dag met zijn inhoud voor mijn innerlijke ogen,
de mensen die ik die ontmoet heb, voorvallen leuk of minder leuk, de bezigheden die de mens nodig
heeft en nog zo van alles wat tot zegenen voor mens, boom en dier.
Bij jou zal het overlopen van de dag ook natuurlijk eerst het opstaan zijn, jezelf klaarmaken om de dag te
kunnen beginnen, ontbijten samen met je zus, pa en ma,
naar school gaan, lessen volgen, speeltijd hebben met vriendjes en vriendinnetjes, eten op school, naar
huis wandelen of fietsen, thuis vertellen hoe je dag was, misschien weer gaan spelen met vriendjes en
vriendinnetjes en zeker en vast met Emma gaan spelen en nog eens hard oproepen dat echt nu iedereen
het heeft gehoord: Ik ben de prinses!
en de andere dingen die je deed en die weet jij alleen, lieve Nellie.
Maar dat je naar bed ging, weet ieder uit eigen ervaring.
Nog heel even voor je in slaap valt, voel bij je voeten een helder licht van energie en genezing, laat het
over je lichaam gaan helemaal van onderen tot aan je kruin,
van voor naar achter en van links naar rechts.
Nu is het ook het moment als je nog ergens last of pijn hebt
om een genezingslicht te laten gaan van boven je kruin naar die plek of plaats
van pijn, verlangen, leegte of gewoon als genot te gaan slapen
in dit goddelijke licht van herinnering, van Moederke Maan en/of van de droom.
Laat deze nacht zijn werk maar doen, je ogen worden zwaarder en zwaarder
tot je opeens weg bent en de droomwachters je binnenlaten en morgenvroeg
ben jij de enige die weet of niet natuurlijk, hoe het daar was.
Laat dit een gebed zijn een nachtgebed voor jou en ieder
als wezen van licht, energie en liefde.
Ja, mijn innerlijke vleugels werken, die van jou toch ook? Of niet?
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´Adem´
Als onze droomadem wakker wordt en de zon, als ons bron des levens,
over het universele leven schijnt vol prachtige kleuren geeft de wakkere adem
ons elke dag verse, nieuwe lucht onze longen in.
Als je dan opgestaan bent, kun je jezelf ook nog energie en lichtstralen geven
als een ring om je heen van zonnekracht en genezing, dit doe je door je naar buiten
te begeven de natuur in of in gedachte door ons in te beelden dat wij de stralen zijn van deze goddelijke
schijner, de zon, die wij ook zelf zijn voor elkaar in het leven met mekaar.
Als wij dit beseffen kunnen wij ook begrijpen dat de ringen
die in een boom zijn leeftijd laat zien, eigenlijk van licht en energie zijn.
Dan snap je ook dat wij mensen zoals jij en ik, lieve Emma,
ook zo’n ring van liefde en licht, elk jaar om ons heen kregen
voor bescherming en energie van Onze goddelijke uit de grote kosmos,
die als een vader om zijn kinderen geeft.
Maar moeders aarde is er ook nog, ja ja, zij voedt ons ook
door energiekracht te geven uit haar baarmoeder waar we allen
in dorpen, gehuchten, woonplek alleen in bos of weidse natuur of in steden leven.
Maar zou je misschien afvragen, ik zie ze toch niet die kleurenringen,
juist, dat is het geheim van het leven. Deze kracht is onzichtbaar net zoals Moeder Aarde en Vader
Kosmos niet te zien zijn voor ons, zo zijn ze wel te voelen of te visualiseren
als een kracht van universele liefde en genezing maar open dan wel je bewustzijn
alsjeblieft voor deze levensadem, want anders werkt het niet!
Wij allen zijn aarde, kosmos; zon, maan, sterren; god, godin; vader, moeder;
kind, volwassen; lichaam, geest, liefde, vriendschap; genezing, vreugde en vrede
dit zijn we in ons hart, laat het nou alsjeblieft naar buiten komen en zeg ik ben ook jou, mijn liefste
vriend.
Voor later.
Het intiem opgaan in elkaars liefdesdaad van twee geliefden is hemels genot maar
een nog groter hemels genot is opgaan in de liefde voor al het leven dat een god en godin is, van mens tot
alle mensen, van mens tot alles in natuur en mens tot alles in kosmos
van liefde in alles om je heen van het kleinste onkruidje, steentje, pasgeboren mensje tot
de grootste boom, opaatje, ster, allen we zijn lichtwezens of materie in verbinding met elkaar als levende
materie of levend wezen, zo leeft alles met liefde voor het leven met elkaar samen in adem, in en uit.
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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.
- Paul Widdershoven (†) ; kracht zoeken in onszelf, bij de ander of bij elkaar als geliefden of in de wijde
natuur of bij ons geliefd huisdier of bij een mens zoals wijzelf of bij Jezus of Boeddha of bij een boom.
- Ter gelegenheid van 40 jarig huwelijk tante Cecile en oom Michel.
- Verhuizing van Ingrid mijn zus, Peter mijn schoonbroer, Emma en Nellie mijn beide nichtjes van
Borgerhout naar Kapellen.
- De Texel vakantiegroep gasten en vrijwilligers juli 2006.
- Ter gelegenheid van mijn vader’s verjaardag, een regenbui; de oever van het kanaal dat noordwaarts
stroomt (Julianakanaal in Bunde); de helaas niet wederzijdse verliefdheid en liefde van Milou uit
Moorveld-Geulle; het beeld van de druppel die op het water valt eerst een klein rondje maakt dan een
grotere tot het een wordt met het grote water; het beeld dat liefde eerst een kleine rondje is dan een
grotere tot je liefde geven voor alles in aandacht en respect; Moederlijke aardse kracht; Vaderlijk
kosmische kracht; het vrouwelijke; het mannelijke; in het leven bij elkaar als een goddelijk geheel; de
liefde zelf; Awen de goddelijke inspiratiekracht; de goddelijke drie-eenheid van de schepping Moeder,
Vader en Kind; de Aarde en de Kosmos en Onze goddelijke, als God voor alles en iedereen.
- Druppels puur van geluk en vriendschap zoals een glimlach die er was, is en zal blijven tussen mij en
jou (Milou uit Moorveld-Geulle).
- Ter gelegenheid van mijn schoonbroer Peter’s 35ste verjaardag en vriendschap te geven aan ieder.
Ogen sprekend van menselijkheid kijkend wat de ander nodig heeft dat zijn oren en ogen
die luisteren en kijken naar wat echt werkelijk belangrijk is doet altijd glimlachen of tranen,
openheid is het geheim, de schat en de essentie voor onze mensheid als een in een wereld van ons
allemaal.
- Er maar geen vinger op kunnen leggen wat er dan echt nu is tussen jou (Milou uit Moorveld-Geulle) en
mij.
- Bij de bomen van liefde en rust vind ik de liefde en rust, te kijken waar het fout zit bij mezelf, haar
loslaten en kwijtraken, ik ga voort met de liefde, de vrede en de menselijkheid voor ieder en vindt heus
wel de ware voor mij.
- Bij het afscheid van de fijne personeelsleden naar de tijdelijke huisvesting in Sittard, hartelijke innerlijke
dank aan Eef, Nancy, Nicole de Klein en Sandra.
- Bij het overlijden en ter gedachtenis van Han s Hendricksen.
- Ter gelegenheid bij de geboorte van spruit Ewout en de trotse ouders Anita en Camiel.
- Ter gelegenheid van mijn zus Ingrid’s verjaardag en de volle maan als drie stralen licht.
- Bij het overlijden van Ria Theekamp’s vader.
- Bij het overlijden van Rietje Verweij’s moeder.
- Bij het overlijden van Nicole Spaubeek’s vader.
- Trekkend onweer met mooie weerlichten in de wolken en uitslaande bliksemflitsen, voorbij komende
griepstormaanval, godin maan la luna, mabon het goddelijke kind, universele druïde van vriendschap en
liefde in het licht van vrede van alles en voor ieder, Krishna, Boeddha, Taliësin, Merlijn, Jezus,
Mohammed, Gandhi en menigeen die zijn hart volgt dus in potentie iedereen.
- Ter gelegenheid van de verjaardag van mijn nichtje Emma.
- Ter gelegenheid van de verjaardag van mijn nichtje Nellie.
- Jaargetijde de lente.
- Ter gelegenheid van 40 jarig huwelijk van mijn eigen pa en ma.
- Voor troost ter gedachtenis bij de verongelukte Daan Olde Damink.
- Ter gelegenheid van het huwelijk van Monique en Joey.
- Ter gelegenheid van de verjaardag van mijn moeder en het ontstane licht van onze zon.
- Ter gelegenheid van de geboorte van Daan het eerste kind van lieve vrienden Geert & Sonja.
- Bij het overlijden en ter gedachtenis van vriend René Heuts.
- Om zelf het levenspad van een universele druïde te mogen bewandelen, voor drie belangrijke zaken om
troost, bescherming en zegening te geven voor beterschap of genezing of, dank aan Moeder Aarde en
Vader in het luchtje voor jullie steeds nieuwe zegen, begeleiding en inspiratie.

- Ter gelegenheid van de geboorte van Jacob broertje van Anna en het tweede kind van mijn nicht Veerle
en haar man Mark.
- De rockband Snowpatrol, Avalon en Jerusalem.
- Ter gelegenheid van de geboorte van Bente van papa Armand, mama Eef en de paardenbloem.
- Ter gelegenheid van de geboorte van Lars de oudere broer van Sven van de trotse ouders Patrick en
Daisy en het levensgevend water.
- Wandelen met een 50tig tal deelnemers, personeel, vrijwilligers van het activiteitencentrum Maastricht
van Kanne naar Eben-Emael, de waanzin van oorlog en het leven van een boer.
- De lucht, de strakke blauwe lucht, de stapelwolken, de zon, Vader Lucht, Artsen zonder Grenzen, het
klimaat, het luchtkijken, Moeder Aarde, het leven, de liefde, de vriendschap en de waarheid.
- De vruchten van de zomer, de appels, de zonnebloemen, bijen, koolmezen, de ekster, de raaf maar
blijkbaar was het een grote kraai want raven komen hier blijkbaar niet meer voor,
de zomereik, gladiolen, dahlia´s, de vlinder van de nacht, de teunisbloem en Jean Bovens (deelnemer/
tuinman ACM) met de groenste vingers die er maar bestaan.
- Voor een overleden medemens.
- de ACM-tuin, een paar gevallen bladeren, opengaan voor mijn spiritueel oog, een moment van puur
bewustzijn en pure helderheid, niet opgemerkt en door mijn gewone ogen overzien, puurheid die mij
aangreep, tijdens mijn gwers huiswerk vormde zich een schets van dit gedicht, het wereldwijde forum
The druid grove van Obod de orde van barden, ovaten en druïden, de bont verzamelende kleuren als
mensen op het patel van de mensheid, wees altijd jezelf en thanks, my dear sister Shannon aka
baby_bard Namaste! and keep up the good things in life, we will meet again, maybe once!
- Achter ons gezicht van medeleven, mededogen en medemenselijkheid, ons verenigen
als een stem, een woord, een daad, of als een song, de twee songs “beautiful boy” en “Imagination” van
wijlen John Lennon en 27 andere van zijn liederen door pop en rockmuzikanten op de cd Make Some
Noise, Save Darfur, van Amnesty International is een noodkreet voor het stoppen van die afschuwelijke
werkelijkheid van onze medemensen in Darfur.
- Dichters en niet verders omdat we dichter naar waarheid en vrijheid willen leven, elk gedicht ons
dichter en dichter brengt bij het ware en het vrije in het leven van alledag.
- Bij het overlijden van Resy Heuts’s moeder en verbonden-zijn in het moment van maanmagie.
- De betekenis wat vuur in mijn leven heeft, de extra tijd van leven door mijn beademing waar ik elke
dag godin van het bestaan dankbaar voor ben en de heilige drie Gever van Leven Brenger van Vrede
Schenker van Gratie.
- De toverkracht van genezing door universele levenskracht, de 7 chakras en de aura.
- Bij het overlijden van Danielle Jacobs’s moeder, een blad liggend op het water, het water van het kanaal
nog kabbelend en vol van beweging van net twee voorbij gevaren boten,
onze laatste reis bij het heengaan van onszelf ook een weg mag zijn vol van glitter en twinkel van pure
lichtjes en een veer van een duif.
- Ter gelegenheid van de geboorte van Quintin van de trotse ouders Mascha en Jean-Paul
en van grote broer Kelvin, een schelp, een strand en de zee.
- Onze innerlijke vleugels, het land van onze dromen tussen de sterren, Moeder godin Maan, als een
nachtgebed voor het slapengaan loop ik de dag nog even door van wakker worden tot slapengaan,
passeert de dag met zijn inhoud voor mijn innerlijke ogen tot zegenen voor mens, boom en dier, een
genezingslicht te laten gaan van boven je kruin naar die plek of plaats
van pijn, verlangen, leegte of gewoon als genot te gaan slapen, de droomwachters en dat een nachtgebed
ook voor jou en ieder mag zijn als een wezen van licht, energie en liefde.
- Onze droomadem, onze wakkere adem, elke dag verse nieuwe lucht in onze longen, Onze goddelijke in
de kosmos, het geheim van het leven is dat het licht energie genezing en universele levenskracht
onzichtbaar is net zoals Moeder Aarde en Vader Kosmos zijn wel te voelen of te visualiseren als een
kracht van universele liefde en genezing. allen zijn we aarde, kosmos; zon, maan, sterren; god, godin;
vader, moeder, kind, volwassen, lichaam, geest, liefde, vriendschap; genezing, vreugde en vrede in ons
hart, laat het nou alsjeblieft naar buiten komen en zeg ik ben ook jou mijn liefste vriend, het intiem
opgaan in elkaars liefdesdaad van twee geliefden blijft hemels genot maar een ander misschien nog
groter hemels genot is opgaan in de liefde voor al het leven en alles met liefde voor het leven met elkaar
samen
adem, in en uit.

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 (die de zaak in een stroomversnelling bracht, geweldig
man! ), Mezelf voor het scannen van al de tekeningen (dan zie je alle details van dicht bij mooi !) Luc
Reinards, je hebt iedere keer weer de creatieve gave om me te verrassen en vooral jouw kijk op die
dingen, hoe het geheel er uitziet, bij jou is het echt in goede handen, prachtig! en natuurlijk mijn vader
niet te vergeten die altijd mijn taal weer meer Nederlands maakt door de taalfouten uit mijn gedichten
en vooral uit het voorwoord te halen (volgens mijn lieve pa: Gij gebruikt altijd veel te lange zinnen en er
zit te veel spreektaal in. Waar ik dan steevast op antwoord, het is toch mijn taal, hoe ik dat zegt. Is het
Nederlands? Ja, antwoord hij dan. Prima, toch, antwoord, ik dan terug! )
In liefde en vriendschap bedankt jullie allemaal.
Edwin.

Edwin, Leo, Cato Vanmontfort.

Edwin Leo Cato Vanmontfort - Het boek van een universele druïde van het leven langs zijn gedichten en tekeningen.

Zo, de klus is geklaard! Internetboek5 is klaar! Hiep hiep hoera! Dit deel internetboek5 heeft de
titel ´Het boek van een universele druïde van het leven langs zijn gedichten en tekeningen´.
Nu gaan we verder waar het vorige deel internetboek4 eindigde namelijk op de zelfde plek hier in
Bunde dichtbij de twee oude eikenbomen na de lange spirituele zoektocht. Hier vond ik mezelf
als een druïde, als een universele druïde in, voor en door rust, energie, inspiratie, spiritualiteit,
kracht, Liefde, vriendschap, een doel en bestemming.
Dit boek begint met ´Het niet meer mogen zijn´ gaat verder langs een huwelijksjubileum, dat het
thuiskomen in je straat, dorp of huis ook thuiskomen is in je eigen hart en langs een vriendenvakantiereünie in het gedicht ´Eiland´.
Dan breekt er een periode aan met gedichten over gebroken-zijn. In het gedicht ´Wat nu nog rest´
dan zie je dat je kleinere-ik nog een hogere-ik heeft net zoals er een grotere universele leven is
achter ons kleinere persoonlijke leven. Dat wat ik diep in mezelf ben dat komt boven in de
mensenwereld aan en wordt hierbuiten gezien in de manier hoe ik nu in het leven sta. In mijn
gedichten en tekeningen mag ik blijdschap samen delen en beleven van geluk in
geboortegedichten, in troost met woorden en tekeningen voor de nabestaanden van overleden
dierbaren en getekende en energieoefeningen in gedichtvorm voor het verkrijgen van meer
universele kracht en genezing. Zo kabbelt het boek verder vol gedachtes, wijsheid, genezing,
energie, levenskracht, levensvreugde, verdriet, Liefde, vriendschap en leven.
De twee laatste gedichten ´Nachtgebed´ en ´Adem´. vormen samen een brug van mijn oude
manier naar mijn andere nieuwere wijze van gedichten schrijven.
Met en voor alle mensen op Moeder Aarde zal ik altijd open en eerlijk zijn zoals een lerende
universele druīde dat beaamt.
Mag ik jou ook dit keer weer veel lees- en kijk plezier wensen.

Als je na het lezen van mijn vijfde 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 altijd waar mensen nog steeds lijden door oorlog, voedselnood of natuurramp en snakken
naar een betere toekomst en wereld!
Dus Help alsjeblief.
Als je meer wil weten over deze organisatie, kijk dan op www.artsenzondergrenzen.nl
of wil je ze direct doneren, kijk dan op
www.artsenzondergrenzen.nl/steun-ons/doe-een-gift1.aspx
Namens Artsen zonder Grenzen,
vele dank,
Edwin, Leo, Cato Vanmontfort

