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Mijn eerste afrondingsopdracht

My ovatic gift to everyone – Part 1
Visualisation of a healing ceremony in the forest of healing
You breath in and you breath out. You breath in and you breath out. You breath in and you
breath out. Now you come in a calm atmosphere of mind. It is broad daylight. And full in the
months of summer. You visualize, you are standing near two old large oak trees. These ones
have seen a lot of changes of seasons more then you can ever image. Lots of times of spring
when trees nearby are full of blossom, when life begins over and over again. Lots of times of
summer when these oak ones are full of leafs and all life surround them are abundantly of
fruit of all kinds. Lots of times of autumn when leafs have first all different shades of colours,
then fall gently to the ground and squirrels come looking for acorns. Lots of times of winter
when the lifeblood of trees are totally inactive and we human beings are too silent in our inner
mind unseen for many in the outer nature.
Again, you visualize the both oak trees. And you go in between these tree ones as you go
through a gate to start your way to the forest of healing. Now, you let these trees behind you
and cross the little meadow. In the distance you see a glimpse of a hillside, actually a bit of
the top of the forest of healing. In a quick and vivid appearance it looks to me as a mosaic in
the sunlight with all kinds of nuances of colours, of the trees, of the leafs, of all little and
subtle pieces of pure life.
You follow the pathway in front of you that leads to that forest of healing a bit further up on a
hillside. First you go along trees and some houses. Then you visualize that you go a little up
out of the valley into the hills where the trees have create a forest of trees. The path ahead is a
meandering way up further in the woods. Actually this track is not alone made by men, but
also made by time, rain and the downwards flooding of water. Because of this the road is now
wriggled, hollowed out and is lower then the trees. By going further you see the roots all
naked beneath and above you image that you walk in a wood of very long trees all covered up
with ivy. A little bit further up this road you come at a crossroad of 5 directions. You take the
first direction on the right side. You go a little bit downwards and after the track goes deeper
into forest all of a sudden you come in an area of sacredness.
Now you may close your eyes and you are in the most sacred place of healing, actually you
are in the middle of my own sanctuary in the forest of healing. On this special place you will
feel under you a stream from a source somewhere nearby. The water will purify, heal and
recover you. The wind will blow away all your worries and all the things they not matter. The
trees will give you new life, strength, energy, fullness, purity, joy, friendship, love and
happiness. Now you may open your eyes again.
Here in the healing sacredness of the sacredness of healing is also the place to be to do
a healing ceremony for yourself, for friends, for family, for community, for country, for
everyone, for every need, every support, every healing or other circumstance. Here you can
ask everything only for good intentions of mind, of people, of all holiness, for all creations of
Mother Earth surround in the Father Cosmos.
Now you can do a healing ceremony for yourself or for another purpose. If you do a healing
ceremony for yourself then visualize, you are standing in the middle of a bright light and
again you may close your eyes. You picture clear in your mind your question, your problem,
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your need or your request for healing. Now you visualize, that all of the water of the stream
goes in front of you along your body above from your feet to your head and backwards down
behind your body from your head back to your feet. At once you feel the true energy of the
purifying, healing and recovering power of water from the source nearby all over you. Again
you visualize that all of the wind blows away all your worries and all the things they not
matter. At once you feel the true cleansing force of the wind all over yourself. At last you
visualize, that all of the trees give you new life, strength, energy, fullness, purity, joy,
friendship, love and happiness. At once you feel the true ability and knowledge of nature of
these ancient trees. Now your body is again full of health. And then you may open your eyes.
If you do a healing ceremony for another purpose then visualize, that you put that purpose in
the middle of a bright light. In that centre of true light you picture clear what is your question,
your problem, your need or your request for healing. Now you visualize, that all of the water
of the stream goes entirely over your purpose. In a moment of seconds you see the true energy
of the purifying, healing and recovering power of water from the source nearby all over your
purpose. Again you visualize that all of the wind blows away all your worries and all the
things they not matter about your purpose. In a moment of seconds you see the true cleansing
force of the wind all over your purpose. At last you visualize, that all of the trees give your
purpose new life, strength, energy, fullness, purity, joy, friendship, love and happiness. In a
moment of seconds you see the true ability and knowledge of nature of these ancient trees.
And now your purpose is again full of health.
Now it is time to end this healing ceremony by expressing your gratitude deep out of your
heart to say thanks to the healing water of the source, thanks to the healing winds and thanks
to the healing trees and finally you say thanks to Mother Earth and Father Cosmos.
Now it is also time to leave this sacred place of healing in the forest of healing. You go back
the way you came by turning around yourself to the direction you came. Then you let the
most sacred place of healing behind you.
Now you follow the track in front you that leads you back to that crossroad of 5 directions,
Here you take the first direction back to the left. You go further the way down along the trees
covered up with ivy and the naked roots. Now you come back on the road that is wriggled and
hollowed out and still lower then the trees. By going further downwards of this meandered
path you can see some glimpse in the distance of the fields and the grasslands in the valley
laying there as a tapestry of green, yellow and brown colours reflecting in your eyes.
Now the trees become lesser and lesser and the forest disappeared. Now you are again back in
the valley. After you passed some houses and trees, you see in front of you the meadow. After
crossing it. You are back at the two old large oak trees. At last you go back in between the
trees to go through the gate to come back on the place where this visualisation started.
With a smile on your face. You come in a calm atmosphere of mind. You breath in and you
breath out. You breath in and you breath out. You breath in and you breath out.
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Be blessed with creativity and healing.
Awen /|\ .
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Mijn eerste afrondingsopdracht

My ovatic gift to everyone – Part 2
Some words of guidance to my drawings of the visualisation of a healing
ceremony in the forest of healing.
When you read the visualisation of a healing ceremony in the forest of healing. Your mind
will give spontaneously images about the words or sentences you read. Mostly these words or
sentences are coloured of what we know and who we are. But the true strength of a
visualisation will turn you to another sphere of reality and lift you up above yourself.
Therefore you have first to read the visualisation with an open mind. Then you can look to the
drawings also with an open minded view. When you look deeply into the drawings you see
for your eyes one version of the visualisations, actually you see my version of imagination.
Before I go further with the guidance, I have first something to explain about my version.
Because of my disability a muscular dystrophy with artificial respiration and sitting in an
electric wheelchair with a little function of my two hands. I can fortunately work with a pc,
with a little adaptation of my mouse and a special adaptation of a screen keyboard. Because of
that I can give you the visualisation of a healing ceremony in the forest of healing as an art of
healing. And I can make drawings and also paintings. And because of that I can give you the
drawings of the visualisation of a healing ceremony in the forest of healing as an art of
drawing. When I read and study a lesson (gwers) of my bardic grade and now of my ovatic
grade and when I come at the exercise part (practicum), then I always make a drawing of it.
By expressing it on this way I come more on a deeper and subtle level in contact with the
exercise. My way of drawing is more coming out of myself from the inside to the outside. I
may to say that I draw like a child not worrying about the end result, but more to let go the
pencil itself in your hand. Not thinking about it, but only to draw. Then it almost goes itself
that your hands create by themselves the drawing on your paper. Now I go further with the
guidance.
Well, to make a drawing of the visualisation of a healing ceremony in the forest of healing
you have first to take some material such as a piece of a A5 paper size and coloured wax
pencils in my case. But you can take any size, thickness or kind of paper for it and you also
can take any kind of pencils or even painting material. The most imported thing is you have to
take the materials you most like or most practical is for yourself. If you have chosen your
materials. It is now time to start to draw. You first read some sentences, then you draw it on
paper. But let your hands do the creation work, not your brains. I have chosen to make 4
drawings to make it workable for myself. But actually when you look good at the 4 pieces of
drawing (see under this text), you can puzzle these pieces together to one drawing. Now you
go further by reading some sentences and then drawing it and so you go on and on, reading
and drawing, reading and drawing…. till you have read all the text and draw all the details
you want. good luck with it!
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Be blessed with creativity and healing. Awen /|\ .
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Mijn tweede afrondingsopdracht

Essay the relationship between my poetry, my drawings, my way of life
and the work of druids in general
Yes, there is a real relationship between my poetry, my drawings and my way of life.
Not as separate aspects of expression of myself. No, it is one expression of my inner deep
being as myself. Well, my poetry and my drawings are linked to each other as 2 aspects of
one expression of my art as a artist of life arts. Because each poem has its own drawing what
is related to one another, actually the drawing and the poem are one. The poems and the
drawings are reflections of my inner and outer views on life. On this moment I have written
347 poems and I have draw til now about 270 drawings. But 250 of these poems and drawings
are together as one and are collected in 5 books of internet. So do I call them. Each digital
book it a pdf.file on my own website www.vredeswens.nl (unfortunately are both only in
Dutch). The name is in my mother tongue Dutch and it means a wish of peace.
And there is a true relationship between my arts and the work of druids in general, because
my arts are reflections of listening to my inner deep being. And that is an universal druid in
the outer world. Later more about it.
Before I can tell you about that close entwined relationship of my expressions of myself to
druidry. I have first to explain you 4 things, the first thing is about who I am, the second thing
is about when my life started, the third thing is about how I developed from baby, child to
adulthood and at last the fourth thing is about how my inner being knocked on the door of my
consciousness to open my view to a wider perspective of spirituality and life. And after I have
explained this all, then I can come at last to the real essence of my essay.
Well to begin with the first thing, I am Edwin Vanmontfort.
Then I go further with the second thing, my life started how every life starts at the moment of
birth, our first breath in and breath out. I was born in Hamont a little village in north-eastern
Kempen of Belgium, in the year 1971. Because of that I always felt me attracted to the legacy
of the 60’s and 70s: Love, Peace and Happiness. Neither that my parents where hippies, not at
all nor I was reincarnated from a hippie. My first memory of the 70s will always be the music
on the radio that I already listened as a little boy. Because of that I know lots of different
kinds of music of all time.
And I remember me now that in my early young years when we visited each time one uncle of
mine that I always listened there to Lp’s of the Beatles with headphones on my ears.
Now we come to the third thing because of my physical disability my life developed in a
different way as a child without a disability. My physical development as an infant was more
slowly and different as my contemporaries. I was late with my first moves as crawling and my
first steps as walking. When my further evolution as child went still slowly my parents went
to a doctor at the hospital. And at an age of 7, they made a muscle biopsy and came to the
diagnose of a muscular dystrophy type Becker. This disability includes that each piece of
muscle decrease slowly in stages over the years. It actually started with my lower limbs. As a
small boy I could walk normally. I walked only slower as the other kids and I stumbled a lot
of times over my own feet with many ricked ankles as a result. I remember me that when we
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had at school gymnastics, I had to sit most of the time on a bench and watch how my
classmates did the gym. Maybe because of that a seed was sowed then in my heart of a
contemplative, reflective and meditative part of myself.
There are 4 moments in my life when my muscular dystrophy decrease in a much quicker way
then it was usually. The first time was when I got my first wheelchair at my age of 13,
because of the decreasing of my lower limbs. The second time was at my age of 29 when my
lung muscle decrease, I could not longer properly breath in and breath out by myself. Because
of a heavy pneumonia, they brought me in a high speed ambulance with sirens and flashing
lights to the nearest hospital. When I arrived there at the first-aid station not long afterwards I
lost my consciousness. It was a scary experience to me, because they ask me there in a direct
way if I want to live or not?
At that moment I became confused, because I did not really know what was the question or
what was the answer anyway. And what was yes or what was no. I did not want to dead now,
I wanted go further with life. And on the same moment, I felt myself turned literally away in a
spiral out of my body into a state of unconsciousness. And I awoke at the intensive care in a
bed with my parents beside it. In a state of half sleepy and half drowsy with an artificial
respiration through my mouth. After 3 weeks the pneumonia was defeated and I got an
trachea with artificial respiration. After 7 weeks at the intensive care I could go home again.
And I could breath again by myself during the day. During the night I went on the artificial
respiration.
And also in this period the third decreasing came in a rapid way to my upper-limbs. And the
fourth time was when my bladder was decreased at my age of 35.
When you are confronted each time with an immensely decease of your own muscle power
your life will tremendously turned around and changed totally. But each time when you got a
decreasing period, you go literally through a little hell for yourself and with yourself.
And every time was and is music the force and the energy that helps me through it, mostly
with loud rock music of Pearl Jam. Because their music has in each songs a different rhythm
sometimes very loud and other times slowly. Always after a few days, I think by myself stop
this and accept it, because of the fact that there are more people with more serious disabilities
such as blindness or ALS or badly diseases such as cancer and HIV.
And each and every time when my muscular dystrophy got a decreasing attack on me, each
and every time I got an adaptation for it. For my dysfunction of my lower limbs I got a
wheelchair and some years later an electric wheelchair, for my dysfunction of my longs I got
a trachea with artificial respiration, for the dysfunction of my upper-limbs I got a lot of
adaptations. For using my computer I have a trackball mouse and a special screen keyboard.
For using my daily appliances in my room as such putting on the lights, to answer the
telephone and to call with it, putting on the tv, the dvd, the radio and the cd-player I got a sort
of big remote controller to handle all these things. And I got an adaptation to read a book
without a help of a human hand, because this adaptation can turn the page of my book for me
by a simple movement of my chin to a joystick. And for my dysfunction of my bladder, I got
a catheter through my belly directly in my bladder.
You may think that all this decreasing and dysfunctions of my disability are not liveable for
me, no not at all. I see and experience life in the opposite way, how more my body decrease
how more my soul, my spirit, my inner being grows. Actually life becomes more purely and I
can focus more to the things they really matter in my life and to the surrounding lives and to
live more to the call of my heart .
Universele druïde Edwin Vanmontfort
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Nowadays we live as a person with a disability in a good era, because for almost every
dysfunction there is an real good useful adaptation, god, goddess, thanks bless for this.
And because of this, we can function normally as a human being in our life and in our
community.
My parents give me the same upbringing and changes as my sister and I have had a happy and
fine childhood. After I first went to the nursery school in the village where my parents live
and then I went to a primary school in the city nearby. At an age of 13, I went abroad during
the week to a rehabilitation centre near Maastricht in the southern part of the Netherlands.
There I got my secondary school. After I had finished it, I went to another school where I got
an education to become a worker at a business administration. Because after all these years of
being there, I got me totally integrated in the Dutch society and I had made there lots of
friends. And therefore I wanted actually to stay permanent to live in the Netherlands. And the
only way to stay there was to get a job. And after I had finished that business administration
education successful I got a job, god and goddess thanks bless for it. Because of that job I
could stay in the Netherlands. And I moved to another village also near Maastricht. Where I
still live now together with 18 other persons with a physical disability, each person has his or
her own room there. Here I live now happily for almost 16 years.
When I look out of my window I look into the nature, I look to a lot of trees. On the left side
there are some silverleaf poplar trees with now in the springtime season, little new coming
leafs and catkins on them and on the right side a cherry-tree, where the rain and the wind of
yesterday took and blow away all the beautiful white blossoms. Oh just in the air over the
fresh green May grass with the dandelion, the buttercups and the daisy flowers. And in front
of me, I see all the trees are now covered up with new born leafs. In times of winter you can
see trough the naked branches of these trees a bit of a distance forest on a hillside. What is
now unseen in the distance by the full leafs of spring. Actually we live on one side at the edge
of that wood and on the other side at the edge of our village near fields and meadows and
there is also nearby a canal and a river. Because of that, I feel me blessed to live near our
Mother Earth.
When we arrive now at the heart of the essay at the close side of Mother Earth. We come at
the fourth thing to explain, what is really a heart thing from the middle of ourselves came my
spiritual awakening to me from the inside to the outside. I said it before that my inner being
knocked on the door of my consciousness. Well, to say it more in a correctly way I meet in
the outer world a girl called Joyce. What is now a good friend of mine. When I meet Joyce I
had meet never before in my life a person that was so open and so honest to me and about
herself and to others. In the beginning we were a blank, empty leaf of a tree for each other but
after our first meeting it was not blank and empty anymore. She told me about her difficult
youth and her bad non-upbringing of her parents. First I was only listening ears to her, but
after awhile we became wholesome talking buddies for one another. We talked each time in
turn. She told me something and I was listening or I was talking to her and she was listening
to me. Her life was full of mentally scars of her bad past and her spirit was full of survival of
life. Therefore she looked different to life and reflected on life. For me I was till then not
really aware of the fullness of life. And she actually opened my eyes to a view of a wider
perspective of spirituality and life. In that period she was interested in Buddhism and in the
60s en 70s way of life and looked as a real true hippy. We had together lots of deep talks
Universele druïde Edwin Vanmontfort
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about music, philosophy, religion, spirituality, Buddhism, Hinduism, Love, friendship and the
life of ourselves. Before I meet her I knew little or less about spirituality in general. I only
knew my background and upbringing as a baptized catholic Christian. I did as child the
confirmation rite of initiation, but I did not felt me attracted to the way of life of the Rome
catholic institution.
Because of these talks with her on a deep level with each other it creates a bond for life. And
she became my spiritual sister. After a very intensive time of meeting and seeing one another
we split. Lots of time went by. Then we united again with each other. The friendship still exist
and now and then we meet each other.
In this period I started a spiritual journey by myself. I remember me now, it was Christmas
Eve. I was at home with my parents. Actually on that evening my journey really started
because of 2 things. The first thing was because of my dissatisfied belief in the catholic
dogmatic belief. I had lots of questions, but catholic believers by themselves know hardly
answers by themselves. Only priests knew answers. And that is just the stumbling block. In
my point of view everybody, each human being most ask and find answers by themselves.
And the second thing was because of a inner feelings of not becoming cynical of this world. I
wanted to stay positive and more connected to the outer and inner world as one. I first read
lots of books on Buddhism. And in Buddhism I found a satisfied way that you may ask and
answer questions by yourself through experience of life and meditation. When you approach
it on this way you really can and do what Buddha himself experienced through his meditation.
After I had read books of Tibetan and Zen Buddhism and I did a course in the 3 grades of
Reiki without initiation. Then I found surprisingly Jesus back not as a half god, what they
made of him. No, I found him more as a human being who listened and acted what his heart
gives in. I always believed more as a Christian in Jesus as a person and in the spirit of Jesus of
Nazareth. Jesus was a heart listener in a tradition of truly heart listeners such as Buddha,
Francis of Assisi, Muhammad, Gandhi, Martin Luther King Jr., myself and lots of others.
And not much time later, when I got back home of my spiritual journey.
I made the greatest discovered of my life. I found the spirituality what belongs to me and what
had waited all these years to be found by myself. That was Nature and her seasons and
Druidism in the way what Obod (The order of bard, ovates and druids) offers in a course of 3
grades in a bardic, a ovatic and a druidic grade. It felt really as coming home in my heart and
in the world that surrounds me.
First I always thought that I was a half Native American Indian because of my inner images
of Mother Earth and Father Cosmos or Father Sky. But now after all the previous years of
bardic and ovatic study I know better. These images actually come from a deep unconscious
collective memory of us all as European ones.
Because our progenitor roots lay much deeper back in time then you may think. The most
people think that Christianity and the Greeks with there great thinkers and philosophers are
our ancestors, but actually it goes much further back in time. It goes truly back til the last iceage about 150.000 years ago. After the ice was melted the level of the sea changed. The water
float back til what is now the coast of Belgium and The Netherlands and the North Sea was a
fact. When the sea draw back, more and more land came dry. Then came the hunters and
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collectors from the higher parts of the continent of Europe to the new received and fertile land
to hunt and collect. And about 5.000 years ago our hunters and collectors progenitors they
gradually changed there nomadic livelihood of hunting and collecting in a livelihood of
farming and staying more in villages.
So far a little history lesson of our European roots.
Well, now I have explained to you all the 4 things.
To remember it was about who I am, about when and where my life started, about how I
developed from baby, child to adulthood and at last about how my inner being came in
contact with a wider perspective of spirituality and life.
Now we come finally to the essence not only of this essay. But also we come to the essence of
my whole being inside and outside. What I early mentioned at the beginning of this essay that
my art and life expression is truly druidic of its kind.
Because it is only a true inner thing whether you are a druid or not. And my inner deep self of
me says that I’m a druid. In my case an universal druid. That means that I’m not only a druid
for Celtic or pagan people. No, I want to be a druid for the whole of mankind.
And I’m not only a druid of the Celtic or the pagan spirituality. No, I want to be a druid who
gets inspired of all the good things of all the spiritualities of and on Mother Earth.
I live my life connected to the earth with all of her living creations and to the world with all
there people on it. In druidry is everything entwine with each other in life and Nature.
And so it is with my art and life expression that they are entwined with each other in a close
relation with my druidic work as myself as a druid.
My poems with the belonging drawings are therefore truly druidic, because on one side of
there imagines of Mother Earth or Mother Nature or the goddess of life and the imagines of
Father Cosmos or Father Sky or the god of life. The further subjects of my arts are about the
wholeness and oneness in life such as the Yin/Yang principle, the sun, the moon and the stars,
Love, friendship, lots of trees of course, the close relationship with Nature and not to forget
peace.
And on the other side I write a lot of poetry for special human occasions such as births of kids
of friends, of acquaintances and of family or the death of dear ones of friends, of
acquaintances and of family.
At cases of birth, you can express and share your feelings of joy and happiness with the new
parents and give them some guidance of where we come from or that we are part of the
Nature or, or.
At cases of death, you can express and share your feelings of grief and pain with the relatives
who stayed behind and give them some guidance of where we go to or that life goes further
or, or.
You can say that is the work of druids in general.

Universele druïde Edwin Vanmontfort

15

ook bekend als AwishOFpeace

Boekje afrondingsopdrachten van mijn ovatengraad – 2de graad der druïden
Mijn derde afrondingsopdracht

Mijn ovatenreis verslag 2de graad der druïden
Zoals dat met alle ware pure dingen in het leven gaat of het nu liefde of vriendschap of iets
anders wezenlijk is, er zal eerst altijd een gevoel, een verlangen of een drang in ons innerlijk
zijn van verbondenheid met de ander, met het leven, met de natuur et cetera. Met zo’n gevoel
van innerlijke verbondenheid met alles en ieder in het leven ging ik in november 2008, de dag
weet ik niet meer precies, over de dorpel van bard-zijn naar ovaat-zijn. Wat in wezen een
overgangsrite is van de ene naar de andere graad. En uit datzelfde gevoel van innerlijkheid
deed ik op de zondagavond voordat de ovatenreis zou beginnen, een vredes- en
dankceremonie bij mijn altaar op mijn kamer net zoals ik al deed op zondagavonden
in mijn bardenschap.
Ik zit in mijn donkere, kaars verlichte kamer geurend naar wierook, vermoedelijk jasmijn.
Eerst visualiseer ik een cirkel van genezing en licht. Dan laat ik de boeddhabeeldjes, in iedere
windrichting in mijn kamer, vrede sturen naar de tegenoverliggende windrichting van iedere
boeddha. De boeddha zittend in het noorden stuurt vrede naar het zuiden. De boeddha zittend
in het zuiden stuurt vrede naar het noorden. De boeddha zittend in het westen stuurt vrede
naar het oosten. De boeddha zittend in het oosten stuurt vrede naar het westen. Dan laat ik de
4 boeddha’s te samen vrede sturen naar alle windrichtingen als symbool voor de hele
mensheid dat er overal en voor ieder, alsjeblieft, vrede mag komen, zijn en blijven. Naast de
boeddha’s laat ik ook de Wereld Vredesvlam (World Peace Flame) vrede sturen, staand op de
tafel bij het raam, om de hoop op vrede altijd te laten branden in het hart van elk mens dat er
overal en voor ieder, alsjeblieft, vrede mag komen, zijn en blijven. Vervolgens zeg ik dank
aan de 4 natuurelementen die in iedere windrichting staan gesymboliseerd op het altaar, in
mijn leven en in de grote wereld. Voor vuur een Amnesty-kaars op zuid, voor water het
viskommetje gevuld met water op west, voor aarde het theelichtje in de zoutkristallensteen op
noord, voor lucht vier staartveren van een duif op oost. En het 5de natuurelement ether niet te
vergeten, natuurlijk bedoeld als ruimte omheen de 4 andere natuurelementen in
gevisualiseerde vorm. Verder zeg ik dank aan het middelpunt de plek waar het leven vorm
krijgt door het samengaan van alle natuurelementen en alle windrichtingen op de cadans, op
het spel der seizoenen. Als laatste zeg ik dank aan Moeder Aarde, de maangodin, Vader
kosmos en de zonnegod, de twee laatste ook in gevisualiseerde vorm.
Na een verdere fijne avond in deze cirkel van genezing en licht doorgebracht te hebben met
wat muziek en wat lezen, zeg ik altijd voordat ik naar bed ga, dank aan de boeddha’s, de
Wereld Vredesvlam, alle kaarsen, de windrichtingen, de natuurelementen, het middelpunt,
Moeder Aarde, de maangodin, Vader kosmos en de zonnegod dank jullie wel allemaal.
En als laatste natuurlijk voordat ik te bed ga, worden alle kaarsen uitgeblazen.
Het is nu alweer meer dan 5 jaar geleden dat mijn bardenreis doorheen de natuur en haar
seizoenen in visualiserende zin en in aardse werkelijkheid stopte. Wat niet volledig de
waarheid belicht. Want stopt die reis van een bard die hij of zij heeft bewandeld, eigenlijk
wel? Nee, een volmonding neen, de reis die we als bard hebben ondergaan doorheen die
seizoenen en de natuur stopt niet. Deze reis gaat immers door. Of als een ware bard in het
leven en zal de natuur en de seizoenen op Moeder godin Aarde je inspiratiebron zijn en
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blijven. Of je gaat verder zoals ik naar de ovatengraad. Want innerlijk voel ik me een druïde
van nature, een universele druïde.
Het enige wat ik wist waren mijn ervaringen van die bardengraad-reis. Oh ja, die steen. Ja, dat
klopt! De ankersteen, die ons doet aarden op de plek waar we zijn. Als eerste moesten we
voordat de bosreis echt kon beginnen, een steen gaan zoeken die ons aansprak. Voor mij werd
het die Mont Ventoux-steen die mijn ouders meegebracht hadden van hun vakantie naar de
Provence in Frankrijk. Op de top van deze beroemde Tour de France-berg liggen veel los
liggende stenen. Een zo’n steen is nu mijn ankersteen. Het grappige is, dat die steen een
beetje lijkt op de Mont Ventoux!
Ik had tussen de twee graden door een boek gelezen over de eeuwenoude relatie tussen mens
en boom. Zie hier het bewijs dat dat boek de eigenlijke dorpel al was, de deur naar de
ovatengraad. En dat de reis van die bard die ik eerst was, inderdaad voor mij niet stopt en
voortgaat in de tijd van bard naar ovaat, van seizoen naar seizoen, van boom naar boom, van
boek naar boek.
Na een goede nachtrust en een retourtje dromenland, werd het maandagochtend ergens nog
altijd november 2008 en ging ik zoals altijd naar het activiteitencentrum in Maastricht. Dit is
de plek waar ik op maandagen en woensdagen mijn dagbesteding doe. In de ochtend richt ik
mijn aandacht op het maken van de tekeningen bij mijn gedichten en soms maak ik ook
schilderijtjes. Hier is het, waar mijn creativiteit naar boven kwam en zich ontwikkelde in mijn
eigen kunstvorm die nu al ruim 13 jaar bloeit en bloeit, god, godin, dank en nog steeds bloeit
uit mijn eigen hand in allerlei kleuren en getekende vormen. In de middag verschuif ik dan
mijn aandacht naar deze grote studie der druïden in de ovatengraad. Waar ik nu ook voor de
computer zit om dit reisverslag te maken.
Nietsvermoedend zou ik die novemberdag daar een magische ervaring tegemoet gaan. Zoals
altijd maakte ik ‘s morgens een tekening bij een volgend gedicht. Na gegeten te hebben, rust
ik altijd wat uit. Zo ook deze keer. Meestal ga ik naar de gymzaal. Na de pauze zou men hier
yoga gaan geven en de ruimte was hier reeds voor ingericht. Een cirkel van matten en stoelen,
in het middelpunt oplichtende kaarsen en wel-geurende wierook. De zon scheen, dus ging ik
achter het raam zitten. Genietend van die zon, doezelde ik een beetje in. Plots nam mijn
innerlijk iets waar via mijn gehoor, het waren hele heldere, zachte en zuivere geluiden. De
rest van mijn lichaam en mijn geest nam ook iets waar niet alleen de warmte van die heerlijke
zonnestralen, maar ik voelde komend van achter mij hele subtiele onzichtbare golfjes van
licht en energie, van de buitenkant naar de binnenkant van me, vullend mijn hele wezen van
lichaam tot geest. De geluids- en energiesferen namen we mee op een kleine trancereis en
vervulden mijn innerlijke met licht, genezing en energie. Na een tijdje kwam mijn lichaam en
geest weer helder terug in het hier en nu en besefte ik dat die heldere, zachte en zuivere
geluiden uit een cd-radiootje gekomen waren. Het bleek een cd met geluiden van gongs en
Tibetaanse klankschalen te zijn van de Duitse klank en geluidskunstenaar Rainer Tillmann.
Omdat ik zo enthousiast was van deze meeslepende sfeerklanken heb ik deze cd en een andere
cd van Rainer Tillmann aangeschaft.
Dit was wederom een mooi godsgeschenk uit de hemel. Dit ervaar ik eigenlijk met meerdere
dingen die zo op mijn levenspad komen. Net zo hoe het hele druïdenverhaal in mijn leven
kwam. Het was er opeens. En het paste precies in mijn leven met zijn visualiserende manier
van werken in overdracht van kennis en ervaringen. Omdat ik zelf mijn eigen kleine
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Tibetaanse klankschaal niet meer zelf kan hanteren omdat mijn spierkracht dat niet meer
toelaat. Nu kunnen deze cd’s dit doen voor mij en zijn ze vanaf dat moment al een rode draad
voor mij gebleven tijdens mijn gehele ovatengraad.
De pauze liep op zijn einde.
Dus was het de hoogste tijd om het eerste gwers-boekje (gwers is Welsh voor les) open te
slaan. Aan het einde van die middag toen ik het weer dicht deed, besefte ik dat de ovatengraad
een hele andere soort graad is dan de bardengraad. Dat het er nu echt op aankomt wat jij zelf
nu wil. Je eigen weg te bewandelen op je eigen tempo en naar je eigen inzichten en behoeftes
te luisteren en naar jouw innerlijke stem die jou verbindt met jouw talenten en hoe jij op jouw
eigen manier dit op en voor het grote wereld-podium brengt.
Voordat het reisverslag in het ovatenbos verdergaat. Nog eventjes iets over die reis van een
ovaat die ik doe bij Obod (de orde van barden, ovaten en druïden). Naast het reizende aspect
door het lerende woud van bomen en ervaringen in werkelijkheid en visualisatie, is er ook het
bestuderende aspect door middel van een schriftelijke studie van gwersu en de aanvullende
gwersu (meervoud van gwers) van informatieve lesstof en van practicum als oefeningen en
visualisaties. De gwersu zijn verder ook een handvat en een handreiking naar onderwerpen en
zaken die je als ovaat allemaal zou kunnen doen ter verdieping van je ovatenstudie. Hierdoor
wordt ons innerlijke gevoed en gestimuleerd om echt stem te geven aan je talenten, aan het
geschenk, gegeven in je ziel en in je hart, dat wat werkelijk in jou zit en eruit moet en gezien
wil worden niet alleen voor jezelf en jouw omgeving, nee, door de grote buitenwereld., dus
niet alleen voor jezelf, maar voor ieder. Dit is natuurlijk allemaal afhankelijk van wat er
relevant is voor jou, voor je innerlijke, voor jouw eigen weg door het levensbos want het
proces van wording is immers voor ieder anders.
Daarnaast geven de aanvullende gwersu ons informatie en practicum over plekken in GrootBrittannië en Bretagne met grote Keltische en energetische betekenis en kracht. Het mooie
van deze extra lessen is dat ik hierdoor weer een godsgeschenk kreeg waardoor ik wel de kans
kreeg om te kunnen gaan, weliswaar in visualiserende zin, mij te wanen alsof ik er zelf ben op
deze grote unieke verzamelde plekken van energetische betekenis en kracht. Omdat het voor
mij door mijn lichamelijk handicap een progressieve spierdystrofie type Becker met 24uurs
beademing bijna onmogelijk is, zeg maar onrealistisch omdat het praktisch, financieel en
organisatorisch qua vervoer, slaapplaatsen, verzorging er zoveel geregeld dient te worden dat
mijn energie dat nooit en te nimmer aan zou kunnen.
De practicum gedeeltes van beiden gwersu hebben voor mij ook een extra dimensie omdat ik
hier op een andere manier, op mijn eigen manier, ingegeven door mijn beperking, invulling en
uitdrukking aan kan geven door er tekeningen bij te maken waardoor het in visualiserende zin
nog krachtiger wordt.
Want mijn pad als mens en als ovaat-druïde is sowieso een andere pad dan welk ander mens
en ovaat-druïde ook zou bewandelen. Wat immers geldt voor iedere pad-wandelaar in het
leven is dat elk pad voor ieder mens nooit hetzelfde kan en zal zijn.
En hoe ging het reisverslag dan verder. Nou, als ik me goed kan herinneren heb ik in het
begin van deze graad wat tijd genomen om mijn eigen weg te vinden om na te gaan en te
besluiten wat ik wel of niet zou doe als ovaat van de aangereikte dingen in de gwersu.
Verder zat ik vanaf het begin al in het visualiserende bos te lezen en te studeren in de boeken
over bomen. Wat ook een rode draad werd doorheen de lange reis van mijn ovaatschap door
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bos, leven en tijd. De eerste 2 bomenboeken die ik las waren in het Engels het eerste was The
Celtic Tree Oracle van Liz en Colin Murray en het tweede Ogam: How to Read, Create
and Shape Your Destiny Through the Celtic Oracle van Paul Rhys Mountfort. Wat
trouwens geen verbasterde Nieuw-Zeelands familielid is, vanwege mijn achternaam
Vanmontfort.
Het eerste boek is eigenlijk een tarot met een studie en werkboek met kaarten. Voor mij zijn
de kaarten niet handelbaar door mijn handicap, maar de achterliggende betekenis,
geschiedenis en werking van dit Keltisch bomenorakel zijn hoogst interessant.
Het tweede bomenboek ging over het creëren van een eigen persoonlijk bomenorakel. Het
derde en laatste bomenboek was terug in het Nederlands en heette Het Verborgen Leven
Van Bomen - levensloop, Functie En Belang van Colin Tudge. Dit is een compleet werk
over het zichtbaar en verborgen leven van bomen. Ik moet zeggen dat dit boek wel heel
dichtbij komt bij de wijze hoe wij druïden te werk gaan door het leven als een geheel te
benaderen. De schrijver heeft ook deze benadering dat hij als zoöloog het hele leven betrekt in
het boek van zoölogie, biologie, filosofie, geonomie, geografie en vele andere
wetenschappelijke disciplines die zich bezighouden met de werkelijke verhalen van bomen.
Ook de geheimen die wij zien en niet kunnen zien met ons menselijk oog van deze levens
gevende organisme komen aanbod. Doorheen het boek vertelt hij vele interessante details die
je vaak niet weet. Ieder die een gedegen boek over bomen wil lezen, raad ik deze aan. Het
heeft mijn kennis, mijn wijsheid, mijn bewondering en mijn liefde voor en over bomen vele
malen groter en groter gemaakt.
Nadat de ovatenreis een goed half jaar op gang was, gebeurde er twee wonderlijke dingen in
mijn leven. Ik verhuisde in mei en ik ontmoette iemand in mei.
Ik verhuisde van de tijdelijke bouw van woonvorm Geuloord naar de nieuwbouw die nu
Woonbegeleidingscentrum (WBC) Aan de Pas heet, beiden in Bunde. Het is een groot
gebouw waar 18 mensen met een lichamelijke handicap zelfstandig en met elkaar leven. Ieder
heeft daar een eigen kamer met een doucheruimte en een schuifpui naar een buitenterras.
In wezen ben ik in 5 jaar tijd 2 keer verhuisd, eerst van de oud bouw naar de tijdelijke bouw
en van die tijdelijke huisvestiging naar de nieuwbouw zonder een keer adreswijziging. Toen
wij op hetzelfde terrein van het oude gebouw naar het tijdelijke prefab gebouw ernaast
verhuisden, is het oude Geuloord eerst totaal afgebroken voor menige bewoner en
personeelslid met traantjes van sentiment en nostalgie. Daarna hebben ze de grond opgehoogd
en zijn ze begonnen met bouwen tot er een heel nieuw gebouw stond dat inmiddels nu
afgelopen mei alweer 5 jaar staat.
Een interessante anekdote over mijn eerste ochtend nadat ik er een nacht geslapen had. Het
werd ochtend. Nadat de verzorging mij gewassen, aangekleed en me in mijn elektrische
rolstoel had gezet, keek ik door het grote raam naar buiten. Verrast zag ik hetzelfde uitzicht
dat ik had in de kamer waar ik de dag voorheen was uitgetrokken, alleen nu vanuit een wijder
perspectief. Het nieuwe uitzicht ging letterlijk op in het oude. Nog steeds vormt mijn kamer,
mijn uitzicht op de abelen, de esdoorns, de kersenboom als een rode draad in mijn dagelijks
leven, spiritualiteit en bezigheden. Met in de verte achter de volle bladeren van deze bomen is
het hellend Bunderbos in deze lentetijd vrijwel onzichtbaar op de achtergrond.
Nu de ontmoeting. Bijna gelijktijdig met mijn verhuizing ontmoette ik Frederique. We
ontmoetten elkaar via een spirituele datingsite. Door heel die verhuizing had voor tien dagen
het internet en e-mailen gebruik eruit gelegen. Nadat ik de inbox op de datingsite opende was
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ik zeer verrast dat ik een berichtje had. Ik las het bericht en schreef haar een terug. Na een
paar dagen van een intensieve mailuitwisseling gingen we elkaar al mailtjes sturen op onze
eigen e-mailadres. Op vrijdag van diezelfde week hadden we ook onze eerste ontmoeting op
een bank onder de bomen bij station Bunde. Er was een duidelijke klik in contact en
verbondenheid.
Ik voelde ook gelijk liefde voor haar met een kleine letter l als liefde tussen een vrouw en een
man. Maar helaas bleek het niet wederzijds te zijn. Nadat ik me uiteindelijk met veel verdriet
erbij had neergelegd, gebeurde er iets anders wonderlijks. Door het vele mailen met elkaar
over het leven en intense diepere zaken in het leven werd er iets getriggerd bij beiden
waardoor het contact en de band getransformeerd werd in een Liefdevolle vriendschap met
mekaar met de hoofdletter L van een meer overstijgende en universelere betekenis als Liefde
voor alles in het leven. Waardoor we ieder op haar/zijn eigen unieke pad des levens elkaars
wederzijdse zielslichtje zijn in het leven, in spiritualiteit en in het overstijgende een-zijn van
bewustzijn. De opoffering van de liefde met die kleine l die ik oprecht voelde voor haar was
de enige concessie die ik hoefde te doen. Om eerlijk te zijn verloor ik haar liever als een
geliefde dan als een vriend, waar ik duizend maal duizend god, godin van leven dankbaar
voor ben.
Want echte vriendschap van wederzijdse aard is het heiligste van het heiligste in het leven wat
er is, waardoor de mens puurder, heler en zichzelf wordt, is en blijft.
Door deze twee wonderlijke zaken is mijn leven opnieuw in bloei geraakt en is de ware aard
van mezelf nog meer in de verf gezet.
Bij het verder verdiepen door de gwersu werden er dingen verteld over het kunnen verdwalen
in het gevisualiseerde ovatenbos, het nemen van pauzes de tijden dat de studie stil ligt en het
bewandelen van zij-wegen van het grote pad van ovaat wording. Daar dacht ik in eerste
instantie van het zal wel, maar bij mij zal het wellicht anders gaan. Maar nee, ik raakte toch de
weg een beetje kwijt, het waren eigenlijk doodlopende wegen waardoor je altijd weer snel
terug bent op je eigen wonderlijke reis die de ovatenreis nu eenmaal is. En hoeveel pauzes ik
nam en laat staan hoeveel zij-wegen ik betrad, ik ben werkelijk de tel kwijtgeraakt. De ene
keer nam ik een pauze om nog 2 andere boeken in het Engels, gerelateerd aan deze graad, te
lezen. De andere keer dat ik een pauze nam, was om zomervakantie of een andere vakantie te
nemen. En de zij-wegen die ik nam, de ene keer over iets waar ik meer van wilde weten of
iets alledaags of iets onbenulligs en de andere keer om iets wezenlijks, iets persoonlijks of iets
intiems.
Door het lezen van meerdere Engelse boeken is ook mijn liefde voor deze taal in zeer grote
mate toegenomen. Eén van die boeken was Spell of senses van David Abram dat gaat over
het verschil in wereldvisie tussen de westerse filosofische en die van natuurvolkeren. De
westerse filosofische benadering van de werkelijkheid is in de meeste gevallen één van
afscheiding van de rest van alle levende wezens en de benadering van de werkelijkheid door
natuurvolkeren is er één van verbinding met alle levende wezens. Waar het leven en alle
levensvormen één zijn in de puzzel van dat leven en waar ieder puzzelstukje evenveel recht
heeft van leven, niet alleen wij als mensen.
Het interessante aan het boek zijn de verhalen over de visie van de wereld en het leven van
deze natuurvolken. Het was of ik keek naar mijn visie en waarneming van het leven en de
wereld. Een ander boek dat ik las was Glastonbury, Avalon Of The Heart van Dion
Fortune. Het is een prachtig boek dat je meteen wegneemt uit je eigen leefomgeving zo naar
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de omgeving van Glastonbury. Op dezelfde manier als bij de aanvullende gwersu neemt in dit
geval de schrijfster je mee naar Glastonbury dat je het gevoel hebt echt op deze plek te zijn.
Ze neemt je eigenlijk mee naar het Glastonbury van langgeleden. Het eerste boek verscheen al
in 1930 en is geschreven in oud-Engels. En ze neemt je ook mee naar de mysteries van deze
draslanden en de zee over Avalon, Merlijn, Josef van Arimathea, de levenskelk, het Engelse
Jerusalem en het vroege christendom.
Om het boekenlijstje compleet te maken heb ik thuis ook nog 2 boeken gelezen, één in het
Engels en één in Nederlands. Het Engelse boek Quest of Merlin van Nikolai Tolstoy is een
zoektocht van deze schrijver naar de ware Merlijn doorheen de geschiedenis en in de
mythologie. Er zijn twee Merlijnen of zelfs meerdere bekend. Maar de schrijver ontdekt er
een die meer universeler was en verbonden was met centrale plaatsen van licht en energie
(axis mundi) zoals Stonehenge er een is en verbonden was met levensbomen zoals de
Yggdrasil-boom uit de Noorse mythologie. Het Nederlandse boek Dialoog met de natuur
van de prinses Irene van Lippe-Biesterfeld van Nederland. Zij is een unieke vrouw die zich
bewust is geworden van de band en de verbinding tussen alles in de natuur. Zoals de titel van
het boek het al zegt, gaat het over de dialoog met de natuur die zijzelf verschillende malen
had in haar leven.
Toen ik dit prachtige boek aan het lezen was, kwam ik door een passage in dit boek over de
libelle in aanraking met een andere boek dat het laatste boek is dat ik las voor de ovatengraad.
Het was een Engels boek en het heet Medicine Cards The Discovery of Power Through the
Ways of Animals van Jamie Sams & David Carson. Het boek met de kaarten is een tarot dat
teruggaat op de spirituele manier van leven van de Amerikaanse indianenvolkeren. De twee
schrijvers van dit boek hebben beiden Indiaans bloed. Net zoals bij het bomenorakel was het
hanteren van de kaarten niet mogelijk, maar wederom lag het interessantste in wat achter de
kaarten zit qua betekenis van de eigenheid van de dieren en van de spirituele levenswijze van
de Indianen. Deze levenswijze is in een nauw contact met de heiligheid van de natuur en in
respect met de dieren in jouw eigen leefomgeving. En wat we als mens kunnen leren van deze
dieren en wat de mens van de natuur kan leren. Deze levenswijze sluit aan bij de druïdische
levenswijze.
Al deze boeken vormden een rode draad doorheen de ovatengraad net zo als de gwersu en de
aanvullende gwersu, maar eigenlijk waren er meerdere steunpunten doorheen deze graad:
zoals het luisteren naar die klankschalencd’s, het doen van mijn eigen dagelijkse meditaties en
energieoefeningen.
Voor mijzelf ligt de verdere interesse op het vlak van verdieping als ovaat bij het opdoen van
meer kennis over de hunebedden, het verder ontwikkelen van Nwyfre of te wel levenskracht,
de Keltische variant van de oosterse begrippen van Prana en Ki, verder het puurder maken
van mijn meditaties, oefeningen en visualisaties voor heling, kracht en genezing.
En het creëren van 2 ovatencreaties, het eerste was een cranebag en het tweede was een eigen
heilige genezingsgrove.
Mijn eerste ovatencreatie ‘de cranebag’. Dat is een soort draagtas waar de ovaat zaken in kan
doen die hij of zij nodig heeft voor het doen van zijn/haar ovatenwerk. Dan kun je denken aan
zaken zoals een steen en veer of een ander voorwerp dat je weg kruist of je aandacht trekt en
het opraapt en meeneemt als een bijzonder symbolische voorwerp. Of je kunt er de kruiden of
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bloemen in doen die je zojuist geplukt hebt of je kunt er geneeskrachtige zaken in doen of je
kunt het als een boekentas gebruiken om je gwersu, je Keltische bomenorakel of dat boek met
uitleg over ogham of andere zaken die van/voor jou van belang zijn in mee te nemen. Zo heb
ik dat ook een tijdje gebruikt als een boekentas, maar dat was te fragiel om elke week 2 dagen
mee te nemen, hangend aan mijn elektrische rolstoel, het was te onderhevig aan
beschadigingen. Nu gebruik ik het als een decoratie aan de muur op mijn kamer met een
symbolische waarde en als ik nu genezingskracht of energie nodig heb, dan hoef ik maar naar
de muur te kijken. Eigenlijk kun je een cranebag heel goed vergelijken met een draagtas zoals
medicijnenmannen en vrouwen bij natuurvolkeren die hebben. Het is meestal ook een
zelfgemaakte tas, zo ook bij mij. Eerst heb ik zelf een tekening gemaakt dit keer niet met mijn
kleurpotloden, maar voor het eerst met de computer. Het is een tekening vol van eigen
symbolische waarde met linksboven een zon en een vogel hoog in de lucht en rechtsboven
een volle maan. Linksonder een boom vol in het groen met een vrouw en een man ernaast. En
rechtsonder een kat en een bloem vol in bloei.
In het centrale deel van de tekening is er zwarte kruis dat staat voor de 4 windrichtingen met
erin en er doorheen drie gekleurde cirkels. De buitenste cirkel heeft de kleur geel en staat voor
het natuurelement lucht, de middelste cirkel heeft de kleur blauw en staat voor het
natuurelement water en de binnenste cirkel heeft de kleur rood en staat voor het
natuurelement vuur. In en op de rode cirkel heb ik een groene pentagram geplaatst. Dit staat
symbool voor de aarde en de mens met de bovenste punt van deze vijfpunt-ster met het hoofd
in contact met de vaderlijke goddelijke kosmische energie en kracht, met zijn twee zijpunten
in contact met alle andere aardse levende wezens en de twee onderste punten in contact met
de moederlijke goddelijke aardse energie en kracht. In het midden van het pentagram is er een
hart als symbool voor ons eigen hart. En links van het pentagram een yin/yang symbool en
rechts een vredestekensymbool. Deze drie symbolen het hart, de yin/yang en het vredesteken
zijn mijn eigen symbolen waar ik dagelijks meewerk. Het yin/yang is de brug tussen aarde en
kosmos waar genezing ontstaat, het hart van licht van liefde en vriendschap is de sleutel en
vrede versterkt alles en iedereen in de vreugde en in het verdriet des levens. Toen de tekening
klaar was, is er eerst door tante Elly een witgeel lap stof afgemeten op de grootte van de
draagtas. Waarna de tekening door Resi op de voorkant geborduurd is geworden. Hierna is de
tas teruggegaan naar Elly en heeft zij de lap witgele stof laten transformeren in mijn cranebag
met op de voorklep twee duivenveren gekruist over elkaar die staan voor genezing en geluk.
Nog hartstikke bedankt dames voor het mooie eindresultaat!
Aangekomen bij mijn tweede ovatencreatie ‘de heilige genezingsgrove’. In de bardengraad
hadden we al een eigen heilige grove gecreëerd, die ik dagelijks gebruik bij mijn meditatie- en
licht-lichaamsrituelen, dat is een gevisualiseerde plaats van een echte plek in een Belgisch bos
te Zutendaal, waar ik als kind vaak op tentenkamp ben geweest, De heilige genezingsgrove is
ook een gevisualiseerde plaats van een echte plek maar dan hier in Nederland in het begin van
het Bunderbos niet zover van mijn woonplek in Bunde. Waardoor ik in evenwicht ben en blijf
met mijn vaderland België en mijn moederlijk land Nederland. De laatste plek bezoek ik in
werkelijkheid een paar keer per jaar. Het is voor mij een fijne heilige plek die ik ook dagelijks
in gevisualiseerde vorm op roep voor mijn ogen voor het doen van mijn zon-,
energieoefeningen- en genezingsrituelen.
Eerst sluit ik mijn ogen en waan ik mij in een bos.
Ik voel het water onder me stromen rechtstreeks vanuit een bron.
Het water geeft me puurheid, heelheid en genezing.
De wind zal al mijn zorgen en de dingen die er niet meer toedoen laten wegwaaien.
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De bomen geven me nieuw leven, kracht, energie, heelheid, puurheid, vreugde, vriendschap,
liefde en geluk.
Nu we stilaan naar het einde gaan van dit lijfelijke verslag van mijn ovatenreis, komt er ook
een einde aan die gevisualiseerde bosreis in zicht. Het licht is hier wel nog bosgroen, maar de
bomen laten al wat meer geel zonnelicht door. En de menselijke activiteiten van weiland,
akker of dorp zijn in de verte ook al meer hoorbaar, waardoor de rand van het bos niet ver
meer moet zijn.
Maar voordat we uit het bos terug naar de bewoonde wereld der mensen gaan, moet ik nog
één ding vertellen dat diep in mijn eigen gevisualiseerde bos van bloed, hart en ziel zit, om
het op een ovatische denkbeeldige wijze te zeggen. Het is bij uitstek ook een echt ovaten
onderwerp dat handelt over de seksualiteit. Dat trouwens ook een onderwerp is uit de gwersu.
Van nature vind ik dit de moeilijkste persoonlijke kwestie die er is in het leven. Ze zeggen
wel eens dat de dingen die we als mens het moeilijkst vinden, uitstellen tot het laatste
moment. Zo ook bij mij. Doordat dit onderwerp aangehaald wordt in de gwersu, kwam ik oog
in oog te staan met mijn eigen intimiteit. Zonder dat ik hier diep en zeer uitgebreid in, intiem,
details wil treden want van nature ben ik hier terughoudend in. En dat ik van mening ben dat
dat ook een zaak is van en voor jezelf, tenzij je een geliefde hebt dan is het een onderwerp dat
je met mekaar deelt. Wat ik wel wil zeggen is dat mijn verleden van vele gebroken relaties ten
grondslag ligt waardoor mijn hart een tijd bevroren raakte. En heb ik dit een hele tijd
misschien wel een 5 tal jaar van mijn leven, in mijn boeddhistische periode, letterlijk
weggestopt diep in mijzelf alles wat met liefde, relaties en intimiteit te maken had.
Maar langzaamaan is mijn hart, god, godin van het leven dank, weer ontdooid en open gegaan
voor liefde, relaties en intimiteit. Maar de nieuwe aangegane relaties liepen ook één voor één
toch weer steeds vast. Los van het gevoel dat ik altijd liefde voelde voor haar en dacht dat zij
de ware vrouw van liefde in het leven was, bleek altijd na een tijd het tegenoverliggende weer
waar te zijn. Een goede vriendin vertelde mij eens dat ik dan nog nooit de ware vrouw in
liefde in het leven ben tegengekomen.
Door het ontmoeten van Frederique en door het diepgaande contact en verbinding die we met
elkaar hebben, ging mijn hart echt opnieuw open voor het ware leven en zag ik wat mijn leven
nodig had om een heel mens te zijn met hoop, wensen en verlangens. Waardoor ik geheel
mijzelf kon worden en zijn. Maar toch bleef die liefde die ik ook voor haar voelde, weer
onbeantwoord, ondanks de Liefdevolle vriendschapsband die we nu voor elkaar voelen.
Hierdoor kwam ik opnieuw vast te zitten met mijn eigen gevoel van liefde, relaties en
intimiteit. Letterlijk geen kant meer op kunnen met dat welgemeende niet af te geven en niet
te ontvangen gevoel van wederzijdse intimiteit en liefde voor een vrouw.
De worsteling met mijn eigen seksualiteit bleef dus niet opgelost, de hunkering om één te zijn
met een vrouw in mijn leven bleef steeds in me naar boven komen.
Ik dacht de oplossing gevonden te hebben in mezelf door middel van visualisaties met een
echte dochter van Moeder Aarde of met een gefantaseerde vrouw als een bosnimf. Dat ging
een tijd goed, maar na een tijd bleef het echte wederzijdse intieme contact tussen een man en
een vrouw aan me knagen.
Tot ik Tantra op mijn weg tegenkwam. Ik was op een gegeven moment in aanraking gekomen
met de leringen van Barry Long, ik kan me niet meer precies herinneren hoe en wanneer. Hij
zei van zichzelf dat hij de originele vorm van Tantra onderwees, waar hij mannen en vrouwen
liet zien hoe samen te leven in waarheid en liefde. Hij overleed in 2003. In het begin was ik
heel enthousiast over zijn leringen over waarlijke liefde en intimiteit tussen man en vrouw.
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Maar omdat je steeds met twee personen moet zijn om zijn Tantrische oefeningen in zijn
volheid te kunnen doen, ben ik helaas gestopt met zijn leringen.
In diezelfde tijd heb ik een schildpad-traditionalhekse-vrouwtje ontmoet waar ik op een
spirituele en energetische manier met respect en liefde uiting kon geven aan mijn wederzijdse
gevoel van intimiteit en liefde. En ik kreeg toen ook mijn tantravisioen in het gedicht
‘Tantra’. Maar toch bleef ik worstelen met mijn eigen intimiteit. Omdat zo’n ontmoeting
slechts een moment is van intieme wederzijdsheid, want daarna ben je weer alleen met dat
gevoel van geen wederzijdse liefde en intimiteit te kunnen geven en nemen en is die leegte
een diepe echo en wordt het gemis nog dringender dan ooit om één te zijn met een
wederzijdse geliefde in een relatie. Want een relatie in ware liefde en vriendschap van éénzijn met elkaar is wat ik wil en waar mijn hart naar verlangt. Na verschillende keren van
wederzijdse ontmoetingen met haar van hart tot hart ging zij een andere kant op in het leven
om zich meer toe te gaan leggen op Biodanza.
Hierna ontmoette ik een schildpad-tantra-vrouwtje waar ik op dezelfde spirituele en
energetische manier met respect en liefde uiting kan geven aan mijn wederzijdse gevoel van
één-zijn. Misschien is zij minder spiritueel, maar wel heeft ze meer kennis en kunde van
tantra en energie. Maar toch raak ik steeds weer vol in vuur van verlangens die doodlopend
zijn naar vrouwen die onbereikbaar zijn en blijven. Soms weet ik echt geen raad meer met
mezelf en word ik totaal gek van al die verlangens. Dan brand ik figuurlijk gezien totaal op.
En ben ik nu op een punt gekomen dat het zo echt niet meer verder kan en dat er echt iets
essentieels moet veranderen ten opzichte van mijn eigen intimiteit.
Mede door de ervaringen die ik heb opgedaan met deze schildpad-moederaardevrouwen en
dat ik steeds maar weer vastloop in mijn eigen seksualiteit, geef ik daarom Tantra nu een
tweede kans. En ga ik eerst in de boeken kruipen om tantra te bestuderen vanuit een breder
perspectief onder andere uit een boeddhistische hoek door een Tibetaanse lama, uit een
Hindoeïstische hoek op de kundalini Tantra wijze door een Indische Swami, uit een yoga
hoek door een befaamde Belgische yoga leraar, uit een kunsthistorische hoek van een
vrouwelijke Amerikaanse professor, uit een energetische genezingskunst hoek van een
vrouwelijke Canadese sjamaan. Naast het terug op pakken van de Tantra-leringen van Barry
Long en mijn verdere ontmoetingen met het schildpad-tantra-vrouwtje. En dan pas kan ik
definitief een uitspraak doen of Tantra nu wel of niet kan bijdragen in mijn
intimiteitsoplossing. Het gezegde Tijd geeft raad is hierop van toepassing.
Door Tantra te bestuderen vanuit dat bredere perspectief wordt het universele aspect van mijn
druïde-zijn weer bevestigt. Want als je een ware universele druïde wilt zijn zoals ik, zal je niet
alleen putten uit het Keltische rijkdom van natuurspiritualiteit, maar ook gaan putten uit alle
goede dingen van alle spirituele rijkdommen van alle andere spirituele stromingen op
Moeder Aarde waardoor een mens een meer universeler kind wordt van Moeder Aarde
en ik een nog meer universelere druïde kan worden en zijn van het leven en voor alle mensen
op Moeder Aarde.
Voordat ik definitief uit het bos kwam, gebeurde er nog iets bijzonders in het gevisualiseerde
ovatenbos. Ik moest de laatste 4 gwersu nog doen. Toen er een echte synchroniciteitsvoorval
gebeurde tussen een documentaire die ik zag en een aanvullende gwers die ik bestudeerd had.
In dit reisverslag heb ik het hier al eerder over gehad over de bijzondere werking en waarde
op en voor mezelf van de aanvullende gwersu. Dat ik hierdoor in visualiserende zin toch op
de plekken kan zijn van de grote Keltische en energetische betekenis en kracht in GrootBrittannië.
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Maar wat gebeurde er nu.
Het lezen van de allerlaatste aanvullende gwers die handelde over de Orckney-eilanden in
hoge Schotse noorden over de oude nederzetting van Skara Brae en de Tomb of the Eagles
viel verrassend genoeg gelijktijdig samen met het kijken van de documentaire ‘Standing with
stones’ van Michael Bott and Rupert Soskin die ook handelt over de Neolithische en bronstijd
monumenten van Groot-Brittannië en haar eilanden. En waar eindigt die documentaire? Juist
op Ockney bij die oude nederzetting van Skara Brae en Tomb of the Eagles. Is dit dan niet
prachtig dat deze 2 dingen samen op ongeveer dezelfde tijd gebeurde.
Na al deze jaren van vertoefd te hebben in dat levendige woud van bestuderen van de gwersu
en allerlei ovatenonderwerpen in boeken en uit het leven zelf vol met kennis, ervaringen,
waarheden en wijsheden over bomen, het leven, energieoefeningen en visualisaties,
was het moment daar dat ik het pad, dat me eerst dieper in het bos der ovaten bracht. me nu
terugbracht naar de echte randen van het bos met de omliggende weilanden, akkers en dorpen.
En dat ik het pad kon terugnemen uit die totale groenbruine leefwereld van dat bos richting de
bewoonde mensenwereld en terug naar huis waar het ware en pure leven wachtte in het volle
blauwe en gele daglicht.
Toen ik pas weer terug thuis was, na het visualiserende bos achter me te hebben gelaten,
moest ik overal wennen aan het felle daglicht van de bewoonde wereld van mensen dat me in
eerst instantie bijna verblindde van al die intensiteit van dat licht.
Nu ben ik al enige tijd bezig met het afronden van mijn ovatengraad door het maken van 4
opdrachten waarvan dit reisverslag de derde opdracht is. De eerste opdracht is een tweedelige
als een ovatengeschenk voor ieder. Het eerste deel is een visualisatie met tekeningen en het
tweede deel is een uitleg over mijn manier van werken aangaande visualisaties en bijhorende
tekeningen. De tweede opdracht is een essay over de relatie tussen mijn gedichten, mijn
tekeningen, mijn levenswijze en het werk van druïden in het algemeen. De beide opdrachten
zijn in de Engelse taal geschreven. De allerlaatste opdracht is een overzicht over hoe ik nu in
mijn ovatengraad mijn meditaties, visualisaties en energieoefeningen doen.
En er gebeurde nog een wonderlijke belevenis afgelopen november 2013 op vakantie. Ik had
een aantal weken voordat ik op vakantie ging in de herfsteditie van het OBOD kwartaal
tijdschrift Dryade een artikel gelezen dat onder andere ging over een steencirkel bij het
Twents dorp De Lutte. En laat dit nou net, het dorp zijn waar we dit jaar met stichting Duck
(een organisatie waar mensen met een lichamelijke handicap mee op vakantie kunnen gaan)
op vakantie gaan met een tiental gasten en vrijwilligers.
De steencirkel ligt net buiten het dorpje De Lutte en heeft de naam Bloemenbeek net zoals het
gelijknamige tegenoverliggende hotel Bloemenbeek. De steencirkel die ze daar gerealiseerd
hebben is net zoals Stonehenge in Engeland een zonnekalenderwijzer die weliswaar qua
ouderdom geen eeuwenoude cirkel is gebouwd door de eeuwenoude steencirkelbouwers.
Maar is wel een steencirkel van een jongere leeftijd, een tiental jaren geleden gebouwd door
hedendaagse vakmensen met diezelfde eeuwenoude wetenschap, werking en precisie van een
zonnekalenderwijzer die ook die eeuwenoude steencirkelbouwers gebruikte om Stonehenge te
bouwen. En daarom noemen ze deze steencirkel ook wel de Twentse stonehenge.
De steen die ze gebruikt hebben, is ook een gesteente uit een Twentse steengroeve.
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Dus op een middag in die novemberweek tussen de buien door van de vorige nacht en de
avond die nog moest komen, was het zover. Er was een wandelingetje gepland naar de
steencirkel Bloemenbeek. Met een handjevol gasten en vrijwilligers gingen we op pad. Buiten
het dorp zagen we het mooie Twents landschap, dat licht glooiend is. En al snel zagen we het
hotel Bloemenbeek in de verte liggen en opeens waren we bij de steencirkel. En daar stond ik
dan voor het eerst in mijn leven oog en oog voor een echte steencirkel. Met een gevoel van
eerbied en stilte gingen we het hoger liggende ovalen stuk land op waar de steencirkel ligt.
Omdat het ’s nachts dus flink geregend had, was het niet zo evident om met onze elektrische
en duwrolstoelen bij de cirkel te komen. Uiteindelijk door al de duw en trekkracht van de
vrijwilligers die bij ons waren, was het ons gelukt en stonden we met zo’n allen
midden in de cirkel. Voor foto’s zie www.vredeswens.nl/steencirkel_bloemenbeek.html
In het centrum van deze cirkel van stenen staat een grote uitgehouwen steen rechtop in een
vorm van een open hart met in het midden een kruiszwaard als symbool voor de 4
windichtingen. De punt van het zwaard is aan de onderkant gekliefd in een komeetsteen als
symbool voor onze kosmische oorsprong als mens en aan de bovenkant van het zwaard is er
een duif vermoedelijk als symbool voor wereldvrede. De verdere symbolische betekenis van
deze steencirkel is van christelijke aard, waar niets mis mee is. Wat het geloof aangeeft van de
Twentse medemens.
Verder heb ik ervaren dat de cirkel en het centrum kracht en energie heeft. Eén van de
vrijwilligsters, Jacinta, heeft een ontvankelijk gevoel voor universele kracht en energie. Zij
deed de proef op de som. Ze legde haar handen op het zwaard en de komeetsteen en stond zo
minuten lang stil en vol eerbied in een ontvankelijke houding. Achteraf vroeg ik haar wat ze
werkelijk gevoeld had. Ze zei, ondanks dat het zwaard en de komeetsteen ijskoud was, dat ze
warmte, kracht en energie langs haar handen over haar hele lichaam voelde. En dat deze
warmte, kracht en energie van een zo’n pure kwaliteit was dat ze er bijna van beefde en moest
huilen van puur geluk. Door deze overdrachtservaring moet ik zeggen dat mijn ovatengraad
zeer geslaagd is.
En mag ik daarom aan jou, mijn ovatentutor, Sally, vragen om verder te mogen gaan richting
de grote en allesomvattende graad der druïden.
En mag ik god en godin van het leven danken voor de gegeven inspiratie, begeleiding, kracht,
energie, genezing, liefde en vrede tijdens deze graad der ovaten.
Tot duizend maal dank.
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Mijn derde afrondingsopdracht

Report of my ovatic journey in the second grade of druids.
How it goes with all true pure things in life, is it about love or friendship or something other
essentially. First of all there is always a feeling, a desire or an impulse deep inside of
ourselves of some connection with another human being, with life, with nature et cetera.
With such a feeling of inner connection with everything in life, I passed the threshold between
the grade of bards and the grade of ovates. What it is essential a rite of passage from the one
grade to the other grade. It was November of the year 2008. Which day it really was I can not
remember it precisely. And out of that same feeling of inner connection I did on the Sunday
evening before starting the ovatic journey a ceremony about peace and thanks all the precious
things on my altar in my own room. What I did also during my bardic grade on each Sunday
evening.
I was sitting in my dark room illuminated of candles and an incense of jasmine scent,
presumably. First I visualize a circle of healing and light. Then, I let send peace by the little
statues of the Buddhas, which stands on each wind direction in my own room, to each
opposite wind directions of each Buddha. The Buddha sitting in the North send peace to the
South. The Buddha sitting in the South send peace to the North. The Buddha sitting in the
West send peace to the East. The Buddha sitting in the East send peace to the West. Then, I
let send all these 4 Buddhas together peace to all the directions of the wind as a symbol for
humanity. That there please may come, be and stay peace for everyone all over this world.
Beside of the Buddhas, I let send too peace by the World Peace Flame, which stands on my
the red table at the window as my altar, for the hope for peace that always may burn in the
hearts of every human being. That there please may come, be and stay peace for everyone all
over this world. Thereafter, I say thanks to the 4 elements of nature which stands on each
direction of wind symbolized on my altar, into my life and into the great world. In the South I
use for the element of Fire an Amnesty International candle. In the West I use for the element
of Water a little bowl with a fish design. In the North I use for the element of Earth a little
candle inside a salt crystal. In the East I use for the element of Air 4 feathers of a tail of a
pigeon. And not to forget of course the 5th element Ether visualized as the space around the
other 4 wind directions. Further, I say thanks to the centre the place where all life get shaped
in a merge with all elements of nature and all directions of the wind on the rhythm and dance
of the seasons. Last but not least, I say thanks to Mother Earth and the moon goddess visible
on my altar and to Father Cosmos and the sun god still invisible on my altar.
After a nice evening, I spent in my circle of healing and light with some moments of music
and some moments of reading. Before I go to bed, I say thanks to the all statues of the
Buddhas, the World Peace Flame, all the candles, the wind directions, the elements of nature,
the centre, Mother Earth, the moon goddess, Father Cosmos and the sun god.
And last but least, before I go to bed, they blow out for me all the candles.
It is now more than 5 year ago that I ended my bardic journey through nature and her seasons
in visualized form and in the mundane real world. But that is not the whole truth. Shall the
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journey of a bard stop, actually? No, a heartfelt no. The journey that we walked as a bard
through the seasons and nature will never stop. The journey goes on and on. Or, as a true bard
in life and shall nature and the seasons on the goddess Mother Earth always be your source of
inspiration. Or you go further, such as I do, on the way to the grade of ovates.
Because I feel me a druid by nature, a universal druid, actually.
The only thing I knew were my own experiences of the journey of the bardic grade.
Oh yes, that stone. Yes, that is right! The anchor stone that grounds us on the place where we
are. But first, before the journey through the forest really could start, we had to search for a
stone what we like. For me it is that stone of the Mont Ventoux, which my parents brought of
their holiday to the Provence region of France.
On top of this famous Tour de France mountain there are laying a lot of single stones. One of
them is now my anchor stone. And the funny thing about it is that this stone likes a bit as the
Mont Ventoux itself.
In between the two grades I had read a book about the everlasting relationship between
human beings and trees. Let this be the evidence that that particularly book was the true
threshold, actually, the doors of perceptions to go through, the door to the grade of ovates.
And that the journey of the bard what I did before, in fact for me did not stop and goes further
into time from bard to ovate, from one season to the next season, from tree to tree, from one
book to the other book.
After a good rest of the night and a return of dreamland, it gets Monday morning and still
November of the year 2008. And as usually I went to a centre for physical disabled people in
nearer city Maastricht. This is a place where physical disabled people can go to in the daytime
for assistance by their activities. For me, it is the place where I go every Monday and
Wednesday. In the morning I draw my attention to make drawings by my poems and
sometimes I make also little paintings. Actually, here it is where my creativity came out of
myself and where it developed in my own way of art for now almost 13 years. And where it
flourish and flourish, God and goddess thanks and still flourish out of my own hands in lots of
colours and shapes. In the afternoon I draw my attention to work with this great study of
druids in the grade of ovates. And here is it also, where I sit now behind the computer for
making this report. First I wrote the eleven pages in my Mother tongue Dutch and now I am
translating this whole piece of text in English. For the simple reason that Sally my tutor only
can read in her Mother tongue English. But there are also two added reasons, the first one is
that it is very good to improve my English and the second thing is that every human being
who can read in English and also is interested in my progress through this druidic study can
read it.
Unsuspected I would be go this day of November towards a magical experience.
Such as always I made in the morning a drawing at a next poem. After I eat, I always rest a
little bit. Also this time. Mostly I go to the gym. After the break they would give there a
lesson of Yoga and the room was already arranged for this event. A circle of yoga-mats and
chairs. In the centre some brighten lights of candles and an odour of incense. The sun is
shining, therefore I sit behind the window. Enjoying of this sun, I drowsed a little bit from it.
Suddenly my inner being noticed something through my hearing. It where very clear, soft and
pure sounds. The rest of my body and my spirit noticed something too. Not only the warmth
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of these enjoyable rays of the sun. But I felt something coming from behind me. It where very
subtle invisible waves of light and energy from the outside through the inside of myself filled
my whole being from my body to my spirit. These atmospheres of sound and energy took me
on a little trip into trance and fulfill my whole inner being with light, healing and energy.
After a while I returned in my own body and spirit in the present time and I am aware that
these clear, soft and pure sounds came out of little cd-radio.
It appears to be a cd with sounds of gongs and Tibetan singing bowls by the German sound
and singing bowls artist Rainer Tillmann. Because I get very enthusiastic about these
vivacious atmospheres I bought this cd and another cd by Rainer Tillmann.
This was again a beautiful God’s gift. Actually, I experience this with more things they come
on my path of life. The same as how the whole druidic story came in my life. Suddenly, it was
there. And it fits precisely in my own life with the visualized way of working in transferring
of knowledge and experiences. Because of less muscular strength I can not handle anymore
my Tibetan singing bowl. Now these two cds can do it for me. And where for that moment a
thread during my whole ovatic grade.
Then my rest-break was over. Therefore, it was time to open the first booklet of gwers (gwers
is Welsh for lesson). On the end of that afternoon when I closed that first gwers I was aware
that the grade of ovates is a totally other grade as the grade of bards. Now, it is really
important what you want to do by yourself. To walk your own way on your own pace and to
listen to your own insights and needs. And also to listen to your inner voice what connect you
with your talents and how you bring it on your own way on and for the world stage.
Before this report of the ovatic journey goes further. First a few moments about this journey
of an ovate which I do at Obod (the order of bards, ovates en druids). Beside the travelling
aspect through the wood of learning of trees and experiences in the real world and in
visualization. There is also it studying aspect through a written study of gwersu and
supplementary gwersu (plural of gwers) of informative learning material and a practical of
exercises and visualizations.
These gwersu are also a handle and a helpfulness to all subjects and things you could do as
ovate for intensification of your own ovatic study.
Because of this fact our inner-being will be nourished and stimulated to give a really voice to
your talents. As a gift given in your soul and in your heart. To the truly things inside of you,
which have to come out of you and will be seen not only by yourself and your surroundings.
No, to be seen by the whole world, not only for yourself but for everyone. This depends of
course what is relevant for yourself, your inner-being and your own path to go through the
forest of life. Because the process of evolution is for everyone of a different kind.
Beside give the supplementary gwersu us information and practical of exercises and
visualizations of the places in Great Britain and Brittany of great Celtic and energetic
importance and power.
Well, the beautiful thing about these extra lessons are that they are really gifts send by the
gods and goddesses. Because of this, I get the chance to go these places. Actually in
visualized form of imagination, to be there by myself at these great unique collected places of
energetic importance and power.
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Because of my physical disability a progressive muscular dystrophy type Becker with
artificial respiration for 24 hours. It is almost impossible for me to go these real mundane
sacred place. You could better say not realistic. Then you have to arrange so much things
practical, financial and organizational qua transport, sleeping places and nursing. Never ever
would my energy that handle.
The practical parts of both gwersu have for me also an extra dimension. Because of this
disability I can do it on a different way, on my own way. I can give fulfillment and expression
to it to make drawings by it. Whereby it in visualized matter will be powerful.
My path as a human being and as an ovatic druid is in any case a different path then each
other human being or druid in the grade of ovates should walk.
This is surely for every walker of the path of life. Actually, every path is and will be never the
same for everyone.
And how goes the story further, you would ask? Well, as I remember me clearly. At the
beginning of this grade, I take some time to find my own way to consider and decide what I
should do or not should do of the ovatic subjects the gwersu hand over.
Further, I sat already from the start in the forest of visualizations to read and study in books
about trees. This was also a thread during the long journey of my ovatic grade through wood,
life and time.
The three books of trees that I read were two books in the English language and one book in
my mother tongue Dutch. The first book was The Celtic Tree Oracle by Liz and Colin
Murray and the second book was Ogham: How to Read, Create and Shape Your Destiny
Through the Celtic Oracle by Paul Rhys Mountfort. By the way this is not a corruption of a
New-Zealandic relative, because of my own surname Vanmontfort.
Well, the first book is actually a tarot with a study and workbook with cards. For me, the
cards were not to handle because of my handicap. But the underlying significance, history and
effect of this Celtic tree oracle were utmost interesting.
The second book of trees was about to create your own personal tree oracle.
And the third and last book of trees was back in Dutch and called in English The Secret Life
of trees – How They Live and How They Matter by Colin Tudge. This is a complete work
about the visible and hidden life of trees. I have to say that this book comes very close to the
same approach how we druids take action, to take life as a whole.
The writer does take too this approach as a zoologist to include entirely life from zoology,
biology, philosophy, geonomy, geography and lots of other scientific disciplines who are
occupied with true stories about trees. But also the secrets of these living giving organism
seen and unseen for our human eye will be discussed. Through the book he tells many
interesting details which are often not known by yourself. Everyone who want to read a solid
book about trees, I recommend you this one. It has given me lots more of knowledge,
wisdom, admiration and love of and about trees.
When the ovatic journey was a halve year going on there happened two wonderful things in
my life. I moved and I met someone both in the month of May.
I moved from the temporarily building of Geuloord, a centre of living for disabled people, to
the new building of it both in the village of Bunde. After we moved in they give it a new
name Aan de Pas. It is a large building were 18 people with a physical disability live together
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independently. Everyone has there his or her own room with a separate shower and large
windows with folding doors to a terrace, outside.
Actually, we moved on the same terrain twice in 5 year. First from the old one to the
temporarily one and then from the temporarily one to the new one without changing of
address.
When we settled in that temporarily one beside the old building they take down the old
Geuloord for many inhabitant and employee with a tear of sentiment and nostalgia.
After they elevated the ground, they build our new home. It was last May already 5 year ago
that we established ourselves in our new living place.
An interesting anocdote about the first morning when I awoke after my first night in my brand
new room. It was in the early afternoon. After they washed me, clothed me and sat me in my
electric wheelchair, I looked outside through the large windows. I was surprised to see the
same view that I had in my room where I left the day before, but then out of a wider
perspective. The new view goes literally over the old one. But my room and my view on the
silverleaf poplar trees, the maple trees and on the cherry-tree are still a thread in my daily life,
in my spirituality and in my activities. And in the distance behind the full leafs of the trees is
the hillside of the forest of Bunde in this springtime almost invisible on the background.
Now the encounter. Almost simultaneous with my removal I meet Frederique. We meet each
other through a spiritual dating website. Because of the move the internet and e-mail was shut
down for 10 days. After I had opened my inbox of the dating website I was very much
surprised that I had received a message. I read it and send her one back. After a couple of days
of an intensive interaction of mails we decided already to send the next messages to our own
e-mail-addresses. On the Friday of the same week we got too our first meeting on a bank
under the trees at the train station of Bunde. There was clearly a click of contact and
connectedness. And I felt too right away in love for her with the small letter l as love between
a woman and a man. But unfortunately it was not from both sides. After a lot of tears of
broken-heartedness I finally admitted it and then there happened something wonderful.
Because of the lots of mails we send to each other about life and the intense deeper things of
life there was something triggered towards one another. Therefore our contact and our bond
was transformed into a friendship full of Love with the capital letter L for a more
transcending and universal significance of Love for everything in life. Whereupon we are on
our own unique path through life for each other a soul of light in life, in spirituality and in the
transcending sense of oneness of consciousness. The sacrifice of the love with that small letter
l what I sincere felt for her was the only concession I had to make. To be honest I lost her
ratherly as a lover than as a friend. Where I am grateful for thousand and thousand time the
god and the goddess of life. Because true friendship of both sides is the most sacred thing in
whole my life what there is. Thereupon each human being shall and will be more pure, more
as a whole and more themselves. Because of these two wonderful things my own life flourish
again and my true nature of my being is brought forward.
With the further progress of deepen through the gwersu they told things about getting lost in it
visualized forest of the ovates and to take breaks. The times when the study has stopped for a
while. And they told about walking of the sideways of the main path of an ovate in evolution.
After I had read these sentences. Initially, I thought that can happen but for me maybe it shall
go different. No, I too lost my way a little bit. Actually it where blind alleys. Whereby you
always be quick back on your own wonderful journey what the ovatic journey is.
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The question is how many breaks I took and not to mentioning how many sideways I tread.
Well, I am really lost count. One time I took a pause for reading again two books in the
English language related to this second grade. And the other time I took a pause to take a
holiday. Than the sideways, one time it was for something to know more about or something
for daily or trivial matters. And the other time to do something essential or personal or
intimate.
Because of all that reading of lots of English books is also my love of this tongue increased
very much. One of these books was Spell of senses by David Abram and this book goes about
the difference in worldview between the western philosophical and those of the native people
around the globe. The western philosophical approach of the reality is in the most cases one
of separation against all of the living essences and the approach of the reality of the native
people is one of connection with all the living essences. Where life and all forms of life are
one in the jigsaw of life and where every piece of this jigsaw has equal rights of living, not
alone for human beings. The interesting thing of this book are the story about the vision on
the world and life of these native people. It was similar to my own vision and perception on
life and the world.
Another book that I read was Glastonbury, Avalon Of The Heart by Dion Fortune. It was a
splendid book what you immediately take away out of your own environment into the
surroundings of Glastonbury. On the same way as the supplementary gwersu does. But in this
case takes the writer you away. And you get a feeling if you are really at that place.
Actually, she takes you to the Glastonbury of a long time ago. The first book of it was already
publicised in the 1930. And it was written in an old-fashioned English. Well, in a sense she
also takes you to the mysteries of these marshlands and about the sea, Avalon, Merlin, Joseph
of Arimathea, the cup of life, the English Jerusalem and the early Christianity.
To complete my list of books, I read at home also 2 books. One in English and one in my own
Dutch tongue. The English book was Quest of Merlin by Nikolai Tolstoy and is a quest of
the writer to the true Merlin throughout the history and mythology. Actually there are two
Merlin’s or even more known. But the writer discovered one Merlin what is more universal
and connected with central places of light and energy (axis mundi) such as Stonehenge and
connected with trees of life such as the Yggdrasil-tree of the Norwegian mythology. The
Dutch book was Dialogue with Nature by the princess Irene van Lippe-Biesterfeld of the
Netherlands. She is an unique woman who became aware of the band and the connection
between everything in nature. Such as the title of the book already says goes to book about the
dialogue of herself with nature. What several time occur in her life.
When I read this wonderful book, I came at some sentences about the dragonfly what was
related to another book. This was also my last book that I read for my ovatic grade. It was an
English one and the title of it is Medicine Cards The Discovery of Power Through the
Ways of Animals by Jamie Sams & David Carson. The book with cards is actually a tarot
that goes back to the spiritual way of life of the native American Indians. The both writers
have Indian blood.
For me, such as The Celtic Tree Oracle it was not possible to handle the cards. But again the
interesting part was what is truth behind the cards as the significance of the characteristic of
the animal and the spiritual way of life of these native Indians of America.
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This way of life has a close contact with the holiness of nature and of respect with the animals
of your own surrounding. What we as human beings can learn of this animals and what we as
human being can learn of nature. This way of life corresponds with the druidic way of life.
All these read books where a thread during my ovatic grade such as the gwersu and the
supplementary gwersu. But actually there were more points of support such as the cd’s with
Tibetan singing bowls, doing of my own daily meditations and exercises of energy.
My further interest about deepening my ovatic skills are to get more knowledge
about the hunnebeds, more developing of Nwyfre that is life force the Celtic version of the
Eastern concepts of Prana and Ki and to make my meditations, exercises and visalisations of
healing and force more pure.
And to create 2 ovatic creations. The first creation is a cranebag. And the second creation is
my own sacred healing grove. The cranebag. This is a kind of carrier bag where an ovate
can put things in what he or she needs for his or her ovatic work.
Then you could think about things such as a stone and a feather or another object that crosses
your way or draws your attention. And then you pick it up and take it with you as an
extraordinary symbolic object. Or you can put herbs or flowers in it that you just had gather or
you can fill it with curative things. Or you could use it as a satchel for your gwersu or your
Celtic tree oracle or that book with explanation of the ogham or other things who are
important to you or for you. For a while I have use it also as a satchel, but it was to fragile to
use it twice every week hanging on my wheelchair. It was subject to a lot of damages.
Now I use it as a decoration on the wall of my room with a symbolic value and when I need
now some healing force or energy. I only have to watch to the wall. Actually, you can
compare a cranebag the best with a carrier bag of the medicine men or women to the native
people. Mostly, it is a bag made by yourself, such as mine. First I have make a drawing. This
time not with my coloured pencils, but for the first time with the computer.
The drawing is full of symbolic value of myself. Above on the left side a sun and a high
flying bird and above on the right side a full moon. At the bottom on the left a tree full of
green with a woman and man besides it. And at the bottom a cat and a flower full of blossom.
In the central part of the drawing there is a black cross that stands for the 4 directions of wind
with 3 coloured circles in it and through it. The outer circle is yellow and stands for the
element of Air. The center circle is blue and stands for the element of Water. And the inner
circle is red and stands for the element of Fire. In and on the red circle there have I put a green
pentagram. This is symbol of the earth and the human beings. In the upper peak of this 5
peaks of star is the head in contact with the fatherly divine cosmic energy and force. The
peaks on the both side are in contact with all other living beings. The both lower peaks are in
contact with the motherly divine earthly energy and force. In the middle of the pentagram
there is a heart as symbol for our own heart. And on the left side of the pentagram there is an
yin/yang symbol and on the right there is a sign of peace symbol. These 3 symbols the heart,
the yin/yang and the peace sign are my own symbols where I work with every single day.
The yin/yang is the bridge between the earth and the cosmos where healing begins, the heart
of light of love and friendship is the key and the peace amplifies all and everybody in joy and
grief.
When the drawing was ready, first (Aunt) Elly has measured a white yellow piece of cloth on
the size of the carrier bag. Then Resi embroidered the drawing on the front it. Then the bag
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was returned to Elly. She transformed the piece of cloth into my cranebag with on the flap
two feathers of a pigeon crossed over each other as symbol of healing and happiness.
From out of my heart, again thank you very much ladies for the beautiful final result!
Now, we come at my second creation my own ‘sacred healing grove’. In the bardic grade I
already had made my own ‘sacred grove’ where I do my daily meditation and light body
rituals. This is a visualized place of a real location in a Belgian forest near the town of
Zutendaal. This was also the place where I often camped with tents as a child.
The sacred healing grove is too a visualized place of a real location, but then here in the
Netherlands near the entrance of the forest of Bunde. Not far away from my own place of
living in the town of Bunde. Whereby I am and I keep in balance with my fatherland Belgium
and my motherland The Netherlands. The last location I visited a few times a year in real.
For me it is a nice sacred place where I also do everyday in visualized form for my eyes my
sun, energy and healing exercises and rituals.
Close your eyes and you are in a forest.
On a special place and you feel a stream from a source.
The water will purify, heal and recover you.
The wind will blow away all your worries and all the things they not matter.
The trees will give you new life, strength, energy, fullness, purity,
joy, friendship, love and happiness.
Now we go gradually to the end of this corporal report of my ovatic journey. And also is the
visualized journey through the forest almost coming to an end. The light is here still green as
a forest, but the trees let go a little bit more yellow sunlight through it. And the human
activities of meadowland, field or village are in the distance also a little bit audible. Whereby
the edge of the woods is not far away.
But for we leave the forest to go back to peopled world, I have to say one thing what is deep
in my visualized forest of blood, heart and soul. To say it in ovatic visionary way.
It is a preeminent real ovatic topic that deals about the sexuality. This is also a topic of the
gwersu. By nature this is for me the most difficult question there is in life.
They say that the things we as human being find the most difficult, we defer it at the last
moment. As well as for me. Because this is a topic of the gwersu. I came face to face with my
own intimacy. Without to go in further details this is a thing I am reserved by nature.
And I think also that sexuality is a subject of and for yourself, unless you have a lover than it
is a subject your share with each other.
What I certainly will tell is that there is a underlain motive of my history of many broken
relationships. Whereupon my heart was frozen for some time. And I have this in my Buddhist
period for some time maybe about 5 years literal pushed deep away in myself everything what
had to do with love, relationships and intimacy. But thanks to the god and goddess of life that
my heart slowly is de-frozen and opened again for love, relationships and intimacy.
However the new formed relationships broke one by one. Separately of the sentiment I felt
always love for her. And I thought always that she was the true woman of love in my life.
But always after some time the opposite appeared. One good friend of mine once told me that
I never have meet the true woman of love in my life.
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Because of the meeting with Frederique and the thoroughgoing contact and connection we
have with each other. My heart really opened again for the true life and I saw what my life
needed to become a whole human being with hope, wishes and desires. Whereby I complete
could be and be myself. But unfortunately the love that I too felt for her was again unrequited
despite the bond of friendship full of Love that we now feel for one another. Because of this
I came again stuck with my own feeling of love, relationships and intimacy. Literally
nowhere to go to with that heartfelt feeling of mutual intimacy and love for a woman, not to
give and not to receive. The struggle with my own sexuality was not resolved. The longing to
be one with a woman in my life was still emerging in me.
I thought I had found the solution in myself through visualisations with a real daughter of
Mother Earth or a fantasy woman as a dryade. This went good for awhile, but after some time
the real mutual contact of intimacy between a man and a woman was haunting in me.
Till I came across on my way with Tantra. At one point I don’t know how and when I came in
contact with the teachings of Barry Long. He said of himself that he teaches the original
Tantra. Where he men and women let see how to live together in truth and love. He passed
away in 2003. In the beginning I was very enthusiastic about his teachings about truly love
and intimacy between man and women. But because you have to be with two persons to do
his tantric exercises in there fullness. Unfortunately, I am quite with his teachings. In that
same time I meet a turtle-traditional-witch-woman where I on the same manner spiritual and
energetic with respect and love can give expression on my feeling of mutual intimacy and
love. And then I got also my Tantric vision in the poem ‘Tantra’. But nevertheless I kept
struggling with my own intimacy. For such an encounter is just a moment of mutual intimacy.
Because afterwards you are again alone with that feeling of no reciprocity of love and
intimacy not to can give and not to can receive. And is the emptiness a deep echo and is the
absence still more urgent than ever to be one with mutual lover in a relationship.
Because a relationship in true love and friendship of oneness with each other is what I want
and where my heart to desired. After many times of a reciprocal encounter with her from heart
to heart she went to another direction of life to focus her more on Biodanza.
After this I meet a turtle-tantra-woman where I on the same manner spiritual and energetic
with respect and love can give expression on my feeling of oneness. She is maybe less
spiritual, but she has more knowledge and competence of Tantra and energy.
However, I get all over again full in fire of longings to women who are unreachable which is
a blind alley for me. Sometimes I really do not know where to go to with myself and to go
totally crazy of all these desires. Which burn my totally out, figuratively speaking.
Now, I come on one point that I can not go further on this way. And that I really something
essential have to change towards my own intimacy. Also through the experiences that I get
with the turtle-mother-earth-women and that I always again and again get stuck in my own
sexuality, therefore I give now Tantra a second chance. To begin with I am going to crawl
myself into the books to study Tantra out of a wider perspective. Including out of a Buddhist
corner of a Tibetan lama, out of a Hinduism corner on the kundalini Tantra way of an Indian
Swami, out of a Yoga corner of a reputed Belgian Yoga teacher, out of an art historian corner
of a feminine American professor and out of an energetic art of healing corner of a feminine
Canadian shaman. Beside to resume again with the teachings of Tantra of Barry Long and my
further encounters with the turtle-tantra-woman. And then I can say it as a definitive
statement
if Tantra can or can not be contribute as a solution of my intimacy. A Dutch saying says Time
gives guidance what reflect the most on this subject. To study Tantra out of that wider
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perspective will be reconfirmed the universal aspect of my being as a druid. Will you be a true
universal druid as me, you shall not alone put out of the Celtic wealth of spirituality of nature.
But you will be put also out of all the good things of all the spiritual wealth of all the different
kinds of spiritualities there are on Mother Earth. Whereupon a human being can be more an
universal child of Mother Earth. And I can be more an universal druid of life and for all the
people on Mother Earth.
Before I went definitive out of the forest, there happened something special in the visualized
forest of ovates. I had to do the last 4 gwersu. There was a real moment of synchronous
between a documentary that I saw and a supplementary gwersu that I studied. In this report of
the ovatic journey I have already mentioned earlier about the special effect and appreciation
on myself and for myself of these supplementary gwersu. That I therefore in visualized
manner could go to the places of great Celtic and energetic importance and power
of Great Britain. But what happened then.
Well, I read the very last supplementary gwersu about the Isles of Orckney in the far Scottish
North about ancient settlement of Skara Brae and the Tomb of the Eagles.
This felt quite surprisingly together synchronized with watching the documentary ‘Standing
with stones’ by Michael Bott and Rupert Soskin about the Neolithic and Bronze age
monuments of Great Britain and her Isles. And where ends this documentary? Right, on
Ockney at the ancient settlement of Skara Brae and the Tomb of the Eagles. Is it not
wonderful that these 2 things came together actually happened around the same moment of
time.
After all these years of staying in that vivid wood of studying of the gwersu and lots of ovatic
subjects in books and out of life itself full with knowledge, experiences, truths and wisdoms
about trees, life, exercises of energy and visualizations. The moment was there to leave that
pathway that me first brought deeper into the forest of ovates. And now that same pathway
brought me back to the real edges of the wood with the surroundings of meadows, fields and
villages .
And from here, I could take the path back out of the total green and brown environment of
that wood in direction of the peopled world. And go back to my home where the true and the
pure life waits in the full blue and yellow light of day.
When I was just back at home, after I had left the visualized forest I had to get used the most
on that bright daylight of the world of people. Initially, I was almost blinded by all the
intensity of that light.
Now, I am already for some time busy with finishing my ovatic grade by making of 4
assignments where this report of my ovatic journey the third is. The first assignment is
a two-piece as an ovatic gift for everyone. The first part of it is a visualisation with drawings
and the second part of it is an explanation about my way of working upon visualisations and
its drawings. The second assignment is an essay about the relationship between my poems,
my drawings, my way of life and the work of druids in general. The both assignments are
written by myself directly in the English language. And my last assignment will be a
summary about how I do now my meditations, visualisations and exercises of energy in my
ovatic grade.
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Well, and there happened again a wonderful experience last November 2013 on holiday. I had
read a couple of weeks before I went on holiday an article in the autumn edition of the Dutch
OBOD quarter magazine Dryade about a stone circle near a Dutch village called De Lutte in
the region Twente in the Nord East of The Netherlands. And yes, let this be the village we go
to on holiday this year with the foundation Duck (an organization where people with a
physical disability can go on holiday) with 10 guests and about 10 volunteers.
The stone circle is just outside the village of De Lutte and is called Bloemenbeek just as the
opposite hotel with the same name Bloemenbeek. What means in English stream of flowers.
The stone circle that they realised there is just like Stonehenge in England a sundial as
calendar. Admittedly qua longevity it is not an ancient one build by ancient stone circle
builders. But this stone circle is from a younger age about 10 years ago build by
contemporary builders with the same ancient knowledge, effect and precision as a sundial
calendar which the ancient stone circle builders used to build Stonehenge. And therefore they
call this circle of stones also the Stonehenge of the region Twente. The stones they used for
building it are a rock also out of a grove somewhere in the region of Twente.
Well, on an afternoon in that particular November week between the showers of rain of the
previous night and the coming rain of the evening ahead. Now was the moment. There was
planned a little walk to the stone circle Bloemenbeek. A handful of guests and volunteers we
went on walk. Just outside the village we saw the beautiful little sloping landscape of Twente.
We saw very quickly in the distance the hotel Bloemenbeek and suddenly we were at the
circle of stones. And there I stood for the first time in my life face to face before a true stone
circle. With a feeling of respect and silence we went on the higher oval piece of land where
the stone circle stands. Because of the heavy rain of the night before, it was not so evidently
with electric wheelchairs and manual moved wheelchairs to come at the circle.
Finally after a lot of push and pull force of the volunteers they went with of us, fortunately
we came with all of us at the middle of the circle.
For photographs see www.vredeswens.nl/steencirkel_bloemenbeek.html
In the centre of this circle of stones stands a erected large carved out stone in a shape of an
open heart with in the middle a cross as a sword as symbol for the 4 directions of the wind.
The point of the sword is on the bottom cleaved in a comet stone as symbol of our cosmic
origin as human beings. And on the upper side of the sword is a pigeon probable symbol for
world peace.
The further symbolic meaning of this stone circle is of a Christian kind, where is nothing
wrong with. This is the belief of the fellow human beings of the Twente.
Further I have experienced that the circle and the centre of it has a life force and an energy.
One of the volunteers, Jacinta, has a sensibility for universal life force and energy. She did the
test. She laid her hands on the sword and comet stone for some minutes long silent and full
with an awe of a sensible posture. Afterwards I asked her what she truly had felt. She said
although the sword and comet stone was ice-cold. She had felt warmth, life force and energy
through her hands all over her body. And that this warmth, life force and energy was of such a
pure quality that she almost had to shake of it and that she almost had to cry of it out of pure
happiness.
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I have to say that through this transfer of experiences my ovatic journey is very much
successful.
And therefore may I ask you, my ovatic tutor, Sally, to be allowed for going further towards
to the great and all-embracing grade of druids.
And may I say thank you to the god and the goddess of life for the given inspiration,
guidance, life force, energy, healing, love and peace during this grade of ovates.
One thousand time thanks.
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Mijn vierde afrondingsopdracht

Mijn Ochtendgebed
Ik ben een boom
met wortels, stam, takken met blaadjes of geen
naargelang het seizoen en kruin.
Ik doe mijn ogen eventjes dicht.
En voel dat ik zelf waarlijk de boom bent.
Om me te aarden visualiseer ik
een groen en gele energie, genezing en licht uit Moeder Aarde
omhoog gaan langs mijn voeten en mijn benen tot net onder mijn stuitje
hier voel ik die groene en gele licht, genezing en energie
langs mijn wortelchakra, mijn sacrale chakra tot bij mijn zonnevlechtchakra komen
hier voel ik nu al die pure energie, genezing en licht
en laat het verder gaan naar mijn hartchakra, mijn keelchakra,
mijn voorhoofdchakra en naar mijn kruinchakra.
Nu ik geaard ben in de Moeder godin Aarde
laat ik een wit en gele energie, genezing en licht uit Vader Kosmos
van de maan, de sterren en de zon
3 maal over mijn lichaam gaan van mijn kruin, armen en handen,
mijn hele bovenlijf, schaamstreek, benen naar mijn voeten en tenen.
Dan terug langs achteren helemaal van onderen tot aan mijn kruin.
Met een dankbaar gevoel zeg ik nu op een rustige toon, het ochtendgebed.
Ik sta als een boom diep met mijn wortels in de grond
en ontvang Prana, Ki en Nwyfre als levensenergie
langs mijn kruin, chakra´s en aura´s 3 maal
door mijn wezen van goddelijk licht.
Langs mijn wortels als voeten ontvang ik
energie, liefde en leven 3 maal omhoog
door mijn lichaam van licht
tot duizend maal dank
Moeder Aarde en Vader Lucht

Prana, Ki en Nwyfre zijn alle benamingen voor levensenergie
Prana zo noemt men het in India, Ki in Japan en
Nwyfre in de Keltische landen van hier bij ons.
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My prayer of the morning
I am a tree
with roots, trunk, branches with leafs or without
it depends of the season and the crown.
I close my eyes for just a moment.
And I feel that I am truly the tree by myself.
To earth myself I visualize
a green and yellow energy, healing and light out of Mother Earth
going above along my feet and my legs till just under my tail bone
here I feel this green and yellow light, healing and energy
along my root chakra, my sacral chakra till my solar plexus chakra
here I feel now all this pure energy, healing and light
and let it go further to my heart chakra, my throat chakra,
my third-eye chakra and to my crown chakra.
Now I am earthed in the Mother goddess Earth
I let go a white and yellow light, healing and energy out of Father Cosmos
of the moon, the stars and the sun
3 time over my body from my crown, arms and hands, my whole upper body,
genital area, legs along to my feet and toes.
Then it goes back behind of me from all beneath till my crown.
With a grateful feeling I say now on a calm tone, my prayer of the morning.
I am standing as a tree deep with my roots in the earth
and I receive Prana, Ki and Nwyfre as life energy
along my crown, chakras and auras 3 time
through my essence of divine light.
Along my roots as feet I receive
energy, love and life 3 time above
through my body of light
one thousand time thanks
Mother Earth and Father Air.

Prana, Ki and Nwyfre are names for the life energy
they called it Prana in India, Ki in Japan and
Nwyfre in the Celtic countries from around here.
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Mijn vierde afrondingsopdracht

Het druïdengebed
Schenk, O (Onze Goddelijke
van moederlijke aardse kracht en
van vaderlijke kosmische kracht) uw Bescherming,
en door Bescherming, Kracht,
en door Kracht, Begrip
en door Begrip, Kennis,
en door Kennis, Kennis van Rechtvaardigheid,
en door Kennis van Rechtvaardigheid, Liefde ervoor,
en door Liefde ervoor, Liefde voor alle levende wezens,
en door de Liefde voor alle levende wezens; de liefde voor (Onze Goddelijke
als vrouwelijk en mannelijk) en alle goedheid.

( ) is mijn eigen benaming voor god, godin, spirit.
Dit gebed verbindt ons druïden door de afstanden en de eeuwen heen.

Mijn vierde afrondingsopdracht

The Druid’s prayer
Grant, O (Our Divine
of Motherly Earthly power and
of Fatherly cosmic power) thy protection
And in Protection, Strength;
And in Strength, Understanding;
And in Understanding, Knowledge;
And in Knowledge, the Knowledge of Justice:
And in the Knowledge of Justice, the Love of it;
And in the Love of it, the Love of All Existences;
And in the Love of All Existences, the Love of (Our Divine
of Motherly and of Fatherly) and All Goodness.

( ) is my own name for god, goddess, spirit.
This prayer connects our druids through the distances and the centuries.
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Onze goddelijke
Onze goddelijke,
die in de kosmos is,
Jouw naam worden gedragen in ons hart van licht;
Jouw kosmos der liefde zal er zijn;
Jouw liefde op aarde
is zoals in de kosmos.
Geef ons nu ons dagelijks innerlijke kracht.
En vergeef ons onze tekortkomingen
zoals ook wij de anderen hun tekortkomingen vergeven.
En leid ons niet af van het pad der waarheid die liefde is,
maar verlos ons van het donkere in onszelf
door te leven met de schaduw van onszelf.
Want van jou is de kosmos der liefde
en de kracht
en de waarheid
in eeuwigheid.
Amen.
(“Onze goddelijke” is een eigentijdse vrije vertaling
in liefde van Jezus zijn eigen woorden in het gebed “Onze vader”)

Mijn vierde afrondingsopdracht

Our Divine
Our Divine,
which is in the cosmos,
Your name will be carried in our heart of light;
Your cosmos of love shall be there;
Your love on earth
is such as in the cosmos.
Give us now our daily inner strength.
And forgive us our shortcomings
such as we also forgive the others their shortcomings.
And lead us not go of the path of truth that love is,
But let us release of our darkness in ourselves
through living with the shadow of ourselves.
Because of you is the cosmos of love
And the strength
and the truth
into eternity.
Amen.

(“Our Divine” is a free and contemporary translating
in love of Jesus his own words in the prayer “Our father”
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Mijn vierde afrondingsopdracht

Het druïdengebed van Vrede
Mag ik vrede vinden diep in het kalme centrum van mijn wezen.
Mag ik vrede delen geruisloos in de vrede van de grove.
Mag ik vrede uitstralen naar de uitgestrektere kring van de mensheid.

Dit gebed verbindt ons druïden door de afstanden en de eeuwen heen.

Mijn vierde afrondingsopdracht

The druid prayer for peace
Deep within the still centre of my being
May I find peace.
Silently within the quiet of the Grove
May I share peace.
Gently within the greater circle of humankind
May I radiate peace.

This prayer connects our druids through the distances and the centuries.
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Mijn vierde afrondingsopdracht

Mijn Licht Lichaam dankgebed
Ik voel bij mijn voeten een helder licht van energie en genezing,
en laat het over mijn lichaam gaan helemaal van onderen tot aan mijn kruin,
van voor naar achter en van links naar rechts.
Als het ware trek ik een gordijn van licht over me heen.
Na een visualisatie van het Licht Lichaam
zeg ik met een dankbaar gevoel op een rustige toon, het Licht Lichaam dankgebed
Licht is liefde, liefde is licht.
Energie is liefde en liefde is energie
voor alles in ons goddelijk bestaan,
tot duizend maal dank
licht, liefde en energie,
dank je.

Mijn vierde afrondingsopdracht

My Light Body prayer of thanks
I feel at my feet a bright light of energy and healing,
and let it go all over my entirely body from underneath till my crown,
from the front to the back and from the left to the right.
Such as I truly pull a curtain of light over me.
After a visualisation of the Light Body.
I say with a grateful feeling on a calm tone, my Light Body thanks prayer.
Light is love, love is light.
Energy is love and love is energy
for everything in our divine existence,
one thousand time thanks
in light, love and energy,
thank you.
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Mijn Zonnedankgebed
Ik doe mijn ogen langzaam dicht en
visualiseer dat ik opstijg
zo tot in de blauwe ijle lucht zonder een wolkje.
In de verte zie ik de zon als een bol van licht en energie
met mijn geestesoog kan ik zien
in dit volle licht van genezing en gezondheid
zonder mijn mensesoog te verblinden,
omdat ik ook een lichtwezen bent en
ieder zo’n wezen van puur licht is net zoals de zon.
Nu kan ik de zon dichterbij laten komen
en visualiseer ik de zon die schijnt bij mijn voorhoofdchakra,
iets boven mijn neus, naar binnen laat gaan.
En laat 3 maal dit pure licht van genezing en gezondheid
over mijn gehele lichaam van voren omlaag gaan van mijn ogen, gezicht, keel,
over mijn borst, buik, navel, schaamstreek, bovenbenen en onderbenen
tot aan mijn tenen en
terug laat gaan van achter naar boven langs mijn hielen, kuiten, knieholte
en bovenbenen, mijn billen, stuit via mijn ruggengraat,
nek en achterhoofd tot bij mijn kruin.
Nu ben ik zelf de zon als bron des levens van genezing en gezondheid
vol van het licht van puurheid, energie en kracht.
Ik ben de zon en kan daarom niet verbranden door mijn eigen hitte.
Want de zon ben ik samen met duizenden lichtwezens en zonnestralen.
Als ik voel nu is het genoeg, draai ik me om
en ga ik samen met die duizenden lichtwezens en zonnestralen
terug naar de aarde die daar voor me ligt in de volle blauwe ijle lucht
met of zonder wolken.
Ga ik terug in mijn eigen lichaam en doe ik mijn ogen weer langzaam open.
En nu zeg ik met een glimlach op mijn smoes, het zonnedankgebed.
Ik ben een straal, een kanaal van het licht,
van het leven en van de liefde van de zon.
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My Sun thanks prayer
I close slowly my eyes and
visualize that I levitated
just to the blue thin sky without a little cloud.
In the distance I see the sun as a globe of light and energy
in front of my mind’s eye
full in the light of healing and well-being
without blinding my human eye
because I am too a being of light and
every being of pure light is such as the sun.
Now I can the sun let come closer to me
and visualize the sun which shines at my third-eye chakra,
a little bit above my nose, to let come inside.
And I let go this pure light of healing and well-being 3 times
all over my body from the front of me down to my eyes, face, throat
over my breast, belly, belly button, genital area, upper and lower legs
to my toes and then I let it go back from behind of me above along my heels,
calves, popliteal and the upper legs, my bottom, tail bone through my spinal column,
neck and back of the head till my crown.
Now, I am by myself the sun as source of life of healing and well-being
full of the light of pureness, energy and strength.
I am the sun and therefore I shall not burn by my own heat.
Because I am the sun together with the thousand beings of light and the sunbeams.
When I feel now it is enough, I turn myself around
and I go with these beings of light and the sunbeams
back to the earth what is laying in the full blue thin sky
with or without clouds.
I go back in my own body and I open slowly my eyes.
And now I say with a smile on my face, the Sun thanks prayer.
I am a ray, a channel of light,
of life and of love of the sun.
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Mijn Nachtgebed
Ik lig net een paar minuten in mijn bed,
vlak voor het moment van in slaapvallen, mijn ogen zijn al dicht en
ik overloop even mijn hele dag,
van wakker worden tot slapengaan,
nog even passeert de dag met zijn inhoud voor mijn innerlijke ogen,
de mensen die ik ontmoet heb, de voorvallen die ik beleeft heb leuk of minder leuk,
de bezigheden die de mens nodig heeft en nog zo van alles wat
tot zegeningen en genezingen voor een bepaald iemand, boom, dier, materie en/of plantje.
O, onze goddelijke van het vrouwelijke en mannelijke
in ons en buiten ons
bedankt voor deze mooie dag vol zegening, begeleiding en inspiratie.
Vlak voor ik in slaap val, visualiseer ik 3 dingen.
Het eerste ding.
Ik visualiseer dat ik een pentagram (vijfpuntster) ben,
ik voel een puur wit en geel licht, genezing en energie uit Vader Kosmos
van de maan, de sterren en de zon over mijn lichaam gaan
bij mijn linkerbeen en rechterbeen, als de twee onderste punten,
dan bij mijn linkerarm en rechterarm, als de twee middelste punten,
en dan bij mijn hoofd, als de bovenste punt.
Ik doe dit 3 maal.
Het tweede ding.
Ik visualiseer dat ik al mijn chakra’s ben.
Ik voel een puur groen en gele energie, genezing en licht uit Moeder Aarde
over mijn lichaam omhoog gaan langs mijn voeten en mijn benen tot
net onder mijn stuitje hier voel ik die groene en gele licht, genezing en energie
langs mijn wortelchakra, mijn sacrale chakra tot bij mijn zonnevlechtchakra komen
hier voel ik nu al die pure energie, genezing en licht
en laat het verder gaan naar mijn hartchakra, mijn keelchakra,
mijn voorhoofdchakra en naar mijn kruinchakra.
Ik doe dit 3 maal.
Het derde ding.
Ik visualiseer dat ik mijn heilige genezingsgrove ben.
Eerst sluit ik mijn ogen en ik ben deze heilige plek in het bos.
Ik voel het water onder me stromen rechtstreeks vanuit een bron.
Het water geeft me puurheid, heelheid en genezing.
De wind zal al mijn zorgen en de dingen die er niet meer toedoen laten wegwaaien.
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De bomen geven me nieuw leven, kracht, energie, heelheid, puurheid, vreugde, vriendschap,
liefde en geluk. Ik doe dit 3 maal.
O, onze goddelijke van het vrouwelijke en mannelijke
in ons en buiten ons
bedankt om het pentagram, al mijn chakra’s en mijn heilige genezingsgrove
te mogen zijn van licht, genezing en energie.
Als ik nog ergens last of pijn mocht hebben, is het nu het moment
om een genezingslicht te laten gaan
van boven mijn kruin naar die plek of plaats
van pijn, verlangen, leegte of gewoon als genot om te gaan slapen
in het goddelijke licht van Moeder Maan.
O, onze goddelijke van het vrouwelijke en mannelijke
in ons en buiten ons
mag ik jou vragen dat ik goed mag aankomen in dromenland
en goed mag dromen en slapen.
En om opgeladen te worden door het goddelijke licht van de maan, de sterren en de zon.
Dat ik morgen voorzien van kracht en licht mag leven.
Dank voor deze zegening, begeleiding en inspiratie.
Laat dit een gebed zijn een nachtgebed voor mij en ieder
als een wezen van licht, energie en liefde.
Dank je.
Dank je.
Dank je.
Adem in, adem uit.
Adem in, adem uit.
Adem in, adem uit.
Sssttt...
Ik laat deze nacht zijn werk maar doen,
mijn ogen worden nu zwaarder en zwaarder
tot ik opeens weg ben en de droomwachters mij binnenlaten.
Sssttt…
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My prayer of the night
I am lying a few minutes in my bed,
just before the moment of falling asleep, my eyes are already closed and
I pass just through my whole day,
from wake up till bedtime
for a short time the day passed with his contents for my inner eyes,
the people who I meet, the occurrences that I experienced pleasant or less pleasant,
the activities what are essential to be a human being and a some other things
from blessings and healings for a particular human being, tree, animal, matter and/or little
plant.
O, our divine of the feminine and masculine inside us and outside us
thanks for this beautiful day full of blessing, guidance and inspiration.
Just before I fall in sleep, I visualize 3 things.
The first thing.
I visualize that I am a pentagram (five point star),
I feel a pure white and yellow light, healing and energy out of Father Cosmos
of the moon, the stars and the sun all over my body
at my left leg and at my right leg, as the lower points,
than at my left arm and right arm, as the middle points,
and than at my head, as the upper point.
I do this 3 times.
The second thing.
I visualize that I am all my chakras.
I feel a pure green and yellow energy, healing and light out of Mother Earth
all over body above along my feet and my legs till
just under my tail bone here I feel this green and yellow light, healing and energy
along my root chakra, my sacral chakra till at my solar plexus
here I feel now all this pure energy, healing and light
and let go further to my heart chakra, my throat chakra,
my third-eye chakra and to my crown chakra.
I do this 3 times.
The third thing.
I visualize that I am my sacred healing grove.
First I close my eyes and I am at the sacred place in the forest.
I feel the flow of the water under me directly out of a source.
The water gives me purity, heal and recover you.
The wind will blow away all your worries and all the things they not matter.
The trees gives me new life, strength, energy, fullness, purity,
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joy, friendship, love and happiness. I do this 3 times.
O, our divine of the feminine and masculine
inside us and outside us
thanks for being the pentagram, all my chakras and my sacred healing grove
of light, healing en energy.
If I have somewhere trouble or pain, than it is now the moment
to let go a light of healing
from above my crown to that spot or place
of pain, longing, emptiness or simple out of bliss to go asleep
in the divine light of Mother Moon.
O, our divine of the feminine and masculine
inside us and outside us
may I ask you that I arrive safely in dreamland
and may have sweet dreams as I sleep.
And to be charged by the divine light of the moon, the stars and the sun
That I by tomorrow may be provided of strength and light to life.
Thanks for this blessing, guidance and inspiration.
Let this be a prayer, a night prayer, for me and for everyone
as a being of light, energy and love.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Breath in, breath out.
Breath in, breath out.
Breath in, breath out.
Sssttt...
I let do this night do the work,
my eyes will be now heavier and heavier
till I all of a sudden will be away and the guardians of dreamland will let me in.
Sssttt…
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Mijn Meditatieceremonie
Ik doe mijn ogen dicht en
voel een groen en gele energie, genezing en licht uit Moeder Aarde
omhoog gaan langs mijn voeten en mijn benen tot net onder mijn stuitje
langs mijn wortelchakra, mijn sacrale chakra, mijn zonnevlechtchakra, mijn hartchakra,
mijn keelchakra, mijn voorhoofdchakra en naar mijn kruinchakra.
En ik voel een wit en gele energie, genezing en licht uit Vader Kosmos
van de maan, de sterren en de zon
over mijn lichaam gaan van mijn kruin, armen en handen,
mijn hele bovenlijf, schaamstreek, benen naar mijn voeten en tenen.
Dan voel ik de bergkristal, op mijn blote huid, hangend aan een ketting om mijn hals
ter hoogte van mijn hartchakra.
Met mijn duim en wijsvinger op elkaar,
ik zeg: O, onze goddelijke van het vrouwelijke en mannelijke
in ons en buiten ons
mag ik jou vragen voor jouw zegening, begeleiding en inspiratie
in mijn meditatieceremonie.
En ik zeg het Licht Lichaam dankgebed op:
Licht is liefde, liefde is licht.
Energie is liefde en liefde is energie
voor alles in ons goddelijk bestaan,
tot duizend maal dank
licht, liefde en energie,
dank je.
Dan zeg ik het Druïdengebed op:
Schenk, O (Onze Goddelijke
van moederlijke aardse kracht en
van vaderlijke kosmische kracht) uw Bescherming,
en door Bescherming, Kracht,
en door Kracht, Begrip
en door Begrip, Kennis,
en door Kennis, Kennis van Rechtvaardigheid,
en door Kennis van Rechtvaardigheid, Liefde ervoor,
en door Liefde ervoor, Liefde voor alle levende wezens,
en door de Liefde voor alle levende wezens; de liefde voor (Onze Goddelijke
als vrouwelijk en mannelijk) en alle goedheid,
dank je.
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Nu visualiseer ik, nog steeds met mijn ogen gesloten, dat ik in mijn heilige grove ben,
een ruimte van rust en vrede,
een echte open plek in het bos van Zutendaal waar ik als kind op kamp ging,
op deze gevisualiseerde plek
trek ik een cirkel van wit geel licht en genezing
met rechtsboven de plaats voor spiritueel voedsel door verhalen, muziek en stilte,
met rechtsonder de plaats voor lichamelijk voedsel door warme en koude maaltijden,
met linksonder de plaats voor wijze lessen van oudere mensen en
met linksboven het bos van leven, kracht, genezing, liefde en inspiratie.
Op het ritme van mijn in en uitademing,
met mijn duim en wijsvinger nog op elkaar, vallen mijn gedachten stil.
In deze leegte vertoeft mijn innerlijke-ik enige tijd soms kort, soms lang,
soms oppervlakkig, soms diep tot mijn innerlijke-ik weer ontwaakt in het hier en nu.
In het geval dat mijn gedachten terug komen,
concentreer ik me terug op het ritme van mijn in en uitademing en
visualiseer ik opnieuw het groen gele licht uit Moeder Aarde
over mijn lichaam en al de 7chakra’s tot boven bij mijn kruinchakra en
het wit gele licht uit Vader Kosmos over mijn lichaam tot bij mijn tenen en
ik visualiseer het bergkristal hangend bij mijn hartchakra.
Mijn gedachten worden opnieuw stil en mijn innerlijke-ik vertoeft weer in de leegte.
Tot mijn innerlijke-ik weer ontwaakt in het hier en nu.
Als dank zeg ik het gebed Onze Goddelijke op:
Onze Goddelijke,
die in de kosmos is,
Jouw naam worden gedragen in ons hart van licht;
Jouw kosmos der liefde zal er zijn;
Jouw liefde op aarde
is zoals in de kosmos.
Geef ons nu ons dagelijks innerlijke kracht.
En vergeef ons onze tekortkomingen
zoals ook wij de anderen hun tekortkomingen vergeven.
En leid ons niet af van het pad der waarheid die liefde is,
maar verlos ons van het donkere in onszelf
door te leven met de schaduw van onszelf.
Want van jou is de kosmos der liefde
en de kracht
en de waarheid
in eeuwigheid.
Amen.
En als dank zeg ik het druïdengebed van Vrede op:
Mag ik vrede vinden diep in het kalme centrum van mijn wezen.
Mag ik vrede delen geruisloos in de vrede van de grove.
Mag ik vrede uitstralen naar de uitgestrektere kring van de mensheid.
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Nu visualiseer ik opnieuw, nog altijd met mijn ogen dicht, dat ik in mijn heilige grove ben,
die ruimte van rust en vrede,
die echte open plek in het bos van Zutendaal waar ik als kind op kamp ging,
op deze gevisualiseerde plek
hef ik de cirkel van wit geel licht en genezing op
met linksboven het bos van leven, kracht, genezing, liefde en inspiratie,
met linksonder de plaats voor wijze lessen van oudere mensen,
met rechtsonder de plaats voor lichamelijk voedsel door warme en koude maaltijden en
met rechtsboven de plaats voor spiritueel voedsel door verhalen, muziek en stilte.
Ik voel een groen en gele energie, genezing en licht uit Moeder Aarde
omhoog gaan langs mijn voeten en mijn benen tot net onder mijn stuitje
langs mijn wortelchakra, mijn sacrale chakra, mijn zonnevlechtchakra, mijn hartchakra,
mijn keelchakra, mijn voorhoofdchakra en naar mijn kruinchakra.
En ik voel een wit en gele energie, genezing en licht uit Vader Kosmos
van de maan, de sterren en de zon
over mijn lichaam gaan van mijn kruin, armen en handen,
mijn hele bovenlijf, schaamstreek, benen naar mijn voeten en tenen.
Dan voel ik de bergkristal, op mijn blote huid, hangend aan een ketting om mijn hals
ter hoogte van mijn hartchakra.
Ik dank, O, onze goddelijke van het vrouwelijke en mannelijke
in ons en buiten ons
voor jouw zegening, begeleiding en inspiratie
in mijn meditatieceremonie.
Ik open mijn ogen terug en laat mijn duim en wijsvinger ook los van elkaar
beide met een innerlijk dankbaar gevoel.
Dank je.
Dank je.
Dank je.
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Mijn vierde afrondingsopdracht

My Ceremony of Meditation
I close my eyes and
feel a green and yellow energy, healing and light out of Mother Earth
going above along my feet and my legs till just under my tail bone
along my root chakra, my sacral chakra, my solar plexus chakra, my heart chakra,
my throat chakra, my third-eye chakra and to my crown chakra.
I feel a white and yellow light, healing and energy out of Father Cosmos
of the moon, the stars and the sun
over my body from my crown, arms and hands, my whole upper body,
genital area, legs to my feet and toes.
Then I feel the rock crystal, on my naked skin, hanging on a necklace near my heart chakra.
With my thumb and forefinger on each other.
I say, O, our divine of the feminine and masculine inside us and outside us
may I ask you for blessing, guidance and inspiration during my ceremony of meditation.
And I say the Light Body thanks prayer
Light is love, love is light.
Energy is love and love is energy
for everything in our divine existence,
one thousand time thanks
in light, love and energy,
thank you.
Then I say the Druid prayer
Grant, O (Our Divine of Motherly Earthly power and
of Fatherly Cosmic power) thy protection
And in Protection, Strength
And in Strength, Understanding;
And in Understanding, Knowledge;
And in Knowledge, the Knowledge of Justice:
And in the Knowledge of Justice, the Love of it;
And in the Love of it, the Love of All Existences;
And in the Love of All Existences, the Love of (Our Divine
of Motherly and of Fatherly) and All Goodness,
thank you.
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Now I visualize, still with my eyes closed that I am in my sacred grove,
a place of quietness and peace,
a real open place in the forest of Zutendaal where I as child went on camp,
on this visualized place
I draw a circle of white yellow light and healing
with on the upper right the place for spiritual nourishment by stories, music and silence,
with on the lower right the place for physical nourishment by dinner and lunch
with on the lower left the place for wise lessons of elderly people and
with on the upper left the forest of life, strength, healing, love and inspiration.
On the rhythm of my breath in and breath out,
with my thumb and forefinger still on each other, my thoughts grind to a halt.
In this emptiness my inner-being will sojourned for sometime short, long, shallow or deep
till my inner-being will awake in the here and now.
In case my thoughts come back,
I concentrate back on the rhythm of my breath in and breath out and
I visualize again the green yellow light out of Mother Earth
over my body and all the 7 chakras till above my crown chakra and
the white yellow light of Father Cosmos over my body till my toes and
I visualize the rock crystal hanging near my heart chakra.
My thoughts became still again and my inner-being will sojourned again in the emptiness.
Till my inner-being will awake in the here and now.
As thanks I say the prayer Our divine
Our Divine,
which is in the cosmos,
Your name will be carried in our heart of light;
Your cosmos of love shall be there;
Your love on earth
is such as in the cosmos.
Give us now our daily inner strength.
And forgive us our shortcomings
such as we also forgive the others their shortcomings.
And lead us not go of the path of truth that love is,
But let us release of our darkness in ourselves
through living with the shadow of ourselves.
Because of you is the cosmos of love
And the strength
and the truth
into eternity.
Amen.
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And as thanks, I say the druid prayer for peace
Deep within the still centre of my being
May I find peace.
Silently within the quiet of the Grove
May I share peace.
Gently within the greater circle of humankind
May I radiate peace.
Now I visualize again, still with my eyes closed that I am in my sacred grove,
that place of quietness and peace,
that real open place in the forest of Zutendaal where I as child went on camp,
on this visualized place
I close the circle of white yellow light and healing
with on the upper left the forest of life, strength, healing, love and inspiration,
with on the lower left the place for wise lessons of elderly people,
with on the lower right the place for physical nourishment by hot and cold meals and
with on the upper right the place for spiritual nourishment by stories, music and silence.
I feel a green and yellow energy, healing and light out of Mother Earth
going above along my feet and my legs till just under my tail bone
along my root chakra, my sacral chakra, my solar plexus chakra, my heart chakra,
my throat chakra, my third-eye chakra and to my crown chakra.
I feel a white and yellow light, healing and energy out of Father Cosmos
of the moon, the stars and the sun
over my body from my crown, arms and hands, my whole upper body,
genital area, legs to my feet and toes.
Then I feel the rock crystal, on my naked skin, hanging on a necklace near my heart chakra.
May I thank, O, our divine of the feminine and masculine inside us and outside us
for your blessing, guidance and inspiration during my ceremony of meditation.
I open my eyes back and let my thumb and forefinger come off each other
both with a inner feeling of gratitude.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
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Mijn vierde afrondingsopdracht

Mijn Energie, Zon en Genezingsceremonie
Ik sluit mijn ogen en
voel een groen en gele energie, genezing en licht uit Moeder Aarde
omhoog gaan langs mijn voeten en mijn benen tot net onder mijn stuitje
langs mijn wortelchakra, mijn sacrale chakra, mijn zonnevlechtchakra, mijn hartchakra,
mijn keelchakra, mijn voorhoofdchakra en naar mijn kruinchakra.
En ik voel een wit en gele energie, genezing en licht uit Vader Kosmos
van de maan, de sterren en de zon
over mijn lichaam gaan van mijn kruin, mijn gezicht, mijn armen en handen,
mijn hele bovenlijf, schaamstreek, benen naar mijn voeten en tenen.
Dan voel ik de bergkristal, op mijn blote huid, hangend aan een ketting om mijn hals
ter hoogte van mijn hartchakra.
Met mijn duim en wijsvinger op elkaar,
ik zeg: O, onze goddelijke van het vrouwelijke en mannelijke
in ons en buiten ons
mag ik jou vragen voor jouw zegening, begeleiding en inspiratie
in mijn energie, zon en genezingsceremonie.
En ik zeg het Licht Lichaam dankgebed op:
Licht is liefde, liefde is licht.
Energie is liefde en liefde is energie
voor alles in ons goddelijk bestaan,
tot duizend maal dank
licht, liefde en energie,
dank je.
Dan zeg ik het Druïdengebed op:
Schenk, O (Onze Goddelijke
van moederlijke aardse kracht en
van vaderlijke kosmische kracht) uw Bescherming,
en door Bescherming, Kracht,
en door Kracht, Begrip
en door Begrip, Kennis,
en door Kennis, Kennis van Rechtvaardigheid,
en door Kennis van Rechtvaardigheid, Liefde ervoor,
en door Liefde ervoor, Liefde voor alle levende wezens,
en door de Liefde voor alle levende wezens; de liefde voor (Onze Goddelijke
als vrouwelijk en mannelijk) en alle goedheid,
dank je.
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Nu visualiseer ik, nog altijd met mijn ogen dicht, dat ik in mijn heilige grove ben,
een ruimte van rust en vrede,
een echte open plek in het bos van Zutendaal waar ik als kind op kamp ging,
op deze gevisualiseerde plek
trek ik een cirkel van wit geel licht en genezing
met rechtsboven de plaats voor spiritueel voedsel door verhalen, muziek en stilte,
met rechtsonder de plaats voor lichamelijk voedsel door warme en koude maaltijden,
met linksonder de plaats voor wijze lessen van oudere mensen en
met linksboven het bos van leven, kracht, genezing, liefde en inspiratie.
Dan visualiseer ik, voor mijn geestesoog met mijn ogen dicht,
dat in mijn heilige genezingsgrove ben,
een ruimte van licht en genezing,
een echte bijzondere plek aan het begin van het Bunderbos
niet zover van mijn woonplek in Bunde,
op deze gevisualiseerde plek
voel ik het water onder me stromen rechtstreeks vanuit een bron.
Het water geeft me puurheid, heelheid en genezing.
De wind waait al mijn zorgen en de dingen die er niet meer toedoen weg.
De bomen geven me nieuw leven, kracht, energie, heelheid, puurheid, vreugde, vriendschap,
liefde en geluk.
Alles wat in mijn lichaam kracht, energie en genezing nodig heeft, gaat visualiserend uit mijn
lichaam zo in het water en zo in de grond, doe dit 3 maal.
Dan komt alles terug uit de grond en uit het water zo in de kosmos naar de maan, de sterren
en zon en zo als nieuw in mijn lichaam, doe dit ook 3 maal.
Vervolgens laat ik de kleuren donkerblauw, donkergeel, donkergroen, donkerrood en wit over
mijn lichaam van boven mijn kruin tot aan mijn tenen en terug naar boven.
Dan laat ik de kleuren lichter worden donkerblauw wordt lichtblauw, donkergeel wordt
lichtgeel, donkergroen wordt lichtgroen, donkerrood wordt lichtrood en wit
Als laatste laat ik de kleuren nog lichter worden lichtblauw wordt wit, lichtgeel wordt wit,
lichtgroen wordt wit, lichtrood wordt wit, tot alles opgenomen is van kop tot teen
in het intense en pure wit.
Nu houd ik mijn ogen nog altijd dicht en
visualiseer dat ik opstijg
tot in de blauwe ijle lucht zonder een wolkje.
In de verte zie ik de zon als een bol van licht en energie
met mijn geestesoog kan ik zien
in dit volle licht van genezing en gezondheid
zonder mijn mensesoog te verblinden,
omdat ik ook een lichtwezen bent en
ieder zo’n wezen van puur licht is net zoals de zon.
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Nu kan ik de zon dichterbij laten komen
en visualiseer ik de zon die schijnt bij mijn voorhoofdchakra,
iets boven mijn neus, naar binnen laat gaan.
En laat 3 maal dit pure licht van genezing en gezondheid
over mijn gehele lichaam van voren omlaag gaan van mijn ogen, gezicht, keel,
over mijn borst, buik, navel, schaamstreek, bovenbenen en onderbenen
tot aan mijn tenen en
terug laat gaan van achter naar boven langs mijn hielen, kuiten, knieholte
en bovenbenen, mijn billen, stuit via mijn ruggengraat,
nek en achterhoofd tot bij mijn kruin.
Nu ben ik zelf de zon als bron des levens van genezing en gezondheid
vol van het licht van puurheid, energie en kracht.
Ik ben de zon en kan daarom niet verbranden door mijn eigen hitte.
Want de zon ben ik samen met duizenden lichtwezens en zonnestralen.
Als ik voel nu is het genoeg, draai ik me om
en ga ik samen met die duizenden lichtwezens en zonnestralen
terug naar de aarde die daar voor me ligt in de volle blauwe ijle lucht
met of zonder wolken.
En nu zeg ik met een glimlach op mijn smoes, het zonnedankgebed.
Ik ben een straal, een kanaal van het licht,
van het leven en van de liefde van de zon.
Dank je.
Dank je.
Dank je.
Als laatste komen mijn eigen symbolen waar ik dagelijks mee werk
over mij heen als universele levensenergie
Yin/Yang als de brug tussen aarde en kosmos waardoor genezing ontstaat.
Het hart van licht van liefde en vriendschap als sleutel.
Vrede versterkt alles en iedereen en in de vreugde en verdriet des levens.
En een groen en gele energie, genezing en licht uit Moeder Aarde van onderop en
een wit en gele energie, genezing en licht uit Vader Kosmos van bovenop
beide over mij heen voor
meer genezing en
meer licht en
meer leven.
Yin/Yang als de brug tussen aarde en kosmos waardoor genezing ontstaat.
Het hart van licht van liefde en vriendschap als sleutel.
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Vrede versterkt alles en iedereen en in de vreugde en verdriet des levens.
En een groen en gele energie, genezing en licht uit Moeder Aarde van onderop en
een wit en gele energie, genezing en licht uit Vader Kosmos van bovenop
beide over mij heen voor
meer, meer genezing en
meer, meer licht en
meer, meer leven.
Yin/Yang als de brug tussen aarde en kosmos waardoor genezing ontstaat.
Het hart van licht van liefde en vriendschap als sleutel.
Vrede versterkt alles en iedereen en in de vreugde en verdriet des levens.
En een groen en gele energie, genezing en licht uit Moeder Aarde van onderop en
een wit en gele energie, genezing en licht uit Vader Kosmos van bovenop
beide over mij heen voor
meer, meer, meer genezing en
meer, meer, meer licht en
meer, meer, meer leven.
Ik ben een kind van Moeder Aarde vol van kracht, genezing en licht
en ik ben een kind van Vader Kosmos vol kracht, genezing en licht.
Ik ben een kind van kracht, genezing en licht van Moeder Aarde
en ik ben een kind van kracht, genezing en licht van Vader Kosmos.
Ik ben een kind van Moeder Aarde vol van kracht, genezing en licht
en ik ben een kind van Vader Kosmos vol kracht, genezing en licht.
Dank je.
Dank je.
Dank je.
Nu ben ik terug in mijn heilige genezingsgrove,
die ruimte van licht en genezing,
die echte bijzondere plek aan het begin van het Bunderbos
niet zover van mijn woonplek in Bunde,
op deze gevisualiseerde plek dank ik
het water dat mij puurheid, heelheid en genezing gegeven heeft.
En ik dank de wind die al mijn zorgen en de dingen die er niet meer toedoen
heeft laten wegwaaien.
En ik dank de bomen die mij nieuw leven, kracht, energie, heelheid,
puurheid, vreugde, vriendschap, liefde en geluk gegeven hebben.
Dank je.
Dank je.
Dank je.
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Nu ga ik vervolgens terug naar mijn heilige grove
langs het Mariabeeld, als symbool voor Moeder Aarde,
in hetzelfde bos van Zutendaal waar ik als kind op kamp ging,
visualiseer ik opnieuw, nog altijd met mijn ogen dicht,
die ruimte van rust en vrede,
die echte open plek in het bos,
op deze gevisualiseerde plek
hef ik de cirkel van wit geel licht en genezing op
met linksboven het bos van leven, kracht, genezing, liefde en inspiratie,
met linksonder de plaats voor wijze lessen van oudere mensen,
met rechtsonder de plaats voor lichamelijk voedsel door warme en koude maaltijden en
met rechtsboven de plaats voor spiritueel voedsel door verhalen, muziek en stilte.
Als dank zeg ik het gebed Onze Goddelijke op:
Onze Goddelijke,
die in de kosmos is,
Jouw naam worden gedragen in ons hart van licht;
Jouw kosmos der liefde zal er zijn;
Jouw liefde op aarde
is zoals in de kosmos.
Geef ons nu ons dagelijks innerlijke kracht.
En vergeef ons onze tekortkomingen
zoals ook wij de anderen hun tekortkomingen vergeven.
En leid ons niet af van het pad der waarheid die liefde is,
maar verlos ons van het donkere in onszelf
door te leven met de schaduw van onszelf.
Want van jou is de kosmos der liefde
en de kracht
en de waarheid
in eeuwigheid.
Amen.
Dank je.
Dank je.
Dank je.
En als dank zeg ik het druïdengebed van Vrede op:
Mag ik vrede vinden diep in het kalme centrum van mijn wezen.
Mag ik vrede delen geruisloos in de vrede van de grove.
Mag ik vrede uitstralen naar de uitgestrektere kring van de mensheid.
Dank je.
Dank je.
Dank je.
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Ik voel een groen en gele energie, genezing en licht uit Moeder Aarde
omhoog gaan langs mijn voeten en mijn benen tot net onder mijn stuitje
langs mijn wortelchakra, mijn sacrale chakra, mijn zonnevlechtchakra, mijn hartchakra,
mijn keelchakra, mijn voorhoofdchakra en naar mijn kruinchakra.
En ik voel een wit en gele energie, genezing en licht uit Vader Kosmos
van de maan, de sterren en de zon
over mijn lichaam gaan van mijn kruin, armen en handen,
mijn hele bovenlijf, schaamstreek, benen naar mijn voeten en tenen.
Dan voel ik de bergkristal, op mijn blote huid, hangend aan een ketting om mijn hals
ter hoogte van mijn hartchakra.
Ik open mijn ogen terug en laat mijn duim en wijsvinger ook los van elkaar
beide met een innerlijk dankbaar gevoel,
dank ik: O, onze goddelijke van het vrouwelijke en mannelijke
in ons en buiten ons
voor jouw zegening, begeleiding en inspiratie
in mijn energie, zon en genezingsceremonie.
Dank je.
Dank je.
Dank je.
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Mijn vierde afrondingsopdracht

My Energy, Sun and Healing ceremony
I close my eyes and
feel a green and yellow energy, healing and light out of Mother Earth
going above along my feet and my legs till just under my tail bone
along my root chakra, my sacral chakra, my solar plexus chakra, my heart chakra,
my throat chakra, my third-eye chakra and to my crown chakra.
I feel a white and yellow light, healing and energy out of Father Cosmos
of the moon, the stars and the sun
over my body from my crown, arms and hands, my whole upper body,
genital area, legs to my feet and toes.
Then I feel the rock crystal, on my naked skin, hanging on a necklace near my heart chakra.
With my thumb and forefinger on each other.
I say, O, our divine of the feminine and masculine inside us and outside us
for your blessing, guidance and inspiration during my energy, sun and healing ceremony.
And I say the Light Body thanks prayer
Light is love, love is light.
Energy is love and love is energy
for everything in our divine existence,
one thousand time thanks
in light, love and energy,
thank you.
Then I say the Druid prayer
Grant, O (Our Divine of Motherly Earthly power and
of Fatherly Cosmic power) thy protection
And in Protection, Strength;
And in Strength, Understanding;
And in Understanding, Knowledge;
And in Knowledge, the Knowledge of Justice:
And in the Knowledge of Justice, the Love of it;
And in the Love of it, the Love of All Existences;
And in the Love of All Existences, the Love of (Our Divine
of Motherly and of Fatherly) and All Goodness,
thank you.
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Now I visualize, still with my eyes closed that I am in my sacred grove,
a place of quietness and peace,
a real open place in the forest of Zutendaal where I as child went on camp,
on this visualized place
I draw a circle of white yellow light and healing
with on the upper right the place for spiritual nourishment by stories, music and silence,
with on the lower right the place for physical nourishment by dinner and lunch
with on the lower left the place for wise lessons of elderly people and
with on the upper left the forest of life, strength, healing, love and inspiration.
Then I visualize, for my minds eye with my eyes closed,
that I am in my sacred healing grove,
a place of light and healing,
a real special place at the beginning of the forest of Bunde
not so far of my place of living in the town of Bunde
on this visualized place
I feel the water flowing under me directly out of a source.
The water give me purity, wholeness and healing.
The wind blow away all my worries and all the things they not matter.
The trees give me new life, strength, energy, fullness, purity,
joy, friendship, love and happiness.
All the things what my body need inside of strength, energy and healing goes visualized out
of my body immediately into the water and into the soil, do this 3 times.
Then everything comes back out of the soil and out of the water immediately into the cosmos
to the moon, the stars and the sun and right away as new in my body, do this 3 times.
Thereafter, I let go the colours dark blue, dark yellow, dark green, dark red and white all over
my body from above of my crown till my toes and going back above.
Then, I let go the colours become lighter dark blue into light blue, dark yellow into light
yellow, dark green into light green, dark red into light red and white.
Finally, I let go the colours become all white light blue into white, light yellow into white,
light green into white, light red into white till everything is absorbed from head till toe of a
intense and pure white.
Now, I keep my eyes still closed and
visualize that I levitated
just till the blue thin sky without a little cloud.
In the distance I see the sun as a globe of light and energy
in front of my mind’s eye
full in the light of healing and well-being
without blinding my human eye
because I am too a being of light and
every being of pure light is such as the sun.
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Now I can the sun let come closer to me
and visualize the sun which shines at my third-eye chakra,
a little bit above my nose, to let come inside.
And I let go this pure light of healing and well-being 3 times
all over my body from the front of me down to my eyes, face, throat
over my breast, belly, belly bottom, genital area, upper and lower legs
till my toes and then I let it go back from behind of me above along my heels,
calves, popliteal and the upper legs, my bottom, tail bone through my spinal column,
neck and back of the head till my crown.
Now, I am by myself the sun as source of life of healing and well-being full of the light of
pureness, energy and strength.
I am the sun and therefore I shall not burn by my own heat.
Because I am the sun together with the thousand beings of light and the sunbeams.
When I feel now it is enough, I turn myself around
and I go with these beings of light and the sunbeams
back to the earth what is laying in the full blue thin sky
with or without clouds.
I go back in my own body and I open slowly my eyes
And now I say with a smile on my face, the sun thanks prayer.
I am a ray, a channel of light,
of life and of love of the sun.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Last but not least, I let go my own symbols all over me
as universal energy of life. Where I work with everyday.
Yin/Yang as the bridge between earth and cosmos whereupon healing derived.
The heart of light of love and friendship as key.
Peace to reinforce everything and everybody with joy and grief of life.
And a green and yellow energy, healing and light out of Mother Earth from beneath and
a white and yellow light, healing and energy out of Father Cosmos from above
both all of me for
more healing and
more light and
more life.
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Yin/Yang as the bridge between earth and cosmos whereupon healing derived.
The heart of light of love and friendship as key.
Peace to reinforce everything and everybody with joy and grief of life.
And a green and yellow energy, healing and light out of Mother Earth from beneath and
a white and yellow light, healing and energy out of Father Cosmos from above
both all of me for
more, more healing and
more, more light and
more, more life.
Yin/Yang as the bridge between earth and cosmos whereupon healing derived.
The heart of light of love and friendship as key.
Peace to reinforce everything and everybody with joy and grief of life.
And a green and yellow energy, healing and light out of Mother Earth from beneath and
a white and yellow light, healing and energy out of Father Cosmos from above
both all of me for
more, more, more healing and
more, more, more light and
more, more, more life.
I am a child of Mother Earth full of strength, healing and light
and I am a child of Father Cosmos full of strength, healing and light.
I am a child full of strength, healing and light of Mother Earth
and I am a child full of strength, healing and light of Father Cosmos.
I am a child of Mother Earth full of strength, healing and light
and I am a child of Father Cosmos full of strength, healing and light.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Now, I am back in my sacred healing grove,
that place of light and healing,
that real special place at the beginning of the forest of Bunde
not so far of my place of living in the town of Bunde
on this visualized place
I thank the water that gave me purity, wholeness and healing.
And I thank the wind that blow away all my worries and all the things they not matter.
And I thank the trees that gave me new life, strength, energy, fullness, purity,
joy, friendship, love and happiness.
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Thank you.
Thank you.
Thank you.
Now, I go back to my sacred grove,
along the statue of holy Mary as symbol for Mother Earth
in the same forest of Zutendaal where I as child went on camp,
I visualize again, still with my eyes closed,
that place of quietness and peace,
that real open place
on this visualized place
I close the circle of white yellow light and healing
with on the upper left the forest of life, strength, healing, love and inspiration,
with on the lower left the place for wise lessons of elderly people,
with on the lower right the place for physical nourishment by hot and cold meals and
with on the upper right the place for spiritual nourishment by stories, music and silence.
As thanks I say the prayer Our divine
Our Divine,
which is in the cosmos,
Your name will be carried in our heart of light;
Your cosmos of love shall be there;
Your love on earth
is such as in the cosmos.
Give us now our daily inner strength.
And forgive us our shortcomings
such as we also forgive the others their shortcomings.
And lead us not go of the path of truth that love is,
But let us release of our darkness in ourselves
through living with the shadow of ourselves.
Because of you is the cosmos of love
And the strength
and the truth
into eternity.
Amen.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
And as thanks, I say the druid prayer for peace
Deep within the still centre of my being
May I find peace.
Silently within the quiet of the Grove
May I share peace.
Gently within the greater circle of humankind
May I radiate peace.
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Thank you.
Thank you.
Thank you.
I feel a green and yellow energy, healing and light out of Mother Earth
going above along my feet and my legs till just under my tail bone
along my root chakra, my sacral chakra, my solar plexus chakra, my heart chakra,
my throat chakra, my third-eye chakra and to my crown chakra.
I feel a white and yellow light, healing and energy out of Father Cosmos
of the moon, the stars and the sun
over my body from my crown, arms and hands, my whole upper body,
genital area, legs to my feet and toes.
Then I feel the rock crystal, on my naked skin, hanging on a necklace near my heart chakra.
May I thank, O, our divine of the feminine and masculine inside us and outside us
for your blessing, guidance and inspiration during my energy, sun and healing ceremony.
I open my eyes back and let my thumb and forefinger come off each other
both with a inner feeling of gratitude.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
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