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Samen
Samen ZIJN
verstrengeld in elkaar
steunend op de ander
elkaar aanraken
in een kleurig evenwicht.
Zo met en voor elkaar te zijn
was goed en is goed.
Doorgroeien in verbinding
reikend naar de hemel
Samen ZIJN

Op reis
Vandaag sla ik een nieuw pad in
gelijkgestemden reizen mee.
Verwachtingsvol pak ik mijn spullen
onderin mijn koffer leg ik veiligheid
en moed, een stapeltje blijheid,
vrijheid en gezondheid
heelheid en verlichting erboven op
en niet te vergeten: mijn toverstaf.
Vanaf vandaag ontmoet ik
verrassingen
in en buiten mezelf.
Mijn pad zal soms zwaar zijn
bijna onbegaanbaar,

maar ik ben niet alleen
er is altijd hulp
zichtbaar en onzichtbaar.
Vandaag begin ik mijn reis
ik zal dansen, springen en zingen
en ook de stilte ontmoeten
ik zal soms zwoegen, kreunen en
huilen
maar altijd, altijd zal ik opgetild
worden.
Vol vertrouwen loop ik het pad van
wonderen.

Omringd
Plotseling word ik aangeraakt
door iets
wat ZOVEEL groter is dan ikzelf.
Dit weten plant ik vol zorg,
het ontkiemt en komt op
in mijn vruchtbare grond.
Inzicht groeit dat
af-gescheidenheid,

ondanks mijn lichaam
niet bestaat.
Nu loop ik vol toewijding langs
de leidraad
van steun vanuit het ongeziene.
Vanaf vandaag volg ik
de duidelijke pijlen
afkomstig uit de hemel.

Levenskunst/overgave
Grote en kleine uitdagingen
verschijnen in elk huis,
de kleinere moeilijkheden
leren we met meer gemak,
de grote uitdagingen
vragen moed en kracht.

heb het besef
dat we nooit en nooit alleen zijn;
of we worden gedragen
mogen alles loslaten en ZIJN,
of er is voelbare hulp
ter bekrachtiging en steun.

Soms vraagt het leven
om totale overgave:
staat er een wild paard klaar
om door ons bereden te worden.

We worden altijd omringd
door het positieve
vanuit de hemel en de aarde
zo dichtbij
vraag, voel en geef je over.

Wat er ook verschijnt

Vallen en opstaan.

Genietend van de prachtige kleuren
loop ik teveel met mijn hoofd in de wolken
dan struikel ik en klap op de grond.
Beduusd krabbel ik overeind
plak pleisters
loop nu voorzichtiger verder.
Bewust aard ik me.
Telkens weer mag ik leren,
telkens weer voel ik mijn flexibiliteit,
mijn kracht en blijheid.
Leve het leven.

Wonder
Deze dag beland ik in een andere wereld
een lichtgele gloed glijdt over het landschap
het raakt alles met zachte vingers aan.
Of ben ik het zelf die dit licht uitstraal?
Ja, mijn hart danst en zingt vandaag
ik voel vertrouwen dat ik het juiste pad loop.
Ik kijk achterom en voel mijn zware rugzak
daaruit springt wanhoop en blijft achter
verlicht zwier ik de tas weer op mijn rug.
Mijn pad licht stralend op
e zon straalt me tegemoet
swingend loop ik verder.

Dwalen
Het landschap in dit reis stuk is zwaar:
trekkend door gure vlaktes
met veel dode bomen
raak ik verstrikt in struikgewas,
voorzichtig ontwar ik me.
Mist flarden versperren mijn zicht
wat later kom ik op hetzelfde pad
terecht
raak weer verstrikt in hetzelfde
struikgewas
en merk dat ik in een cirkeltje rondloop.
Dan bots ik tegen een prachtige boom
het is of zijn takken me omhelzen en
steunen

ik nestel me tegen zijn stam
en luister naar de straling van zijn
bomenhart:
"Mijn hart voelt jouw hart
jouw hart groeit en dat geeft groeipijn
maar een groter hart geeft meer gevoel.
Weet dat je zo meer mensen mag raken.
Een netwerk van licht verbindt mij met
jou
deze energie houdt ons allen stabiel.
Dit licht straalt heel de aarde rond
en wij mogen ons hiervan bewust ZIJN."

Helle blauw
Aangeraakt door het blauwe licht
in een prachtig blauw landschap
beland ik plots in een confronterend
proces:

In deze energie ga ik aan de
schoonmaak,
offer haar wat mag verdwijnen
ze moedigt me vol vuur aan.

Dit helle blauwe licht weerkaatst
mijn eigen-aardigheden
ze spiegelt helder mijn
heksenstreken.

Dankbaar voor haar raking
verandert het helle blauw
in konings blauw,
de kleur van de wil van God.

Steun
Angst, stress en paniek
was bijna dagelijkse kost voor mij
veiligheid ontbrak
en dat zocht ik buiten mezelf.
Langzaam ontdekte ik de weg naar binnen
daar en daar alleen vond ik het
Ik leerde dat mijn gedachten krachten zijn
en dat waar ik me op richt
een weg daarheen kan zijn.
Doordat ik me ging verbinden met de aarde
voelde ik haar steun door mijn voetzolen
stromen,
doordat ik de energiecentra in mezelf aansprak
voelde ik de kracht die dat bracht.

De mooiste gift was het besef dat ik,
nee wij samen,
nooit en nooit alleen zijn, of zijn geweest
een kring van helpers staat voor ons klaar
en wij ontvangen goddelijke ondersteuning.
Door me te concentreren op mijn hart
voel ik hoeveel mensen van me houden
hier op aarde en in de ongeziene wereld.
Zo voel ik het Goddelijke
dat door alles wat leeft heen straalt
daar ben ik veilig.

Levenskracht
Blij voel ik
de kracht die door mijn aderen vloeit
de hartenklop die me laat leven.
Blij zie ik
de energie in landschappen
die ons vult met vitaliteit
de bloeiwijze van planten en bomen
de bloemen die ons groeten.
Blij zie ik
de levenskracht in baby's

alsof een levensgeest
uit de fles wordt getoverd
kinderen die vol overgave spelen
volwassenen die vol passie gegrepen
worden
en dit handen en voeten geven.
Blij voel ik
de levenskracht in de zon
als ik de zon in mezelf aansteek
stroomt mijn spirituele energie volop
het vuurt mijn bestaan aan.

Inkeer
Dankbaarheid zit in me
wat een geschenk
om via mijn adem
daar contact mee te maken.

De deur naar buiten nog even dicht
want er zit binnen in me
alles wat ik nodig heb
ik voel me gedragen.

Als ik bewust in-adem
mijn ogen sluit
draai ik met die sleutel
mijn hart open.

Verbonden met iets
wat veel groter is dan ikzelf
wat me steunt en koestert
me lief heeft zonder voorwaarde.

Daar ontdek ik goud;
acceptatie komt tevoorschijn
samen met rust en ruimte
hier voel ik me geborgen.

Dankbaarheid zit in me
wat een geschenk
om via mijn adem
daar contact mee te maken

Netwerk van licht
Draden van licht rond en in de aarde
verstrengelen zich
in een goddelijk spinnenweb
en bereikt alles wat leeft.
Dit licht is een deel in ons
in iedere ziel op aarde
van alle geloven,
we worden allen omvat
het bereikt de diepte van ons wezen.
Deze stralenbundels
vloeien door blokkades

rollen en raken
schudt aan wat vastzit
en golven verder.
Deze lichtketting bereikt aarde,
water, lucht, vuur en ether
brengt balans en draagt
alles wat leeft.
Het heelt de beschadigde groeven
brengt verlichting
we zijn allen verbonden
met dit goddelijk spinnenweb

Op aarde zoeken naar de hemel.
Als de dag glinstert
ze zich kristalhelder opent
deze liefde me stralend omhult
dan zet ik
vol vertrouwen mijn voeten neer.
Zo gedragen
door de kracht in en om me heen
raap ik dit geluk op
zing mijn hoogste lied
en dans wild in het rond.

Ik laat los wat beknelt
sluit vriendschap met mijn emoties
voel pure levenskracht
ga vol genot
staan in dit licht.

Ondergedompeld
Buiten is de wereld aangeraakt
witte koele schoonheid bedekt
de bruine aarde
er heerst kalmte en rust.
Alle gedachten van negativiteit,
pessimisme, beperking,

lijden en ziekte lossen op
weggeveegd in het nu.
Ik verwelkom mijn kwetsbaarheid
vol sereniteit en dankbaarheid
in dit troostrijke landschap
Ik verwelkom mezelf.

Blokkade
Met de stroom mee
glijden langs stralen van licht
val ik plotseling neer.

Ik maak pas op de plaats
keer van buiten naar binnen
en voel me vleugellam.

Mijn vloeiende beweging stopt
mijn energie stopt en brokkelt af
ik bots op een enorme blokkade.

Toch wil ik verder stromen
deze knoop ontwarren
en mijn pad opschonen

Een pijnscheut stokt mijn adem
ik krabbel op, maar verstijf
hoe kom ik hier doorheen?

Versmelting
Onder de oppervlakte van mijn denken
zit een opening
daar verschijnt een smal paadje
licht sijpelt er doorheen.
Een zweempje opluchting verschijnt
mijn gemoed wordt ruimer, transparanter
dit bereikt mijn hart
glimlachend versmelt ik in de leegte.

Lichtheid
Lekker lui
liggend
op de grond
kijk ik
naar de kriebelende kevertjes
en knalrode klaprozen.
Wat een stilte, rust en schoonheid.
Ik ga zitten
en zie
tot mijn verrukking
zachtjes zwevend
boven het water

een zeearend
langzaam
verdwijnt ze
in de verte.
Vrijheid en vreugde
overspoelen mijn hart
onzichtbare handen
hijsen me omhoog
mijn voeten
volgen moeiteloos
verlost van zwaartekracht
dans ik
het zonlicht tegemoet.

Verschuiving
Vandaag raakt de hemel de aarde
stralend licht rolt uit over de hele planeet.
Laten we dit licht welkom heten
dit licht overspoelt ons samen
voor het grote goed van iedereen.
Dit licht zegent en transformeert
samen mogen we dit licht inademen
uitblazen op alles wat we liefhebben,
op alles wat is.
Vandaag raakt de hemel de aarde

Verlangen
De tak buigt naar de stralen licht
verlangend om te ontvangen.

over boomstammen
mos en waterplas.

Als een waterval
stort het licht omlaag
verder het bos in.

Ik wil mee met dit zonnelicht
eerst de aarde aanraken
en dan omhoog, omhoog, omhoog
mee dansen, mee wiegen, mee
vliegen
en daar dit licht vangen.

Dansend raakt het aan
lichtlijnen dwarrelen

Ga staan
Sta voor wie je in werkelijkheid bent
ga staan en schijn je licht
geef je eraan over
los je kleinheid op.

tot ze uiteindelijk smelten
vredig oplossen
in de leegheid van het licht.

Laat je achterover vallen
met wijd open armen
ervaar alle emoties
pulserend, sprankelend

Leef je eigen waarheid
zoek je eigen pad
want waar je ook gaat
het licht schijnt overal.

Dankbaarheid
Dankbaarheid omvat me
ze opent
ze neemt me mee
geeft diepgang
en tilt me omhoog.
Dankbaarheid zegent
ze is magisch
soms een zachte kracht
soms alles overspoelend.
Ver weg van duisternis
voel ik bewust dankbaarheid

voor de enorme levenskracht
die ons doorstroomt.
Achteloosheid moet verschuiven
om dankbaarheid te kunnen
ontdekken.
Maar dan is dankbaarheid
aanstekelijk
haar warme uitstraling bereikt
anderen
ze besmet en blijft je inspireren.

