Zingevende teksten en paragrafen
50 levenslessen van ouderen
Tips van ouderen voor een jongere generatie. Achteraf zouden we veel dingen anders hebben
gedaan. ‘Als ik dit eerder had geweten dan…’ is een veel gehoorde zin. Als je ouderen vraagt naar wat
ze de jongere generatie mee zouden willen geven, dan krijg je adviezen om jezelf aan de wereld te
laten zien. Zoals deze adviezen:
1. Je bent sterker dan je denkt.
2. Fouten maken mag, het zijn waardevolle lessen. Elke fout die je maakt, brengt je één stap
dichter bij je doel.
3. Er is niets dat je klein houdt, behalve jijzelf.
4. Je kunt altijd vooruit, het is een kwestie van willen.
5. Hoeveel succes je ook boekt, er zullen altijd mensen zijn die je wijzen op wat er niet goed is.
6. De enige beperking die je hebt zit in je fantasie. Laat het los.
7. Je perceptie is je realiteit.
8. Vertrouwen op je instincten.
9. De enige vraag die in het leven telt is: “Wat zou je doen als je niet bang was?”.
10. Het is vaak lastig te zeggen hoe dicht je bij succes bent.
11. De enige fout in het leven die je kunt maken is dat je kiest om niets te doen uit angst voor het
maken van een fout.
12. Laat succes niet naar je hoofd stijgen en mislukking niet naar je hart zakken.
13. Je moet je door slechte dagen heen slaan, om de beste dagen in je leven te verdienen.
14. Het leven gaat voor 10% over wat je gebeurt en voor 90% over hoe je ermee omgaat.
15. Doe waar je van houdt en niet wat je denkt dat je zou moeten doen.
16. Lachen is het beste medicijn. Lach vaak om jezelf.
17. Als je je rijk wilt voelen, tel dan de dingen die je niet met geld kunt kopen.
18. Jezelf vergeven is belangrijker dan vergeven worden door anderen.
19. Als je elke ochtend wakker wordt met het idee dat je iets moois gaat overkomen die dag, dan
zal je zien dat dit vaak klopt.
20. Wees lief voor jezelf.
21. In de meeste gevallen gaat het niet om wat anderen van je denken. Volg je eigen waarheid.
22. Blijven leren is belangrijk. Dompel jezelf vaak onder in nieuwe ervaringen.
23. Eén persoon laten lachen kan de wereld al veranderen.
24. Geniet van je levensreis.
25. Je weet nooit hoe sterk je kan zijn, totdat sterk zijn je enige keuze is.
26. Soms vallen goede dingen uiteen zodat betere dingen samen kunnen komen.
27. Je kunt niet veranderen wat je weigert te zien.
28. Huilen is geen teken van zwakte, maar het lost ook niet altijd je problemen op.
29. Het maakt niet uit hoeveel fouten je maakt of hoe langzaam je vooruit gaat. Je bent iedereen
die niets probeert ver vooruit.
30. Het leven gaat niet over wachten tot de storm voorbij is, maar leren dansen in de regen.
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…
Bron en meer tips: http://theoptimist.nl/50-levenslessen-van-ouderen/
Overal zit een barst in

Luid de klokken die nog kunnen luiden.
Vergeet de perfectie
Overal zit een barst in.
Zo komt het licht binnen.
Leonard Cohen
Vier regels uit het nummer Anthem van Leonard Cohen. Een tekst die gaat over het omarmen van
onvolkomenheden in plaats van die te bestrijden. In alles zit immers een barst. Een barst die voor jou
net zo karaktervormend is als de kwaliteiten die je in huis hebt. Het lied gaat over dat je goed bent
zoals je bent. Je hoeft niet te streven naar een verbeterde versie van jezelf. Juist wanneer je je eigen
onvolmaaktheid en die van anderen aanvaard, kun je vanuit verbinding met jezelf groeien in je
ontwikkeling. Vanuit de kracht die verborgen zit in kwetsbaarheid kun je verbinding aangaan met
anderen, zo elkaar aanvullen in kwaliteiten en samen unieke doelen realiseren.
A crack in everything
De zin a crack in everything komt voor in een oud verhaal over een man die zijn been verloor. Hij trok
zich terug in een klooster. Zijn boosheid op het leven weerspiegelde zich in de tekeningen die hij
maakte van gebarsten vazen en andere beschadigde dingen. Ze stonden voor zijn eigen
gebrokenheid. In de loop van de tijd vond hij innerlijke rust en veranderde zijn visie op het leven. Toch
bleef hij kapotte vazen tekenen. Zijn leermeester vroeg op een dag aan hem:
"Waarom teken je de vazen nog steeds met barsten erin? Voel je je nog niet geheeld?"
De man antwoordde:
"Jawel, en datzelfde geldt voor de vazen. Via de scheur komt het licht binnen."
In alles zit een barst, maar juist daar komt het licht door naar binnen. Dit geldt ook voor jouw en mijn
barsten. Mensen worden op een bepaalde manier mooier wanneer ze hun imperfectie omarmen en
tonen. Ze zijn meer tastbaar. Vanuit het jezelf laten zien in de volledigheid van wie je bent, ervaar je
dat anderen ook hun gedachten en gevoelens meer gaan delen. Via jouw kwetsbaarheid creëer je
een opening naar de kwetsbaarheid van anderen. Er ontstaat een bedding waarin iedereen zijn plek
kan vinden. Vanuit eigenheid ontstaat open communicatie en van daaruit kun je tot gedragen
besluiten komen. Samen wordt het pad bewandeld dat leidt tot optimale samenwerking in het
verlengde van collectieve dromen en ambities zonder die van jezelf te verloochenen.
Het is spannend en vraagt om lef om jezelf te zien zoals je bent en om dat wat is te tonen aan
anderen. Het bijzondere is echter dat het zelfvertrouwen toeneemt daar waar je je imperfecties
toestaat. Wanneer naast de macht de onmacht er ook mag zijn, win je aan kracht. Ditzelfde geldt
voor andere polariteiten. Leer ze bewandelen. Juist wanneer je dat onder ogen ziet wat je het liefste
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onderdrukt en juist wanneer dat er mag zijn wat je liever niet laat zien, vind je een vorm om er mee
om te gaan. Dat kan het jezelf ontwikkelen zijn of het vinden van de juiste samenwerking met
anderen. Het kan ook zijn:

Dit is het, en dat is goed genoeg.
Bron en meer lezen:
http://solitude-sweetsolitude.blogspot.be/2014/04/de-schoonheid-van-imperfectie.html

Mensen zijn spirituele wezens
Jullie denken vaak dat jullie aardse mensen zijn die naar het spirituele toe groeien. Wij zien het
andersom: jullie zijn spirituele wezens die naar de aarde toe groeien. De aarde is een prachtige
bestemming, een flonkerende diamant die haar ware schoonheid nog moet tonen. De aarde is het
beloofde land! De hemel is jullie geboorteplek.
Bron: http://pamela.jeshua.net/aurelia4.htm

De liefde bedrijven
De Chippawee Cree is een indianenstam uit Canada. Zij zeggen dat je elke keer als je de liefde bedrijft,
je een stukje van jezelf aan de ander geeft en een stukje van de ander krijgt. Het is belangrijk om
vooral deze liefde heel helder te blijven herinneren. Daarom dragen zij een steen bij zich, waar ze
iedere keer als ze de liefde bedrijven een draadje omheen weven. Ze noemen het de liefdessteen.
En als ze dan uit elkaar gaan, soms ruzie krijgen of zich alleen voelen, dan nemen ze hun liefdessteen
en herinneren ze zich al die keren dat ze de liefde hebben gevoeld en bedreven.
Geduld is alles
Uit Brieven aan een jonge dichter, Den Haag 1946, p.22.
Alles is dragen, in ons omdragen, en dan baren. Iedere indruk en iedere kiem van een gevoel
volkomen in zichzelf, in het donker, in het woordeloze, onbewuste, zich laten voleinden, onbereikbaar
voor het eigen verstand, en dan in diepe deemoed en geduld het uur, waarin een nieuwe klaarheid
doorbreekt, afwachten: dát alleen is leven als kunstenaar: in het begrijpen, zowel als in het scheppen.
Daar bestaat geen meten met de tijd, daar is een jaar niet van belang, en tien jaren zijn niets.
Kunstenaar zijn betekent: niet rekenen en tellen, rijpen als de boom, die zijn sappen niet voortdrijft
en getroost in de voorjaarsstormen staat, zonder angst, dat er daarna geen zomer zou kunnen
komen. Die komt toch. Maar die komt alleen voor de geduldigen, die zijn, alsof de eeuwigheid voor
hen lag, zo zorgeloos stil en wijd. Ik leer het dagelijks, leer het onder pijn, waar ik dankbaar voor ben:
Geduld is alles!
- Rainer Maria Rilke (1875 - 1926) –
Bron: http://www.zinrijk.nl/spiritualiteit_bezinningsteksten/24/rainer_maria_rilke_geduld_alles
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Ho’oponopono
Lees op http://www.mental-coaching.be/de-zuiveringstechniek-hooponopono-van-dr-hew-len/ het
verhaal van een therapeut die een ganse afdeling mentaal-zieke criminelen wist te helpen door een
bepaalde Hawaïaanse zuiveringstechniek toe te passen met de naam ho’oponopono. De methode kan
gebruikt worden om innerlijke blokkages op te lossen van zaken die je gemanifesteerd of genezen wil
zien. Ho’oponopono kan jezelf en de ganse wereld zuiveren…
Eenvoudig uitgelegd, Ho’oponopono is gebaseerd op de wetenschap dat alles wat er je overkomt of
dat je opmerkt, de hele wereld waarin je leeft in feite je eigen creatie is en dus ook je eigen volle
verantwoordelijkheid.
100%, geen uitzonderingen. Is je baas een tiran? Zijn je kinderen geen goede studenten? Allemaal
jouw verantwoordelijkheid. Er zijn oorlogen en je voelt je daar slecht bij omdat jij zelf een goede
persoon bent, een pacifist? Wel die oorlog is jouw verantwoordelijkheid. Zie je kinderen hongersdood
sterven in de wereld? Dit is jouw verantwoordelijkheid. Geen uitzonderingen! Letterlijk betekent dit
dat ‘de’ wereld, jouw wereld is, jouw creatie. Zoals Dr. Hew Len het stelt: Stelde je al ooit vast dat
wanneer jij een probleem vaststelt, jij er telkens bij bent?
‘Het is jouw verantwoordelijkheid’ betekent niet ‘ het is jouw fout’. Het betekent enkel dat jij
verantwoordelijk bent om jezelf te genezen voor hetgeen jij ziet/voelt als een probleem. Het lijkt gek
of metaforisch maar het is een feit dat de wereld zoals jij ze ziet enkel en alleen jouw creatie is. Maar
hetgeen jij de wereld noemt is enkel en alleen een projectie van je eigen geest.
Stel dat je naar een feestje gaat. Je ziet daar mensen die zich rot amuseren en je ziet er die zich
vervelen of ruziën, je ziet er die depri zijn en je ziet er dansen en kakelen.
Nochtans er is voor iedereen hetzelfde licht, dezelfde drank, muziek of ambiance.
Alleen is ‘daar’ voor iedereen anders JUIST OMDAT hun innerlijke wereld, hun emoties anders zijn..
Hoe kan jij jezelf helen/zuiveren met Ho’oponopono?
Er zijn 3 stappen:
1) herkennen dat wat je overvalt jouw creatie is , dat het enkel het bovenkomen is van slechte
herinneringen in je geest.
2) spijt hebben voor de fouten in lichaam, taal of geest die deze slechte herinneringen veroorzaken.
3)vragen aan jouw Goddelijke Intelligentie diep in jezelf om deze gedachten los te laten en om je vrij
te maken.
4) En hiervoor zeg je dan natuurlijk: ’Dank u’.
Of met andere woorden gebruik volgende formules van Ho’oponopono.
Wanneer je zoiets gewaarwordt – en dit gebeurt bijna constant- richt je je tot jouw God en zeg hem:
I love You,
I’m sorry,
Please forgive me,
Thank You.
Bron: http://www.mental-coaching.be/de-zuiveringstechniek-hooponopono-van-dr-hew-len/
Meer info over ho’oponopono: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ho'oponopono
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Enkele grappige levenstips
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aanvaard dat je sommige dagen de duif bent en andere dagen het standbeeld.
Houd je woorden altijd zacht en zoet, voor het geval je ze moet opeten.
Als het je niet lukt vriendelijk te zijn, heb dan tenminste het fatsoen om vaag te zijn.
Wanneer alles jou kant uitkomt, dan zit je op het verkeerde kant van de baan.
Sommige fouten zijn te grappig om slechts één keer te maken.
Misschien is jouw enige levensdoel eenvoudig weg als waarschuwing voor anderen te dienen.
Verjaardagen zijn goed voor je. Hoe meer je er hebt, hoe langer je leeft.
Een echt gelukkig persoon is degene die van het uitzicht op de omweg kan genieten.
De tweede muis krijgt de kaas.
Het kan niemand iets schelen dat je niet goed kan dansen. Sta gewoon op en dans.

Vrije vertaling van Engelstalige tips op: http://www.appleseeds.org/stress-manage.htm (Je vindt
er nog acht extra Engelstalige tips.)
Religie
Elke religie die zegt zich zorgen te maken over de ziel van de mens en zich niets gelegen laat liggen
aan de maatschappelijke en economische omstandigheden die de ziel kunnen beschadigen, is een
geestelijk dode religie die er slechts op wacht ten graven gedragen te worden.
Martin Luther King jr
Het Transcendente
Stel je een loodrechte, steile rots voor met een uitstekende rand aan de top. Stel je dan voor hoe
iemand zich voelt als hij zijn voet op de rand van de afgrond zet en beneden zich alleen maar een
enorme diepte ziet. Naar mijn oordeel is dit wat de ziel ervaart, wanneer zij verder gaat dan
materiële zaken in haar zoeken naar datgene wat geen dimensie heeft en sinds eeuwigheid bestaat.
Want dan is er geen enkel houvast meer, noch tijd, noch plaats, geen maat voor iets anders. Met onze
geest kunnen wij er niet bij. Zo wordt de ziel die zich voortdurend elk herkenningspunt ziet
ontglippen, duizelig en verward en zij keert eens te meer terug tot wat haar zo nauw verwant is,
tevreden dat zij tenminste dit weet over het Transcendente: dat het volkomen verschilt van alles wat
de ziel kent.
Gregorius van Nyssa, 4e eeuw
Het boze kind in ons
En dan dat boze kind. Daar zijn jullie bang voor. Zeker vrouwen hebben moeite ermee dit kind toe te
laten. Want dat druist in tegen een oud beeld van vrouwelijkheid waarin vrouwen gedienstig zijn,
dienstbaar, gevend, lief, aardig, verzorgend . . . Er heerst een taboe op dat boze kind. Maar juist dat
kind kan je zoveel geven. Het maakt je ervan bewust wanneer je ontrouw bent aan jezelf. Het maakt
je bewust van je eigenwaarde en waar je die schaad. Dus als je in het dagelijks leven boosheid voelt,
of het kan kleiner zijn in de vorm van een irritatie, een gevoel van ongenoegen, verwelkom het dan.
Probeer het niet weg te wimpelen, probeer het niet onder het tapijt te schuiven voor de goede vrede
omdat het onprettig aanvoelt, maar ga er ècht naar toe. Vraag dat kind in jou waar ben je boos over?
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Geef er eens woorden aan, laat het mij zien. Neem het serieus.
Jullie wachten vaak op boodschappen van je Ziel om je levensweg te vinden, je pad. Maar je Ziel
spreekt tot jou via deze kinderen, via je buik, heel aards en ook heel krachtig en spontaan.
Doorlopend krijg je informatie vanuit de stroom in je buik via je emoties, via je innerlijke kinderen.
Bron en meer: http://jeshua.net/channel-abonnement/WcC8.pdf

Hoe we vasthouden aan het oude
Ik sprak ooit met frater Co van de abdij de Slangenburg in Doetinchem. Hij balde zijn vuisten en zei:
‘Kijk Henny, de mensen doen dit: ze houden vast aan het oude vertrouwde’. Toen zei hij: ‘Maar zo kun
je niet vangen, je moet dit doen’ en toen maakt hij een kommetje van zijn handen, het was een wijze
les voor me.
Na mijn crisis die voor een enorme transformatie had gezorgd verscheen ik weer op mijn werk en zei
een collega: ‘Zo Henny, alweer de oude?!’. Ik zei toen: ‘Nee en dat wil ik ook nooit meer worden, ik
ben nu de nieuwe’. Hij haalde zijn schouders op en begreep er niks van hij wilde dat alles bij het oude
was gebleven…
De Bijbel zegt: ‘Maak van mij geen beeld!’, en we doen niet anders dan van elkaar gefixeerde beelden
maken, dat we niet wensen te veranderen of aan te passen. Nietzsche wees daar al op toen hij zei:
‘Niets wordt je zozeer kwalijk genomen dan dat men zijn beeld ten aanzien van jou moet veranderen’.
In een onderzoek werd aan de mensen gevraagd om negatieve, beschadigende informatie over een
bekende politicus te lezen. Hun houding ten aanzien van deze politicus werd gemeten voor en nadat
ze de informatie hadden gelezen., na lezing waren ze negatief over deze politicus waar ze voor die tijd
neutraal of zelfs positief waren. Toen werd ze verteld dat de informatie een fout was, dat het niet
over deze politicus ging maar was verzonnen. De houding van de mensen ten aanzien van de politicus
werd weer gemeten na deze nieuwe informatie en het bleek dat de mensen bleven bij hun mening en
nog steeds negatief waren over de politicus.
We kunnen beïnvloed worden door ideeën die fout, misleidend en ingebeeld zijn en onze
overtuigingen blijven hetzelfde zelfs als aangetoond is dat ze onjuist en fout zijn(!!).
Veel mensen houden vast aan het oude vertrouwde want dat geeft ze een gevoel van zekerheid, zelfs
als dat oude hen kwelt. Vernon Howard zei: ‘Er is een fijne nieuwe wereld, maar het oude leven toont
nog niet eens de interesse om het zelfs maar te onderzoeken!’.Dat we veel bij het oude, vertrouwde
laten blijkt wel uit een uitspraak van Lao Tse 500 jaar voor Christus, hij zei: ‘Plan uw hele dagen vol en
er is geen enkele kans op leven’ …

Gisteren was ik zo slim, dat ik de wereld wilde veranderen.
Vandaag ben ik wijs, dus ik verander mezelf.
Rumi
Lees het volledige artikel op:
http://hennybos.com/tag/bewustwording#sthash.3StRtqiy.LZCHQC5I.dpuf
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Fouten zijn rake pogingen

“Maar wat als ik faal?”
Het antwoord op deze vraag is: je zal falen.
Een betere vraag zou kunnen zijn: “Nadat ik heb
gefaald, wat dan?”
Welnu, als je goed gekozen hebt, zal je na gefaald te
hebben een stap dichter zijn bij welslagen, je zel wijzer
en sterker zijn en je zal hoogstwaarschijnlijk respect
gewonnen hebben bij diegene die te bang zijn om te
proberen.
Vrije vertaling tekst Seth Godin

Een rakeling is een positief woord voor iets nieuws dat je terecht hebt ondernomen, maar dat (nog)
niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.
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De redenen dat rakelingen uiteindelijk geen succes zijn geworden, kunnen divers zijn: de
omstandigheden zijn veranderd; een betere optie is gekozen; je hebt een fout gemaakt; het lot heeft
het anders beslist; er waren opeens andere prioriteiten, enz.
Er is op dit moment geen Nederlands woord voor dit fenomeen. Je hebt het woord mislukking of
fout, maar dat klinkt negatief. Een poging, of een initiatief, is pas begonnen. Een rakeling herken je
pas als je terugkijkt. Uit een rakeling kun je altijd wijze lessen trekken.
Bron: http://www.21lobsterstreet.com/site/rakeling/

Draag je fouten niet met je mee.
Plaats ze onder je voeten en gebruik ze als stapstenen om boven ze uit te rijzen.
Heb nooit spijt. Als het goed is, is het wonderbaarlijk. Als het verkeerd is, is het ervaring.
- Auteur onbekend

Geven is iets geweldigs
Geven is iets geweldigs. De Boeddha zei dat wanneer je kwaad op iemand bent en je hebt alles
geprobeerd maar je voelt je nog steeds kwaad, je dan dana paramita moet beoefenen. Wanneer wij
kwaad zijn, zijn wij geneigd de ander te straffen. Maar wanneer wij dat doen, heeft er alleen maar
escalatie van lijden plaats. De boedhha stelde voor om in plaats daarvan een cadeau te sturen…
Wanneer al het andere faalt, doe je het cadeau op de post en gek genoeg zal je je dan onmiddellijk
beter voelen. Hetzelfde geldt voor naties. Als Israël vrede en veiligheid wil hebben, zullen de Israeli’s
voor vrede en veiligheid voor de Palestijnen moeten zorgen. En als de Palestijnen vrede en veiligheid
willen, zullen zij voor vrede en veiligheid voor de Israeli’s moeten zorgen. Je krijgt wat je geeft. In
plaats van de ander te straffen, geef je hem precies wat hij nodig heeft. Geven kan je heel snel naar
de oever van welzijn brengen.
Wanneer een ander jou doet lijden, komt dat doordat hij diep in zichzelf lijdt, en zijn lijden
overstroomt. Hij heeft geen straf nodig, hij heeft hulp nodig. Dat is de boodschap die hij uitzendt.
Thich Nhat Hanh, Het hart van Boeddha’s leer, p. 189

Anekdote monikken
Een anekdote over de zesde patriarch van zen in China, Huineng. 'Twee monniken discussieerden
over de tempelvlag die wapperde in de wind. De ene zei: "De vlag beweegt." De ander zei: "De wind
beweegt." Ze voerden over en weer argumenten aan, maar konden het niet eens worden. De zesde
patriarch zei: "Heren, het is niet de wind die beweegt; het is niet de vlag die beweegt; het is jullie
geest die beweegt." De monniken raakten vervuld van diepe eerbied."
Bron: gelezen in D. STARR, Boeddha en Christus: Een ontmoeting met hart en ziel, Lannoo, 2009, p.28
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Alles heeft zijn uur
Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd.
Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten en een tijd om wat geplant is te oogsten.
Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.
Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.
Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen te verzamelen,
een tijd om te omhelzen en een tijd om van omhelzen af te zien.
Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen.
Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.
Ik overzag de bezigheden die God de mensen heeft opgelegd.
Alles wat Hij doet is goed op zijn tijd
Uit het boek Prediker. 3, 1-11

Bereid zijn om mezelf te zijn
Carl Rogers ( 1961, p. 22) beschreef het zo: ‘Het paradoxale kenmerk van mijn ervaring is dat hoe
meer ik eenvoudigweg bereid ben om mezelf te zijn, te midden van alle complexiteit van het leven,
en hoe meer ik bereid ben om de werkelijkheid in mezelf en in anderen te begrijpen en te
accepteren, des te meer verandering ontstaat.’
In het boek De weg van de mens schrijft Martin Buber (2003, p. 24-25) over de bijzondere weg die
een mens te gaan heeft: Met iedere mens is er iets nieuws in de wereld gebracht, dat er nog niet was,
een eerste en enig iets. *…+ Iedere enkeling is een nieuwe verschijning op aarde, en zijn taak is het zijn
aanleg te vervolmaken in deze wereld. *…+ dat ieder voor alles is opgedragen te ontwikkelen en vorm
te geven, niet echter nog eens te doen wat een ander, al is het de grootste, reeds heeft
verwezenlijkt. … Rabbi Susja zei kort voor zijn dood: In het toekomende rijk zal mij niet gevraagd
worden: ‘ Waarom zijt gij niet Mozes geweest?’ Mij zal gevraagd worden: ‘ Waarom zijt gij niet Susja
geweest?’
Bron: www.boompsychologie.nl/documenten/uitgeverij_boom/inkijkexemplaar_dit_is_jouw_leven.pdf

Wij hoeven niet iets anders te worden
Wij hoeven niet iets anders te worden. Wij hoeven niet de een of andere bijzondere daad te
verrichten. Wij hoeven alleen maar gelukkig te zijn in het huidige moment, dan kunnen wij degenen
van wie wij houden en de hele maatschappij helpen. Doelloosheid is stoppen en het geluk
verwezenlijken dat al voorhanden is.
Thich Nhat Hanh, Het hart van Boeddha’s leer, p. 150
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Vijf stappen mindfulness
Vijf stappen om door de dag heen mindfulness te ontwikkelen:
1. Doe als het even kan maar één ding tegelijk.
2. Doe wat je doet met volle aandacht.
3. Als je geest afdwaalt van waar je mee bezig bent, breng hem dan terug.
4. Herhaal stap 3 een paar miljard keer.
5. Onderzoek waardoor je wordt afgeleid.
Bron: http://mindfulness-trainingen.com/teksten/

Over kinderen
En een vrouw met een kind aan haar boezem zei: Spreek tot ons over kinderen.
En hij zei:
Je kinderen zijn je kinderen niet.
Ze zijn de zonen en dochteren van
het Verlangen van het leven naar zichzelf.
Ze komen door je maar zijn niet van je.
En alhoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe
Je mag hun je liefde schenken, maar niet je gedachten
Want ze hebben hun eigen gedachten
Je mag hun lichamen een huis geven, maar niet hun zielen
Want hun zielen vertoeven in het huis van morgen, dat je niet kunt bezoeken, zelfs niet in je dromen
Je kunt proberen als hen te zijn, maar maak ze niet gelijk aan jou
Want het leven gaat niet terug noch draalt het bij gisteren
Jullie zijn de bogen waarmee de kinderen als levende pijlen voort gezonden worden
God die de boogschutter is ziet het doel op het oneindige pad, en Hij buigt jou met al Zijn macht
zodat Zijn pijlen ver gaan.
Laat je met blijheid buigen, want op dezelfde manier als dat hij zijn pijlen liefheeft, zo heeft hij ook de
boog lief die stabiel is om de pijlen mee af te schieten.
Kahlil Gibran

De moedige reis van het hoofd naar het hart
Ik geloof dat de mens en de wereld er niet veel mee opschieten als we niet leren lief te hebben en de
reis van het hoofd naar het hart durven te maken.
Dat vraagt moed, omdat je vermeende zekerheden, je meningen, je oordelen en overtuigingen los
moet laten. Het vraagt moed om gebaande paden te verlaten en te verdwalen in dat wat je niet kent,
je te begeven op wegen waarvan je geen kaart hebt. Rumi heeft dat bondig geformuleerd in deze zin
op mijn prikbord: ‘De denker weet het zeker, de minnaar raakt verdwaald’. Maar in dat verdwalen
komt hij thuis: in overgave en vertrouwen vindt hij de weg naar dat grote huis waar de Liefde woont.
Bron: http://www.lacordelle.nl/paginas/column2011.html
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Justice as fairness
'Justice as fairness', een van de belangrijkste principes van Rawls. Hij stelt dat een rechtvaardige
verdeling of een rechtvaardige maatschappij alleen tot stand zou kunnen komen als de personen die
de maatschappij inrichten zich - bij wijze van gedachtenexperiment - tijdelijk achter een 'veil of
ignorance' bevinden. 'Een sluier van onwetendheid' - achter die sluier zijn ze onwetend over de
positie die ze in de toekomstige maatschappij gaan bekleden. Ze weten niet of ze in een rijk of arm
milieu geboren worden, of ze slim, dom, gezond, mooi, gehandicapt, lelijk etc. zullen zijn. Hoe zouden
we - als we niet weten waar we terecht komen - de maatschappij inrichten? Zouden we dan opkomen
voor zwakkeren? Of zouden we kiezen voor een liberaal systeem, waar ieder zichzelf moet redden?
Rawls dicteert ons niets in dit boek; hij nodigt slechts uit tot reflectie.
Bron: http://www.de-living.be/smf_forum/index.php?topic=3001.0

Het leven een dansfeest?
Filosoof Allen Watts zei: “Misschien moeten we het leven niet zien als iets wat zich van a naar b
beweegt, maar misschien moeten we het leven zien als een balzaal. Als je een balzaal binnen komt en
je hebt geen idee wat dans is dan zie je dat misschien wel als een heel ingewikkelde manier om je van
de ene naar de ander kant te bewegen. Want je weet niet dat het daar niet om gaat. Het gaat om het
feest, het gaat om de dans en gaat er niet om dat je van de ene naar de andere kant beweegt.
Misschien is het leven wel een dansfeest”.
Bron: http://www.in-zicht.nl/Portals/0/Gerrit/Verslagen%202010-2011/Hein%20Stufkens.pdf
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Het is geen tijdverlies
Thich Nhat Hanh, mijn favoriete zenmonnik, heeft zelf een onwaarschijnlijke daadkracht. Hij schrijft
verschillende boeken en gedichten per jaar, geeft talloze retraites en lezingen over de hele wereld en
maakt prachtige kalligrafieën. Weinig mensen die op die leeftijd nog zo productief zijn. Onlangs werd
hij gevolgd door een journaliste die een artikel over hem wilde schrijven. Ze bracht veel tijd met hem
door en zag bijvoorbeeld hoe hij in de tuin werkte. Met veel zorg en aandacht gaf hij de planten
water. De journaliste was verbaasd: “Thây, je bent zo’n goede auteur en dichter. Waarom steek je
waardevolle tijd in het onderhouden van je tuin, als je die tijd ook kan gebruiken om prachtige poëzie
te maken?’ Thây zou geantwoord hebben: “Het is net omdàt ik in de tuin werk, dat ik zulke mooie
gedichten kan schrijven.” Door in de tuin te werken en bezig te zijn met simpele, dagdagelijkse
dingen, vindt hij de inspiratie om poëzie te creëren. Het werken in de tuin draagt dus bij tot het
schrijven van gedichten. Het is geen tijdverlies. Het ene is niet waardevoller dan het andere.
Bron: http://lenietsje.wordpress.com/tag/thich-nhat-hanh/

Zakendoen versus liefhebben
Ghandi zei: wanneer het welzijn van iemand anders meer voor je betekent dan het jouwe, wanneer
zelfs zijn leven meer voor je betekent dan het jouwe, dan pas kun je zeggen dat je lief hebt. Al het
andere is louter zakendoen, geven en nemen.
Bron: http://www.hoogdeelen.nl/Artikelen/O%20Mahatma%20Gandhi.pdf

Vertaling: Zelftwijfel, kritiek, schaamte (ballon), Geef alle negatieve gedachten een knuffel en ga verder
(onderin)
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De man in de arena
Het is niet de criticus die telt;
niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man struikelt,
of wat de man van de daad beter had kunnen doen.
De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat,
zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed; die
zich kranig weert; die fouten maakt en keer op keer tekortschiet,
omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is;
die desondanks toch probeert iets te bereiken;
die groot enthousiasme en grote toewijding kent;
die zich helemaal geeft voor de goede zaak;
die, als het meezit, uiteindelijke de triomf van een grootse
verrichting proeft, en die, als het tegenzit en als hij faalt,
in elk geval grote moed heeft getoond…
Theodore Roosevelt
Toespraak Burgerschap in een republiek, Parijs, 1910

Voor je spreekt…
Before you speak, let your words pass through three gates.
At the first gate, ask yourself ‘Is is true.’?
At the second gate ask, ‘Is it necessary.’?
At the third gate ask, ‘Is it kind.’?

Voor je spreekt, laat je woorden door
drie poorten passeren.
Aan de eerste poort, vraag je jezelf af: ‘Is het waar?’
Aan de tweede poort, vraag: ‘Is het noodzakelijk?’
Aan de derde poort, vraag: ‘Is het vriendelijk?’

Sufi-saying
Sufi-gezegde

Dat is het leven…
Tekst die Charlie Chaplin schreef op zijn 70e verjaardag op 16 april 1959
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, begreep ik dat ik steeds weer en bij iedere gelegenheid,
op het juiste moment en op de juiste plaats ben. Dat alles wat gebeurt goed is. Vanaf dat moment heb ik rust.
Nu weet ik dat men dat VERTROUWEN noemt.
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, kon ik accepteren dat emotionele pijn en lijden slechts
waarschuwingen voor me zijn, dat ik niet mijn waarheid leef. Nu weet ik dat men dat AUTHENTICITEIT noemt.
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, ben ik ermee opgehouden naar een ander, beter leven te
verlangen. Ik kon zien dat alles om me heen een uitnodiging is om te groeien. Nu weet ik dat men dat RIJPEN
noemt.
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, ben ik ermee opgehouden mezelf van mijn vrije tijd te
beroven. Ik ben opgehouden met het bedenken van geweldige projecten voor de toekomst. Op het moment
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doe ik slechts dat wat me vreugde en plezier brengt, waar ik van hou en wat mijn hart blij maakt. Op mijn
manier en in mijn eigen tempo. Nu weet ik dat men dat EERLIJKHEID noemt.
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, heb ik me bevrijd van alles dat niet gezond voor me was.
Van eten, mensen, dingen en situaties, van alles dat me steeds maar weer naar beneden trok, weg van mezelf.
In eerste instantie noemde ik dat gezond egoïsme, nu weet ik dat het ZELFLIEFDE is.
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, ben ik gestopt met altijd gelijk willen hebben. Daardoor
heb ik me steeds minder geïrriteerd. Nu weet ik dat men dat NEDERIGHEID noemt.
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, heb ik geweigerd nog langer in het verleden te leven en
me zorgen te maken om de toekomst. Nu leef ik alleen nog maar in het ogenblik, daar waar alles gebeurt. Zo
leef ik op dit moment iedere dag en noem het BEWUST ZIJN.
Op het moment dat ik van mezelf begon te houden, begreep ik dat mijn denken me klein en ziek kan maken.
Op het moment dat ik mijn hart liet spreken echter werd mijn verstand, mijn denken, een belangrijke partner.
Deze verbinding noem ik nu DE WIJSHEID VAN HET HART.
We hoeven niet meer bang te zijn om ons bloot te geven. Ook hoeven we geen conflicten met onszelf en
anderen te vrezen: zelfs sterren botsen weleens op elkaar en juist daardoor ontstaan er weer nieuwe. Nu
weet ik: DAT IS HET LEVEN…

Aarden
Als je de weg een beetje kwijt bent
dan kun je naar je voeten kijken
en op de grond zien waar je staat.
Dat is een goed punt om te beginnen.
Niet de stap die was,
niet de stap die komt.
Maar dit, zo, die voeten hier, nu.
Dat is goed.
Auteur onbekend

Liefste mens
Dear Human: You’ve got it all wrong. You didn’t come here to master unconditional love. That is
where you came from and where you’ll return. You came here to learn personal love. Universal love.
Messy love. Sweaty love. Crazy love. Broken love. Whole love. Infused with divinity. Lived through the
grace of stumbling. Demonstrated through the beauty of… messing up. Often.
You didn’t come here to be perfect. You already are. You came here to be gorgeously human. Flawed
and fabulous. And then to rise again into remembering. But unconditional love? Stop telling that
story. Love, in truth, doesn’t need ANY other adjectives. It doesn’t require modifiers. It doesn’t
require the condition of perfection. It only asks that you show up. And do your best. That you stay
present and feel fully. That you shine and fly and laugh and cry and hurt and heal and fall and get
back up and play and work and live and die as YOU. It’s enough. It’s Plenty.
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Courtney A. Walsh
Vrije vertaling:
Beste Mens: Je hebt het volledig mis. Je bent hier niet gekomen om meester in onvoorwaardelijke
liefde te worden. Dat is waar je vandaan komt en naar waar je terugkeert. Je bent hier gekomen om
persoonlijke liefde te leren. Universele liefde. Rommelige liefde. Bezwete liefde. Zotte liefde.
Gebroken liefde. Geheel liefde. Doordrongen van goddelijkheid. Geleefd door de gratie van struikelen.
Gedemonstreerd door de schoonheid van…het verprutsen. Iedere keer opnieuw.
Je bent hier niet gekomen om perfect te zijn. Dat ben je al. Je bent hier gekomen om prachtig
menselijk te zijn. Gebrekkig en schitterend. En om dan weer op te stijgen in de herinnering. Maar
onvoorwaardelijke liefde? Stop met het prediken van dat verhaal. Liefde, waarlijk, heeft geen nood
aan bijvoeglijke naamwoorden. Het heeft geen verzachtende condities nodig. Het vereist geen
perfectie. Het vraagt alleen dat je verschijnt. En je best doet. Dat je aanwezig blijft en te volle voelt.
Dat je straalt en vliegt en lacht en huilt en kwetst en geneest en valt en terug opstaat en speelt en
werkt en leeft en sterft als JIJ. Dat is genoeg. Dat is ruimschoots voldoende.

De liefde
Korintiërs 13: 1-13
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het
kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles
verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.

Doel
Pro-actieve mensen richten hun tijd en energie op dingen die zij kunnen beïnvloeden (hun cirkel van
invloed) in tegenstelling tot reageren op of druk maken over die condities waar zij geen of weinig
controle over hebben (hun cirkel van zorgen). Hierdoor gebruiken zij positieve energie om de
condities te beïnvloeden en vergroten daardoor hun cirkel van invloed.
DE TWEEDE GEWOONTE: BEGIN MET HET EINDDOEL IN JE HOOFD!
Je bent wat je diepe, bezielende wens is.
Zoals je wens is, zal je wil zijn
Zoals je wil is, zullen je daden zijn
Zoals je daden zijn, zal je lot zijn
Brihadaranyaka upanishad

Bric a brac
…
‘t is niet ‘t geroddel, ‘t is de smaad
niet den oorlog, ‘t is de haat
niet de hoogmoed, ‘t is de schroom
niet de plannen, ‘t is den droom
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niet het reisdoel, ‘t is de weg
niet het gelijk, ‘t is ‘t overleg
niet de bergen, ‘t is de kloof
niet de dogma’s, ‘t is ’t geloof
…
‘t zijn niet de regels, ‘t is het spel
niet het scheiden, ‘t is ‘t vaarwel
niet van buiten, ‘t is intern
niet de voorkant, ‘t is de kern
Uit: Bric a brac- lyrics van Willem Vermandere

Zien met je hart
Alleen met het hart kun
je goed zien. Het wezenlijke
is voor de ogen onzichtbaar.
uit " De kleine prins" van Antoine de Saint-Exupery

Kleine stappen
Beklim een berg een beschouw elke stap in de juiste richting als een succes.
We leren eerst het alfabet alvorens woorden te schrijven.
In het leven is het ook zo: veel kleine succesjes maken een optelsom.
Dan Millman

Top 5 spijt
Verpleegkundige Bronnie Ware heef vele jaren in de palliatieve zorg gewerkt. Haar patiënten waren
mensen die thuis op sterven lagen. Met sommige heeft ze zeer speciale momenten gedeeld. Ze was
tijdens de laatste drie tot twaalf weken van hun leven bij ze. Mensen maken een behoorlijke groei
door als ze met hun eigen sterfelijkheid worden geconfronteerd. Ze leerde dat ze bij hen nooit het
vermogen tot groei moest onderschatten. Sommige veranderingen waren enorm. Ieder van hen
maakte, zoals verwacht, een verscheidenheid aan emoties door, zoals ontkenning, angst, boosheid,
wroeging, meer ontkenning en uiteindelijk aanvaarding. Maar op het laatst vond ieder van hen, stuk
voor stuk, vóór het uiteindelijke overlijden rust.
Als ze vroeg naar waar ze spijt van hadden, of wat ze anders gedaan zouden hebben, doken dezelfde
thema´s steeds weer op. Hier volgen de vijf meest genoemde:
1. Ik wou dat ik de moed had gehad om een leven te leiden waarbij ik trouw was gebleven aan
mezelf, in plaats van te leven volgens de verwachting van anderen.
Dit thema werd het vaakst genoemd. Als mensen doorhebben dat hun leven bijna voorbij is en er met
heldere blik op terugkijken, wordt al snel duidelijk hoeveel dromen onvervuld zijn gebleven. De
meeste mensen hadden nog niet de helft van al hun dromen waargemaakt en moesten overlijden in

16

het besef dat dit te wijten was aan keuzes die ze hadden gemaakt, of niet hadden gemaakt.
2. Ik wou dat ik niet zo hard gewerkt had.
Dit zei elke mannelijke patiënt die ik heb verpleegd. Ze hadden de jeugd van hun kinderen gemist en
het gezelschap van hun partner. Vrouwen noemden deze reden tot spijt ook. Maar omdat de meesten
van een oudere generatie waren, betrof het vooral vrouwen die geen kostwinner waren geweest. Alle
mannen die ik verpleegde hadden enorme spijt dat ze zoveel van hun leven hadden doorgebracht in
de tredmolen van het werk.
3. Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te uiten.
Veel mensen onderdrukken hun gevoelens om vooral de lieve vrede maar te bewaren. Als gevolg
daarvan hebben ze zich geschikt in een middelmatig bestaan en zijn nooit geworden wie ze eigenlijk
hadden kunnen worden. Velen ontwikkelen ziektes die verband houden met de bitterheid en wrok
die ze daardoor met zich meedragen.
4. Ik wou dat ik contact had gehouden met mijn vrienden.
Vaak beseften de patiënten niet hoe belangrijk oude vrienden waren tot hun laatste weken waren
aangebroken, en het was niet altijd mogelijk ze op te sporen. Velen waren zo bezig geweest met hun
eigen leven dat ze gouden vriendschappen langzamerhand hadden laten verwateren. Er was vaak
diepe wroeging dat er lang niet genoeg tijd en energie was gestoken in oude vriendschappen, die dat
wel hadden verdiend. Iedereen mist zijn of haar vrienden tijdens het stervensproces.
5. Ik wou dat ik mezelf had toegestaan gelukkiger te zijn.
Deze komt verrassend vaak voor. Velen realiseerden zich pas aan het levenseinde dat geluk een keuze
is. Ze waren blijven steken in oude patronen en gewoontes. Ze bleven hangen in de vertrouwde
‘comfort zone’, zowel wat emoties betreft als in hun fysieke leven. De angst voor verandering maakte
dat ze zowel tegenover zichzelf als tegenover anderen deden alsof ze tevreden waren. Maar diep
vanbinnen verlangden ze ernaar om eens echt te lachen en onnozele dingen te doen. Als je op je
sterfbed ligt, doet wat anderen van je denken er helemaal niet meer toe. Wat zou het dan geweldig
zijn om je al te kunnen laten gaan en gewoon te lachen lang voordat je dood gaat.
Het leven is een keuze. Het is JOUW leven. Kies bewust, kies wijs, kies eerlijk. Kies geluk.
(Bron: http://www.ahealthylife.nl/verpleegkundige-onthult-top-5-redenen-voor-spijt-van-mensen-ophun-sterfbed/)

In de leegte is ruimte.
Dertig spaken komen bijeen in de naaf van het wiel.
Het is het gat in het midden waardoor het wiel werkt.
We maken een pot van een klont klei.
Door de lege binnenruimte wordt de pot bruikbaar.
We maken deuren en ramen voor een kamer.
Deze lege ruimten maken de kamer bewoonbaar.
Materie heeft zin.
Bruikbaarheid ontstaat, waar niets is.
Tao tekst 11
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De (ir)relevantie van overleven
Survival is for the human animal; fear the motivation. For the spiritual being survival is irrelevant.
Curiosity, compassion and creativity are the name of the game; unconditional love the motivation.
Vertaling: Overleven is voor het menselijke dier; angst is de motivatie. Voor het spiritueel wezen is
overleven irrelevant. Nieuwsgierigheid, mededogen en creativiteit zijn de naam van het spel;
onvoorwaardelijke liefde de motivatie.
Peter Shepherd

Interesses als richtingaanwijzers
De wortel van het woord interesse betekent ‘van God’, enthousiasme betekent ‘God ingesloten’ en
inspiratie betekent ‘Geest innemen’. Je zou dus kunnen zeggen: je wordt door God (of Geest) geleid
door middel van je interesses.
(www.heart4earth.nl/event/74-9-maandentraining-het-leven-waarvoor-je-in-de-wi.html)

Tien Indiaanse Geboden
Vrije vertaling
The earth is our mother, care for her

De aarde is onze moeder, draag zorg voor haar

Honor all your relations

Eer al je relaties

Open your heart and soul to the Great Spirit

Open je hart en ziel voor de Grote Geest

All life is sacred, treat all beings with respect

Alle leven is heilig, behandel alle wezens met respect

Take from the earth what is needed and nothing

Neem van de aarde wat je nodig hebt en niks meer

more

Doe wat nodig is voor ieders goed

Do whats needs to be done for the good of all

Dank de Grote Geest voor elke nieuwe dag

Give constant thanks to the Great Spirit for every

Spreek de waarheid maar alleen ten goede van

new day

anderen

Speak the truth but only of the good of others

Volg de ritmes van de natuur; sta op en ga slapen

Follow the rythms of nature; rise and retire with

met de zon

the sun

Geniet van de reis van het leven maar laat geen

Enjoy life’s journey but leave no tracks

sporen na

Dromen
Our children remind us, if we let them, that there are not only many types of dreams but many levels
of dreaming, that we do not have to go to sleep in order to dream and that when we imagine
something vividly we are doing far more than 'making things up': we may be punching a hole in the
world, opening a path into a larger reality.
18

Robert Moss, Dreaming True: How to Dream Your Future and Change Your Life for the Better
Vrije vertaling:
Als we hen toestaan, dan herinneren onze kinderen er ons aan dat er niet alleen verschillende types
van dromen zijn, maar ook verschillende niveaus van dromen. Ze herinneren ons eraan dat we niet
hoeven te gaan slapen om te dromen. Dat wanneer we ons iets heel levendig verbeelden, dat we dan
veel meer doen dan ‘dingen verzinnen’: we zijn een opening in de wereld aan het slaan, we openen
een pad naar een ruimere realiteit.

Ze was mooi
She was beautiful, but not like those girls in the magazines. She was beautiful, for the way she
thought. She was beautiful, for that sparkle in her eyes when she talked about something she loved.
She was beautiful, for her ability to make other people smile even if she was sad. No, she wasn’t
beautiful for something as temporary as her looks. She was beautiful, deep down to her soul.
Vrije vertaling:
Ze was mooi, maar niet zoals die meisjes in de magazines. Ze was mooi, in de manier waarop ze
dacht. Ze was mooi, voor die sprankel in haar ogen wanneer ze sprak over iets dat ze liefhad. Ze was
mooi, voor haar talent om andere mensen te doen lachen wanneer ze verdrietig was. Nee, ze was
niet mooi voor zoiets tijdelijk als haar uiterlijk. Ze was mooi, tot diep in haar ziel.
F. Scott Fitzgerald

Sterven is liefde
Je hebt mensen die het lelijke afwijzen en vasthouden aan het mooie. Ze willen het prachtige lusthof
die ze zelf hebben aangelegd en de grofheid achter muren buitensluiten. Maar dat kun je niet doen
zonder af te stompen en ongevoelig te worden. Je moet zowel gevoelig zijn voor het leed als voor de
vreugde en niet het ene schuwen en het andere zoeken. Het leven is tegelijkertijd dood en liefde.
Liefhebben is kwetsbaar zijn, gevoelig zijn, niet enkel genot maar een toestand van immense
kwetsbaarheid en schoonheid, die we uitsluiten als we muren om ons heen optrekken. Liefde is leven
en dus ook sterven. Als je het sterven ontkent en vasthoudt aan het leven, wijs je die liefde af.
Krishnamurti

Aanvaarden emoties
Het verdoven van gevoelens van kwetsbaarheid is rampzalig, want het onderdrukt niet alleen de pijn
van onze moeilijke ervaringen, maar dempt ook onze ervaringen van liefde, geluk, creativiteit en
empathie. We kunnen emoties niet selectief verdoven. Als je de duistere emoties verdooft, dan
verdoof je ook de lichte.
Brené Brown in ‘De kracht van kwetsbaarheid’
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Meditatie
Elke actie die bewust gedaan wordt is MEDITATIE. Meditatie betekent je
volledig bewust zijn van je gedachten, acties, gevoelens en emoties.
Anon

Enthousiasme
Enthousiasme is een van de meest krachtige motors voor succes. Wat je ook doet, doe het met al je
kracht. Leg je ziel erin. Wees actief, energiek, enthousiast en vol vertrouwen en je zal je doel
bereiken. Zonder enthousiasme werd nog nooit iets groots bereikt.
Ralph Waldo Emerson

Als een pijl

Vrije vertaling prent: Een pijl kan alleen afgeschoten worden door hem naar achteren te trekken.
Wanneer het leven je met moeilijkheden wegtrekt, bedenk dan gewoon dat het je in iets fantastisch
zal lanceren.

Zoektocht
De zoektocht van de mens om antwoord te vinden op zijn belangrijkste vraag - "waaraan moet ik mijn
leven wijden?" - is niet iets vreemds of opgelegds. Het is iets wat aanwezig is in alle culturen, zelfs als
ze onderling geen contact hebben. Want die zoektocht is tegelijk met de mens ontstaan en
weerspiegelt de adem van de Eeuwige Geest in deze wereld.
Uit: "De hoogste gave"- Henry Drummond, Paulo Coelho
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Denken
Als je denkt met je hoofd,
raak je verward.....
denken doe je met je hart.
Indiaans opperhoofd

Tao
Alle kleuren tegelijk verblinden je oog.
Alle tonen tegelijk verdoven je oor.
Alle geuren tegelijk bederven je smaak.
Aldoor hollen en jachten, daar word je gek van.
Weelde brengt je op het verkeerde pad.
Daarom wordt een wijs mens geleid door zijn gevoel
en niet door wat hij ziet.
Hij kiest voor het innerlijk en niet voor het uiterlijk.
Bron: http://www.tekensvanleven.nl/teken12.htm

Geschenk
Wanneer we zouden kunnen inzien dat alles, zelfs een tragedie, een geschenk in vermomming is,
zouden we daarmee de beste manier gevonden hebben om de ziel te voeden.
Elisabeth Kübler-Ross

Het kind
We moeten luisteren naar het kind dat we ooit waren en dat nog steeds in ons existeert. Dat kind
herkent de magische momenten. We kunnen zijn klacht smoren, maar zijn stem tot zwijgen brengen
kunnen we niet.
Paulo Coelho - "Aan de oever van de Piedra huilde ik".

Waarheid
Wie dé waarheid zoekt blijft praten,
wie zíjn waarheid zoekt wordt stil.
Onbekend
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Het is niet je taak liefde te zoeken
Het is niet je taak liefde te zoeken
maar wel om in jezelf alle muren te slechten
die je gebouwd hebt om haar buiten te houden.
Rumi

Uiterlijk en innerlijk leven
Wanneer het uiterlijk leven niet in harmonie is met het innerlijk leven,
is ons diepste wezen gewond
en de pijn daarvan openbaart zich in het uiterlijk bewustzijn op een manier,
die moeilijk te beschrijven is
en die meer weg heeft van een ongearticuleerde klacht
dan van een samenhangend verhaal.
Tagore

Het leven is kort
Life is short,
Break the rules.
Forgive quickly,
Kiss slowly.
Love truly.
Laugh uncontrollably
And never regret anything that made you smile.

Het leven is kort.
Breek de regels.
Vergeef snel.
Kus traag.
Heb oprecht lief.
Lach oncontroleerbaar.
En heb nooit spijt van iets dat je deed lachen.

Mark Twain

Vrije vertaling

BRONNEN:
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www.heart4earth.nl/
http://www.tekensvanleven.nl/
www.trans4mind.com/quotes/quotes-spiritual.html
http://soul-lit.com/poems/v4/Walsh/index.html
http://www.psychosynthesepraktijk.nl/inspiratie

