
 
 



 

Welkom bij dit gratis e-book. 
 
Onze maatschappij draait op prachtige mensen die veel 
betekenen voor hun medemens of voor de organisatie waar 
zij voor werken.  
Soms word er veel van hen gevraagd en niet altijd wordt hun 
inzet beloond met geld of een blijk van waardering. 
Hoe laten we hen merken dat we hun inzet waarderen? 
Hoe laten we hen voelen dat ze belangrijk voor ons zijn? 

 
Dit boek is gemaakt als relatiegeschenk, voor wie 
waardering wil uiten naar een ander. 
(persoonlijk of als organisatie) 
 
Geef iemand eens vitamine W; de W van Waardering. 
Daar knap je allemaal van op. 
 
In mijn praktijk kom ik vaak mensen tegen die hun werk 
inhoudelijk graag doen, maar die ziek worden, afhaken of 
gedemotiveerd raken als ze zich overbelast en 
ondergewaardeerd voelen. 
Mensen die zich gezien en gewaardeerd voelen, zijn vaak 
extra gemotiveerd om zich in te zetten. 
 
Deel gerust een tekst die je mooi vindt met iemand. Wel 
graag met bronvermelding en website (www.connycoppen.nl) 
of bestel het fysieke boek om het cadeau te geven.  
 
Vanaf 10 boeken kan je de boeken rechtstreeks bij Conny 
bestellen, met korting. info@connycoppen.nl  
 
Wil je iemand het e-book geven, vraag hen dan zich aan te 
melden op de nieuwsbrief van Conny. Dan krijgen ze het 
toegestuurd. De nieuwsbrief word ± 1x per maand met veel 
zorg gemaakt. Er zitten altijd fijne, inspirerende cadeautjes in. 
Aanmelden kan via de website. 



 

 
Klik op de foto voor toelichting: 
 

 
 
Als relatiegeschenk – van 10 tot 1000 
exemplaren – is dit boek te bestellen bij 
Conny zelf via info@connycoppen.nl 
Kijk op www.connycoppen.nl voor alle 
informatie en prijzen. 

 
Kijk op de volgende pagina voor een voorbeeld van een 
inleg-tekst voor organisaties, in dit geval mantelzorgers. 
Zo’n tekst kan bij afname van tenminste 100 boeken gratis 
op maat voor u worden gemaakt. 
Bij kleinere afname tegen een vergoeding. 

 
 
 
 
 
 



 

Mantelzorger 
 

Je hart, je goede, open hart; 
je hart, dat is de start. 

Het wordt geraakt, het hoort en ziet. 
Stilzitten, dat doe je niet. 

Je gaat, je doet wat moet worden gedaan. 
Vaak is er geen tijd, om stil te staan. 

 
Je bent kostbaar en ja, soms voel je dat niet. 
Dat vanzelfsprekende, doet soms verdriet. 

Het is niet niks, soms is het veel. 
Soms vliegt het jou ook naar de keel. 

Niet altijd kan men jouw inzet waarderen 
En je naar jouw waarde eren. 

 
Maar jij bent onmisbaar, vergeet dat niet 
Ook als men jouw waarde niet altijd ziet. 
Kostbaar ben je ook al zal je soms falen 
Je hoeft het onmogelijke niet te behalen. 

Eer jezelf en zeg soms ook ‘nee’. 
Een gelukkig mens, die telt voor twee. 

 
Dank je wel voor wie jij bent 

en dank je wel voor wat je doet. 
Dit kleine presentje, doet je hopelijk goed. 

Eer ook jezelf, dan draai je niet stuk 
Want jij - ja juist jij - verdient geluk 

 
 
 



 

Ik wens je veel geluk 
Ruimte voor een persoonlijk boodschap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ik wens je de moed zachtmoedig te zijn 
wanneer de wereld vraagt dat je hard bent. 

 
Ik wens je wijsheid en innerlijke leiding 

om op het juiste moment 
de keuzes te maken die je Ziel behoeft.  

 
Ik wens dat alles voor jou op rolletjes gaat 

en ik wens je uitdagingen om je krachten te meten. 
 

Ik wens je een liefdevolle arm, wanneer je die nodig hebt, 
een luisterend oor en een warm hart. 

En ik wens je toe dat je jouw eigen liefde vindt  
waarmee je jezelf kan omarmen. 

 
Ik wens je humor, plezier en geluk 

en ook ongelukkige momenten 
om je te helpen je geluk te waarderen en  
om in je hart mededogen te laten rijpen. 

 
Ik wens je zon in al je dagen 
en ook wat regen of verdriet,  

omdat er anders nooit een regenboog zal zijn. 
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Geluk 
vermenigvuldigt 

als je het deelt 
 

Conny Coppen 
 
 
 

 
 

 
Opgedragen aan mijn kinderen.  

Zij zijn een groot geluk in mijn leven. 
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Gelukkig weer gelukkig 
Persoonlijke inleiding 
 
Dit boekje is geboren, kort na een periode die beslist de 
ongelukkigste in mijn leven was.  
Die donkere periode was als sterven om vernieuwd verder 
te leven. Bewuster, krachtiger, helderder. In die zin kan ik 
nu zeggen: gelukkig was ik niet altijd alleen maar gelukkig 
(als dat al mogelijk zou zijn). Juist die moeilijke tijden 
kunnen periodes van intense groei en bewustwording zijn.  
 
Mede daardoor is dit een boekje dat in het leven staat en 
uit het leven gegrepen is.  
Nog beter dan voorheen, weet ik nu dat je er met mooie 
theorieën, inzichten en kennis niet komt en dat het 
onzinnig is om alleen de lichte kant van het leven te willen 
leven. Soms moet je door stormen heen, door tsunami’s of 
aardverschuivingen die je leven op hun grondvesten doen 
trillen. Het valt dan niet mooier te maken dan het is.  
Dat zijn momenten waarop goede raad duur is en je 
mogelijk het meest gebaat bent bij een liefdevolle blik, een 
arm om je heen en veelzeggende stilte. Meer daarover: 
pagina 36 ‘Inzicht in hulp vragen en hulpverlenen’.  
Als het gaat om geluk kan ik je geen pasklaar antwoord 
geven. Wel inzicht en inspiratie.  
Dat is dan ook het doel van dit boekje.  
Deel 1 en 2 bieden kennis, inzichten en sleutels tot geluk. 
Deel 3 bevat kernteksten ondersteund door bijpassende 
beelden, die meer in het hart binnenkomen. 
 
Ik heb een mooi, licht en makkelijk boek willen maken, dat 
fijn is om cadeau te geven. Desalniettemin raakt het de 
diepte en helpt het je beslist een eind op weg.  
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Op sommige punten geef ik advies over hoe je je verder in 
dit onderwerp kan verdiepen, omdat ik in een boekje zoals 
dit niet overal diep op in kan gaan. 
 
Alles in dit boek is geschreven vanuit mijn in de loop van 
mijn leven opgebouwde kennis, en vanuit mijn ervaring als 
mens, als moeder, als vrouw en als therapeute met bijna 
40 jaar ervaring in het werken met mensen op het vlak van 
zingeving en gezondheid. (Gezondheid op fysiek, 
psychologisch en overstijgend vlak.)  
Ik heb veel mensen op weg mogen helpen naar meer 
vrede, vreugde, verbinding en vrijheid in hun werk en in 
hun leven. Ik heb lang, vaak en veel ‘de binnenkant van 
het leven’ mogen ervaren via de kwetsbare diepte van 
hetgeen mensen mij hebben toevertrouwd.  
Daarvan heb ik heel veel geleerd. 
 
In mijn eigen leven heb ik periodes van geluk gekend: veel 
momenten van totale verbondenheid in een alles 
overstijgend bewustzijn en momenten waarop ik dacht dat 
mijn hart het zou begeven omdat het simpelweg te klein 
was om zo veel geluk en gevoel te kunnen bevatten.  
Deze momenten en periodes van groot geluk hebben zich 
afgewisseld met donkere tijden waar ik doorheen heb 
geleefd en tenslotte mijn diepste nacht die ruim drie jaar 
duurde, waarin mijn oude wereld instortte en mijn lichaam 
ook. Het doorleven van die hoogtes en dieptes heeft mij 
het meeste geleerd. 
Naast mijn eigen ervaringen, put ik in dit boek onder 
andere uit de kennis over de wetten van creatie waarin ik 
me vanaf mijn 18e verdiepte, de kwantumfysica en mijn 
diep doorleefde kennis van het Taoïsme en de Chinese 
geneeskunde. 
 
Ik wens je veel inspiratie en geluk ! 
Conny Coppen. 
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Leven is  

 
Dansen met de tegenpool en 

leren van de tegenpool 

 
GELUKKIG 

 
ONGELUKKIG 

LICHT, eenvoudig, puur  ZWAAR, donker, moeilijk 

IN VERBINDING 
Voelen van verbinding, contact, 
liefde met jezelf en de ander 

UIT VERBINDING  
Vast in het hoofd, in doelen en 
moeten 

VANZELFSPREKEND  
Stromend, vanzelf, met plezier 
en humor, van binnenuit, jezelf, 
veel energie 

BEDACHT  
Gekunsteld, gedwongen, met 
tegenzin, bepaald van buitenaf 
of door het hoofd, maskers, 
vermoeid 

SPELENDERWIJS 
Met plezier, mogen uitproberen, 
fouten mogen maken 

GEFORCEERD   
Bang om te falen en fouten te 
maken 

VRIJ en vertrouwend  
Positief creërend  

ONVRIJ, angstig en 
wantrouwend 
Negatief creërend  

DANKBAAR  
Gericht op waardering van wat 
er ook is, naast het onvolmaakte 
en onprettige.  
Er is en-en → opwaarts  

ONDANKBAAR 
Vooral problemen zien. Vechten 
tegen de bierkaai. Vast zitten in 
onmacht → neerwaarts 

GEVEND NEMEND, veeleisend 

IN JE HART IN JE HOOFD 
WARM, vriendelijk, open, 
sociaal, ruim 

KOUD, hard, oordelend, 
dogmatisch, bekrompen, ego 

LEVEN OVERLEVEN 
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Deel 1 
 
 
 
 
 

Inzicht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over: 
leven en overleven, 
gewoontes en patronen, 
de gevolgen van het onbewuste, 
het relatieve van goed en het kwaad, 
hoe we leren door middel van tegenstellingen 
en hoe het zit met resonantie en de wet van 
aantrekking. 

Tekening: Paul van Kan uit “de Tao van gezondheid” 
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Wat je zelf al weet 
Voordat ik een aantal inzichten en sleutels rondom geluk 
doorgeef, wil ik je er aan herinneren dat ik in zekere zin 
nooit kan weten wat jou gelukkig maakt.  
Ik kan jou niet gelukkig maken. Een mooie auto, een 
bepaalde omstandigheid en zelfs de ideale partner kan dat 
ook niet. Geluk is iets van binnen. 
Daarom eerst een uitnodiging om diep in jezelf te kijken 
aan de hand van vragen die je mogelijk het beste met een 
partner samen kan beantwoorden omdat het tijd, focus en 
aandacht vraagt om dat goed te doen. De antwoorden voor 
jezelf opschrijven, kan ook. Daar gaat-ie: 
 
Neem iets waar je naar verlangt, die ideale partner 
bijvoorbeeld, en vraag je af:  
“Waar verlang ik werkelijk naar?” Voel dan:  
Wat is er dieper? En nog dieper… wat is de essentie?  
Gaat het om die persoon of dat ding? Of gaat het 
bijvoorbeeld om het gevoel dat je de moeite waard bent, 
dat je trots kan zijn? Of om een verlangen om te genieten? 
Verlang je deep-down naar een gevoel van macht om je 
menselijke kwetsbaarheid te maskeren?  
Of is het een verlangen om liefde te voelen; een verlangen  
naar verbinding en naar liefde die wil stromen? 
 
En ben je wel eens jaloers op anderen? Wat zie je dan bij 
die ander waar je zelf naar verlangt? Voel eens dieper; wat 
is daarvan de essentie, waar gaat het werkelijk om?  
Wat denk jij: kan je verlangen naar iets waarvan niet weet 
dat het bestaat?  
Ik denk dat je ergens diep van binnen weet dat er meer is; 
iets wezenlijks, waarmee je het contact bent kwijtgeraakt.  
Misschien ben je gaan geloven dat het meest wezenlijke 
voor jou niet is weggelegd? Vraag jezelf dan eens: is dat 
werkelijk zo en zal het ook altijd zo blijven, of was het tot 
nu toe zo en durf je het aan om je Ziel te volgen, niet 
wetend langs welke wegen die jou zal leiden?  
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Als het gaat om jouw gevoelens en om wat voor jou van 
wezenlijk belang is, dan ben jijzelf de deskundige. Jij weet 
het. Ergens weet je het zelf. Dat weten zit echter in je 
gevoel en in je herinneringen, niet in je hoofd.  
 
Kijk eens terug en voel het weer: 
Wat deed je als kind het liefste? Wanneer voelde jij je fijn? 
En nu, nu je volwassen bent: wat voedt jou?  
Waar gaat je hart van stromen?  
Wat geeft jou een warm gevoel? Waar word je blij van? 
Ken je momenten in je leven waarop je geïnspireerd was?  
Ken je het gevoel dat je ergens zin in hebt, dat het vanzelf 
gaat? Kende je dat als kind?  
Wat is daarin de essentie, waar gaat het werkelijk om? 
 
Als je deze vragen hebt beantwoord, dan weet je al heel 
veel. Als je deze vragen kan stellen aan een ander, kan 
dat zeer behulpzaam zijn.  
Misschien wil je er nog een paar vragen aan toevoegen die 
fijn zijn om voor jezelf te beantwoorden? 
 
Nu ben je klaar voor de rest van dit boek. Mogelijk helpt 
het je om je eigen antwoorden te vinden.  
 
Over leven en overleven 
Ieder mens verlangt naar geluk. Maar lang niet iedereen is 
zo gelukkig om daar überhaupt mee bezig te kunnen zijn.  
Wie zich totaal onveilig voelt, geen eten heeft,  
zijn wereld ziet instorten of andere basale  
levensbehoeftes ontbeert, die zal in eerste  
instantie volledig gericht zijn op overleven. 
De behoeftepiramide van Maslow,  
zet onze menselijke behoeftes mooi  
op een rij, zie de afbeelding hiernaast. 
 
Ook indien wel aan je primaire  
basisbehoeftes is voorzien,  
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kan je in het overleven belanden.  
Sterker nog: er zijn meer mensen die constant aan het 
overleven zijn dan mensen die werkelijk leven, terwijl dat – 
gezien de omstandigheden – niet nodig zou zijn.  
Daarover lees je straks meer.  
Vast zitten in overlevingspatronen, heeft nogal wat 
consequenties voor je levensgeluk.  
Het schema aan het begin van dit deel, geeft een 
overzicht. Hieronder noem ik er nog een paar.  
In de loop van dit boek zal je er meer inzicht in krijgen: 
 
Kenmerken van overleven  
Overleven voelt hard, koud, strak, klein, pijnlijk, angstig, 
donker en eenzaam en creëert iets gelijkaardigs in de 
omgeving. 
Onwillekeurig zoek je houvast in het denken, je probeert 
grip en controle te krijgen en raakt op jezelf gericht.  
Je raakt uit verbinding met je eigen hart en ziel; uit contact 
met je bezieling, afgesneden van je bron van levenslust, 
plezier, humor, intelligentie en creativiteit. Het contact met 
de omgeving voelt niet als een contact waarin je gehoord 
en gezien wordt.  
Kortom: overleven maakt ongelukkig en zaait ongeluk. 
 
Kenmerken van leven in verbinding 
Leven in verbinding, is het tegengestelde van overleven:  
je stroomt, je straalt, je voelt je verbonden met jezelf, met 
het leven en met anderen. Je ervaart het leven als licht; er 
is humor die verheldert en relativeert. Het voelt warm, 
vriendelijk, open en sociaal en creëert een positieve sfeer. 
Je voelt je geïnspireerd en daardoor gaan de dingen 
moeiteloos. Het gaat als het ware vanzelf = vanuit het Zelf. 
Je bent prettig gezelschap voor anderen en krijgt daarom 
gemakkelijk steun en hulp.  
Leven in verbinding is leven van binnenuit.  
Het maakt gelukkig en faciliteert geluk in de omgeving. 
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Kijk nu nog een keer naar het schema op pagina 3. 
 

 
 
Eerste inzicht: jezelf zijn maakt gelukkig 
Alles wat leeft, heeft een soort plan: de roos wil een roos 
worden en geen paardenbloem.  
Als de zwaan in het eendenest geboren wordt, vindt hij 
zichzelf raar, fout en lelijk. Hij is niet gelukkig, totdat hij zijn 
ware aard ontdekt en ervaart dat hij mag zijn die hij is.  
Dit maakt hem gelukkig. Hij hoeft niet langer zijn best te 
doen om te zijn die hij niet is. De gevoelens van ‘lelijk zijn’, 
falen en zo voorts kan hij los laten. 
Wanneer je terechtgekomen bent in een keurslijf van hoe 
het hoort en wat er allemaal moet, dan ben je mogelijk net 
zo als de zwaan in het eendenest.  
 

 
 

Tegelijkertijd is het volgende in het algemeen ook waar:  
 

 
Als kind was je jezelf. Weet je nog hoe je was, op je beste 
momenten? Hoe bewoog je je dan? Hoe voelde dat?  
Wat deed je graag? En hoe voelde het als je dat deed? 
Kijk eens of je die Bron van energie nog kan herinneren 
van waaruit je de dingen deed? Als je dat moeilijk vindt: 
kijk dan eens naar kinderen om je heen. 
 
Hoe zou jij je ontwikkeld hebben als je gevoeld had dat je 
een prachtig kind bent, helemaal goed zoals je bent? 

Wanneer je vast zit in overlevingspatronen, terwijl er in 
wezen geen echte noodzaak tot overlevingsgedrag 
(meer) is, hoe kan je dan de deur weer openen voor 
leven in verbinding (en daarmee ook voor geluk)? 

Jezelf zijn maakt gelukkig. 

Jezelf zijn gaat niet vanzelf, het is een pad om te gaan. 
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Dat kind is wat je in de kern bent. 
Hoe zou het zijn als je dat kind in jezelf zou kunnen 
omarmen en het alles zou kunnen vertellen en laten 
voelen, wat je vroeger als kind had willen horen?  
Hoe zou het zijn als je van jezelf nooit meer anders zou 
hoeven zijn dan je bent en als je zelf de liefdevolle 
volwassene bent die glimlacht om de fouten die je maakt 
en vertrouwen houdt dat het goed komt? 
Hoe zou dat zijn: als je altijd weer bij jezelf thuis zou 
kunnen komen, voorbij oordeel. En dat daar contact is, dat 
gezien wordt waar het echt om gaat en dat je liefde 
ontmoet. Je kan leren om er zo voor jezelf te zijn.  
Het zal iedere relatie in je leven ten goede komen.  
Pas regelmatig toe wat op pagina 63 staat: ‘Sterke emoties 
met volle aandacht omarmen’. Leer er meer over in mijn 
boek ‘de Helende Kracht van het Hart’. 
 
Tweede inzicht: wat je onderdrukt is niet weg  
Het is mijn stellige overtuiging dat de meeste ellende 
uiteindelijk ongewild en onbewust tot stand komt, omdat er 
in ons nog oude, nooit echt verwerkte, gevoelens regeren 
die onbewust – en dus uit contact – zijn.  
Wanneer die gevoelens getriggerd worden, dan kan het 
zijn dat je in een oud overlevingspatroon belandt met alle 
gevolgen van dien. 
 
In mijn boek ‘Kwaad-aardig’ schrijf ik dit: 
“Ik denk dat we als mens de ander die ons lief is vaak pijn 
doen terwijl we eigenlijk aardig voor die ander willen zijn. 
Meestal gebeurt dat onbewust, vanuit onze eigen 
overlevingspatronen, onze onbewuste angsten, onmacht 
en onverwerkte dingen. Het zijn onze eigen blinde vlekken 
van waaruit we de ander als de schuldige beschouwen 
en/of ons eigen vernietigende gedrag niet kunnen zien.  
En ja, zo maken we slachtoffers of worden we slachtoffer.” 
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Mensen doen andere mensen pijn, als ze zelf pijn hebben. 
We brengen anderen schade toe wanneer we zelf 
beschadigd zijn.  
Het gaat dan vaak om oude pijn, angst, verdriet of 
machteloosheid die in het verleden verdrongen of ontkend 
is; weggestopt omdat het op het moment zelf te 
overweldigend was en niet verwerkt kon worden.  
 
Hoe dat werkt 
We dissociëren ons in overweldigende emoties vaak 
automatisch van hetgeen we voelen.  
Bijvoorbeeld: Sara hield van meisjes. Maar wat ze voelde 
mocht niet, kon niet. Ze werd belachelijk gemaakt en toen 
ze haar gevoelens deelde met haar ouders, ontmoette ze 
oordeel in plaats van begrip. Hoe eenzaam en veroordeeld 
dat werkelijk voelde, kon ze niet toelaten. In wezen voelde 
ze geen bestaansrecht in wie ze was, maar daarmee kan 
je niet leven. Ze moest overleven en zich aanpassen. 
Vanaf dat moment deed ze vooral haar best om te zijn 
zoals men van haar verwachtte.  
Haar gevoelens gingen ondergronds, ze onderdrukte haar 
behoeftes, ze deed alsof ze niet bestonden. Maar 
onbewust regeerde er vanaf toen iets in haar leven dat ze 
niet begreep. Het was het verlangen om te mogen zijn die 
je bent en de pijnlijke ervaring dat dit niet kan; je bent 
anders = niet okay.  
Sara raakte vast in de spagaat tussen verlangen, pijn en 
de ervaring dat er geen uitweg is.  
Haar prachtige licht kon niet stralen. 
 
Ik zou honderden voorbeelden kunnen noemen.  
De meeste mensen kennen ervaringen van schrik, 
schaamte, het gevoel van anders zijn, niet passen, zich 
afgewezen voelen, ‘niet goed zijn’ en zo voorts.  
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In reactie daarop identificeren veel 
mensen zich met het ‘goede’ (je beeld van 
hoe je moet of wilt zijn, waar je zo je best 
voor doet).  
Gevoelens, verlangens - en soms zelfs 
acties - die daar niet bij passen worden 
ontkend, goedgepraat of genegeerd.  
Het is een vorm van onbewustheid en 
dissociatie die veel voorkomt.  
Dit verklaart voor mij bijvoorbeeld dingen 
zoals misbruik of vreemd gaan bij 
welopgevoede, goedwillende of gelovige, 

mensen waarvan je verwacht dat ze ‘goed’ zijn.  
 
Om te kunnen overleven en om te doen wat moet worden 
gedaan, is onderdrukken en dissociëren overigens een 
zinvol mechanisme. Het vervelende is, dat het stand houdt, 
ook als dit niet hoeft. Daarbij heeft het vaak nare gevolgen 
zoals de hierboven en hieronder beschreven dissociatie. 
Het gebeurt meer dan je misschien denkt. 
 
De linkerhand weet niet meer wat de rechter doet  

Als je dissocieert, gevoelens onderdrukt of 
ze ontkent, dan lijken die lastige 
gevoelens niet meer te bestaan, maar 
daarmee zijn ze nog niet weg. Ze zijn 
alleen maar weg uit je bewuste beleving. 
Je hebt er dan geen contact meer mee en 
juist daardoor regeren ze je leven op een 
onbewust niveau. Ze werken nu als een 
soort ‘ondergrondse’.  
Ze zorgen ervoor dat je vanzelf op een 
bepaalde manier reageert op bepaalde 
impulsen en omstandigheden, alsof je 
daar niks aan kan doen en niet 
verantwoordelijk voor bent.  
 

Soms weet de 
linkerhand niet 
wat de 
rechterhand doet. 
 
Dit is wanneer er 
op een trigger 
een automatische 
reactie volgt  
en men hierop 
nog geen 
bewustzijn of 
zelfreflectie heeft.  
 
 

Gevoelens en 
behoeftes die niet 
in het ideaalbeeld 
passen, worden  
vaak automatisch 
onderdrukt.  
Gevolg: 
Men ziet ze in de 
buitenwereld, 
maar ontkent ze 
in zichzelf. 
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Hoe overleven fysiek werkt 
Het lichaam legt mechanismen aan om bedreigingen te 
herkennen en er direct op te reageren.  
Dat gaat in een reflex, buiten het bewustzijn om. Zoals je 
ook je hand in een reflex terugtrekt van de hete kachel.  
 
Dit is hoe de efficiëntie van het lichaam werkt:  
een prikkel of gebeurtenis wordt als bedreigend herkend 
en vervolgens organiseert het lichaam iets om herhaling te 
voorkomen.  
Dat gebeurt zo met een bacterie of virus die ‘langskomt’, 
maar evengoed met emotionele gebeurtenissen.  
We ontwikkelen en erven dus overlevingsmechanismen op 
fysiek en emotioneel vlak. 
 
Overlevingsmechanismen stammen vaak uit de vroege 
jeugd en worden zelfs doorgegeven van generatie op 
generatie. Je kunt het vergelijken met een computer die op 
een bepaalde manier geprogrammeerd is: de programma’s 
blijven automatisch draaien in patronen van actie en 
reactie, net zo lang tot iemand de moed en het bewustzijn 
heeft om zichzelf te bevrijden en het programma te 
herschrijven. 
Het zijn deze oude patronen, overlevingsmechanismen en 
overtuigingen die ons gedrag vaak onbewust en geheel 
automatisch besturen.  
Je leeft dan in de illusie van vrijheid, maar reageert vaak 
als een marionet. Dat is in wezen onvrijheid.  
Ergens ben je nog afgesloten van je innerlijk licht, je 
diepere kern en je innerlijke leiding.  
Je zit dan vast in een soort gespletenheid: je identificeert je 
met ‘het goede’ en ziet je eigen ‘slechte’ kanten niet.  
Die slechte kanten zijn overigens niet slecht, maar 
onbewust. Zoals het donker in wezen enkel bestaat, 
wanneer het licht er niet binnen kan.  
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Het zijn die overlevingspatronen en oude overtuigingen die 
ellende zaaien en jouw poort naar geluk vaak hermetisch 
gesloten houden.  
 
Dat verstandige verstand maakt niet gelukkig 
De meesten van ons hebben als kind al geleerd om flink 
en sterk te zijn en om vooral te luisteren naar de stemmen 
om ons heen. Je leerde je te richten op ‘hoe het hoort’, wat 
er van je verwacht wordt, enzovoorts.  
Misschien voelde, wist of zag je dingen die door anderen 
ontkend of belachelijk gemaakt werden waardoor jij je 
eigen gevoel en intuïtie ging wantrouwen. Vaak heeft dat 
met die hiervoor genoemde mechanismen van ontkenning 
te maken. Voor kinderen is dat heel verwarrend en pijnlijk. 
 
Misschien ken jij dat ook: dat je onwillekeurig luistert naar 
de stemmen van anderen en naar de stemmen in je hoofd 
die jouw doen en laten besturen. En dat de stemmen van 
hart en buik, die van de liefde, de intuïtie en de eigen 
behoefte vaak verstomd of onbereikbaar lijken. 
Misschien merk je ook dat je geluk, je bezieling, je 
vreugde, je originaliteit en je levenszin dan te weinig ruimte 
krijgen. Je zit vast, het leven stroomt niet. 
.  
Gevolgen van langdurig vast zitten in het overleven 
Samenvattend zou ik de ervaring zo kunnen beschrijven: 
 
1. Rotgevoel: je voelt je ondergewaardeerd, uitgeput, 
bozig, verongelijkt, eenzaam, niet jezelf, gedemotiveerd, er 
zijn pijntjes, irritaties, je zit in je hoofd, malen, slecht 
slapen, een gevoel van zinloosheid, en allerlei symptomen. 
 
2. Gedachtes en conclusies: ik loop mezelf voorbij te 
rennen, ik ben denk ik overspannen of zo, ik lijk wel gek 
wat ik allemaal loop te doen voor iedereen, niemand 
waardeert wat ik doe, ik word geleefd, et cetera.  
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3. Onderliggende laag van overtuigingen:  
Ik moet dit zo doen, anders faal ik, word ik afgewezen, 
verlies ik de liefde van mijn omgeving, ik kan niet anders, 
ik zie echt niet wat ik anders zou kunnen doen want de 
omstandigheden zijn nou eenmaal zo, het leven is zwaar, 
in het zweet des aanschijns … zo is het nou eenmaal, 
genieten is frivool, ontspannen is luiheid, en zo voorts.   
Dat zijn oude patronen en programma's, meestal oeroud 
en onbewust en vaak geërfd zelfs. 
 
4. De pijn van het contrast: Het bovenstaande is allemaal 
in contrast met de wens van je diepste Wezen: aanwezig 
zijn, niet oordelen, scheppen, liefhebben, stromen, delen, 
dankbaarheid en vertrouwen, stilte en zo voorts. 
Dit zijn twee uitersten. Het is de innerlijke polariteit 
waaraan we lijden en die onze motor is voor groei, 
ontwikkeling en bewustwording.  
Hieronder ga ik daar dieper op in. 
De Menselijke kant heeft veel lagen (pagina 59). 
Het Wezenlijke is eigenlijk eenvoudig (pagina 93), maar is 
nogal bedekt en verstopt geraakt. Ze is zoals de zon 
(pagina 79) waar een heel wolkendek voor is gekomen: je 
voelt haar nauwelijks meer. 
 
Jezelf bevrijden  
Je bevrijden van je gebondenheid aan 
oude, niet meer accurate patronen en 
gaan handelen volgens je diepere 
gevoel, dat vraagt tijd.  
Misschien wel een leven lang.  
Maar het is wél de moeite waard!  
 
Onbewust worden we als mens dus 
vaak geregeerd door ons hoofd en 
door gewoontes en automatismen.  
Maar wie ben je nou echt?  
Wat wil er eigenlijk leven en stromen in jou en vanuit jou?  

Wat je onderdrukt, 
kost bergen energie 
en levensvreugde. 
 
Wat je hebt bevrijdt, 
dat brengt je 
energie en 
levensvreugde. 
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Hoe zou je zijn als je veilig, vrij en 
authentiek je eigen stroom kon 
volgen?  
 
Wanneer je geleid wordt door dat 
diepste in jezelf, dan brengt die 
innerlijke leiding je vanzelf in 
contact met je werkelijke 
bestemming en met je plek in dit 
leven.  
 
Enorme Bron van energie 
Overleven, je aanpassen en 

proberen te zijn zoals de wereld het van je vraagt, dat kost 
enorm veel energie. Je leeft dan vanuit je hoofd en vanuit 
wilskracht. Daarentegen: Doen wat echt bij jou past, geeft 
vreugde en energie. Je kwaliteiten stromen. Wie je ten 
diepste bent wordt zichtbaar. Je krijgt fijne reacties van 
mensen. Je ervaart toestemming om te zijn die je bent en 
dat maakt dat je kan stromen. Je voelt je gelukkig en 
maakt anderen gelukkig.  
Zo kom je in een opwaartse spiraal. 
Je doet wat bij je past; je ervaart bezieling. Je hebt er zin in 
en het gaat als vanzelf. (Vanzelf betekent letterlijk: vanuit 
het Zelf, van binnenuit.)  
Je doet de dingen dan niet omdat het moet, niet om er geld 
of aanzien mee te krijgen, niet omdat je geen ‘nee’ durft te 
zeggen, maar omdat je het wilt.  
Daar zit veel energie in.  
Gevolg is dat je vindingrijk wordt, er plezier in hebt, plezier 
uitstraalt, anderen ermee aan steekt, tien keer zo veel doet 
en niet snel moe of ziek of arm wordt.  
 
Het is dus de zeker moeite waard om jezelf te bevrijden. 
 
 

Wie zichzelf is, wie 
doet wat bij hem 
past en zin heeft in 
wat hij doet, die 
presteert veel meer 
dan iemand die vast 
zit in het overleven.  
 
Overleven kost 
bergen energie en 
levenslust.  
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Derde inzicht: 
Leven is dansen met de tegenpool 
Als je het voorgaande goed hebt gelezen en begrepen, 
dan zou je eruit kunnen opmaken dat onaangename 
gevoelens je mogelijk bewust willen maken van iets 
wezenlijks; ze hebben je dus iets te zeggen.  
Als je verder leest – ook in deel 3 – dan wordt dat beslist 
nog verder duidelijk.  
En áls het je lukt om de onaangename gevoelens als 
boodschappers te waarderen (naast dat je er natuurlijk ook 
last van hebt), dan heb je mogelijk een belangrijke sleutel 
naar geluk te pakken. Daarover meer in deel 2.  
Hoe dan ook: gelukkig zijn begint hiermee, dat je de 
ongelukkige momenten er bij neemt.  
Ze horen bij het leven. Je kan ze niet 
uitbannen. Wat wel kan, is er aan groeien; 
juist dóór het donker heen. 
Zo, zoals alle groei in het leven gaat: door 
de winter naar een nieuwe lente.  
 
Alles in het leven gaat over groei: fysieke 
groei, maar evenzo ook groei in bewustzijn.  
Het leven gaat altijd door de nacht naar 
een nieuwe dag. Het nieuwe komt altijd pas 
NA de nacht, na de winter, en na de 
zogenaamde dood.  
De diepste crisis ervaren we als mens 
wanneer we daardoorheen moeten leven. Het triggert onze 
diepste angsten en is tegelijk een kans om je daarvan te 
bevrijden. 
 
In zekere zin is de nacht dus even belangrijk als de dag.  
Van de tegenpool leer je. Van je eigen ‘donkere’ kanten 
dus ook, wanneer je er het licht van je bewustzijn in brengt.  
Wat leer je dan? Nou, onder andere ontwikkel je dit: 
bewustzijn, helderheid, zelfkennis, eigenwaarde, 

Leren omgaan 
met nare 
gevoelens, 
bevrijdt je van de 
noodzaak om er 
altijd tegen te 
vechten of er 
voor te vluchten.  

De energie die in 
je overleven vast 
zat, komt nu vrij 
om positief te 
worden ingezet. 
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compassie, liefde, inlevingsvermogen, empathie, en nog 
heel veel meer. 
Waar je nog vecht, bevriest of vlucht, daar kan het leven 
niet stromen. Dat maakt ongelukkig. (Schema pagina 3 ) 
 
Diepste verlangen 
Onze eerste behoefte is aan voedsel, warmte, veiligheid et 
cetera (piramide van Maslow, pagina 6). 
Het diepste verlangen van mensen gaat uiteindelijk altijd 
over liefde, vrede, geluk, over humor en plezier in het 
leven. Die verlangens gaan in wezen over leven in plaats 
van overleven: over verbinding en over vrijheid.  
Verlangens naar status, macht, aanzien, eer enzovoorts, 
verhullen een dieper, vaak onbewust, verlangen. 
Ons diepste verlangen, is volgens mij heel nauw verwant 
aan wat bedoeld wordt met ‘Gods verlangen’, of ‘Gods 
Wil’. Het is de hoogste, diepste, zuiverste wens van ieder 
mens en deze wordt uiteindelijk altijd ondersteund.  
 
Verlangen, motor voor groei 
Met de polariteit ontstaat verlangen. Je mist iets, er 
ontbreekt iets en dat doet pijn. Dat gemis brengt je in 
beweging. Het is de motor voor groei. 
Ik citeer een stukje uit mijn boek ‘de Tao van Gezondheid’: 
 
Polariteit, wortel van pijn en van groei 
Polariteit geeft geboorte aan verlangen. Verlangen creëert 
beweging, groei en ontwikkeling.  
Wanneer je geboren wordt op deze relatief donkere en 
beperkende aarde, dan word je ondergedompeld in de 
polariteit. Vaak word je ook nog eens geboren in een sfeer 
waarin datgene ontbreekt wat je ten diepste bewust zou 
willen worden van jezelf. Sommige essentiële 
kernkwaliteiten die je als wezen tot uitdrukking wilt brengen 
in je leven, worden door je omgeving niet gezien, niet op 
waarde geschat of zelfs veroordeeld.  
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Dat doet pijn. Wezenlijk pijn. En die pijn van het gemis aan 
‘iets’ dat je geen woorden kunt geven, brengt je in 
beweging. Er is een diep heimwee, een verlangen. En als 
er een verlangen is, dan ga je zoeken. Hoe sterker het 
verlangen, hoe groter de kracht die jou drijft om datgene 
wat daar diep van binnen roept, te vinden.  
Als je het zo bekijkt heeft pijn een betekenis in het leven. 
Of beter gezegd: je kunt er betekenis aan géven door het 
als een drijvende kracht, een motor voor je groei en 
bewustwording te zien. 
 
Ander perspectief 
Tja… als verlangen kennelijk nodig is, dan is die andere,  
niet zo leuke kant van het leven dus wél belangrijk. 
Dan gaat het er ineens niet meer om dat we het kwaad de 
wereld uit moeten helpen, maar dat we ervaringen die wij 
als onprettig ervaren gaan gebruiken.  
Gebruiken ja. Gebruiken om helder te krijgen wat je 
werkelijk verlangt. Daaruit krijg je dan de inspiratie en 
ervaar je de motivatie om een route te gaan volgen die 
meer voldoening en geluk brengt. Hoe dieper het lijden, 
hoe groter de kracht en de motivatie die wordt opgewekt.  
 
 
Vierde inzicht: balans en harmonie 
Het donker is dus noodzakelijk. Ervan wegvluchten of er 
tegen vechten, helpt je te overleven, maar gaat ten koste 
van het leven.  
Groei gaat door het donker weer naar het licht.  
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Daarom:  
• Als het donker is, weet dan dat het een doorgang is 

naar een nieuw begin. 
• Vecht niet langer tegen het kwaad, maar breng licht 

waar het in jou nog donker is.  
• Vul niet langer alle gaten, maar zorg vooral ook voor je 

eigen balans. Herstel deze waar nodig. Denk aan de 
balans tussen rust en ontspanning, impressie en 
expressie, geven en nemen.  

• Respecteer de grenzen van jouw systeem: stel je 
grens en neem de rust die nodig is. 

 
Het zware, moeilijke en donkere trekt 
vaak alle aandacht. Wat je aandacht 
geeft, dat geef je energie.  
Wat je energie geeft, dat groeit… 
Vraag jezelf daarom voor de nodige 
balans dit: 
 
Waar ben ik het meest dankbaar voor in 
mijn leven? 
Als je daar een lijstje van maakt, neem 
die schatten in je leven dan één voor een 
in je aandacht en vraag je af: 
 

“Wat is het dat mij hierin raakt?” met andere woorden:  
wat voor een gevoel geeft het je?  
Schrijf ook dit op. 
 
Doe daarna zo je wilt de oefening op de volgende 
bladzijdes om hetgeen minder fijn is in je leven te 
verhelderen en te transformeren. 
 
 
 

Zonder 
balans is er 
geen geluk.  
 
Langdurige 
of grote 
disbalans is 
een kern- 
oorzaak van 
ziekte en 
narigheid. 
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Oefening  
Schatgraven onder de laag van je lijden 
 

 

1. Ontdek je negatieve patroongedrag en wat het je kost  
 
Beschrijf (1a) een gevoel waar je vaak last van hebt.  
Doorvoel vervolgens (1b) het patroongedrag dat je veel 
energie en levensvreugde kost. Waardoor wordt dat gevoel 
veroorzaakt? Dus: Wat zou je Ziel zo graag willen zijn en 
voelen en uitdrukken (4), en wat doe je dagelijks omdat je het 
gevoel heb dat dit zo moet, of omdat je ervan overtuigd bent 
noodzakelijk is. Wordt het van je gevraagd? Past het bij het 
plaatje dat anderen maar ook jijzelf van jezelf hebt? Kan het 
echt niet anders, gezien allerlei omstandigheden?  
1c wat kost het je, wat zijn de negatieve gevolgen voor jou? 
Dus: 
 
1 a. Ik voel … 
1 b. Ik herken het volgende patroongedrag… 
1 c. Als ik in het patroongedrag verval dan… 
 
Voorbeeld:  
a. ik voel me uitgeput. Ik zie op tegen de dagelijkse taken. 
b: Ik ben teveel op de ander gericht. “als het met jou maar 
goed gaat.” Daardoor ontken ik mijn eigen behoeftes.   
c. dan gaat mijn maag vast zitten, ik voel mijn voeten niet 
meer, ik word onrustig, slaap minder goed. Mijn energie is 
overal en nergens, het wordt chaotisch.  
Ik verspil dus veel energie. 
Ik raak ‘ondervoed’, ga snoepen, mijn lichaam wordt ziek en 
moe. Ik raak mijn inspiratie, bezieling en levenslust kwijt.  
En zo kan ik nog wel even doorgaan… “ 
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2. Word je bewust van blokkerende overtuigingen  
 
Wat zijn de valkuilen die je tegenkomt; de obstakels die je 
ervaart? Schrijf ze op en laat ruimte om je antwoorden uit  
deel 3 van de oefening erachter te schrijven: 
 
2a. wat zeggen de innerlijke stemmen?  
2b. welke negatieve overtuigingen kom je tegen? 
2c. welke angsten? 
2d. wat nog?  (Ideeën, geloof/ ongeloof/ eerdere ervaringen 
die bewezen dat…. enz.)   
 
Vervolg van het voorbeeld.  
2a. “ Ik mag pas gelukkig zijn als anderen dat ook zijn. 
Als ik me goed voel worden anderen jaloers op mij”.  
2b. Een vroegere kind-ervaring/overtuiging dat de ander het 
niet redt als ik niet help. Daaronder zit de ontreddering van 
het meisje van negen dat ineens haar broertje verloor.  
2c. Angsten voel ik niet zo. Hooguit de angst dat iemand boos 
op me wordt? 
2d. Ik kom een belofte tegen die ik als kind aan God deed.  
Deze: dat ik al dat geluk wat er in mijn leven was waard zal 
zijn en dat ik ga doen wat ik kan om mensen gelukkig te 
maken. “Heer ik ben niet waardig…” 
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3. Verander je negatieve overtuigingen 
  
In deel 2 van de oefening heb je de onbewuste blokkerende 
overtuigingen en gedachtes opgeschreven. Nu ga je die 
negatieve overtuigingen omvormen, bekrachtigen en ankeren. 
 
3a. Het oude vernieuwen. Schrijf nu achter elke blokkerende 
overtuiging of gedachte een positieve, nieuwe overtuiging of 
gedachte waar je achter kan staan.  
Voorbeeld (omvorming van de overtuigingen 2a t/m d): 
2a “ Ik mag pas gelukkig zijn als anderen dat ook zijn” 
wordt: “Ik ben mijzelf en anderen het best van dienst als ik 
zorg dat het goed met mij gaat”. 
2b en c wordt: Daar geloof ik allang niet meer in. De ander 
heeft zijn eigen pad, eigen vermogens en eigen innerlijke 
leiding die veel beter zijn dan wat ik kan doen of bedenken. 
2d wordt: Vult me met compassie en liefde naar het kind van 
toen. Ik neem het in de armen en maak haar deel van mijn 
bewustzijn van nu. Ik voel dat ik heel veel van haar houdt en 
dat ze mag rusten.  
 
3b. Haal nu de kern uit hetgeen je zojuist hebt opgeschreven 
en maak er een krachtige positieve affirmatie of belofte 
van. 
Voorbeeld:   
“Ik houd van mijzelf en zorg onvoorwaardelijk en primair voor 
de grenzen en noden van mijn lichaam.” 
Eigenlijk zijn het geen woorden. Ik voel de liefde voor dat kind 
van binnen. Het is een beeld, een stil besluit. 
 
3c. Ankeren van het nieuwe. 
Hang deze gedachte of affirmatie op een plek waar je het 
dagelijks ziet. Herhaal je affirmatie als een mantra in je hoofd. 
Voel bewust hoe het je een beter gevoel geeft. 
Geef dit tenminste een week je volle aandacht. 
Voorbeeld: ik heb een voorwerp genomen dat symbool staat 
voor mijn nieuwe levenshouding.  
Ik kijk er dagelijks naar. Het herinnert mij. 
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4. Ervaar de diepe, onderliggende behoefte  
  
Je voelt je rot omdat er een discrepantie is tussen wat je 
behoeftes zijn of wat je wezenlijk graag zou willen zijn en 
voelen en uitdrukken, en wat je dagelijks doet omdat je in een 
patroon of vervalt. 
In deel 1 heb je het patroon of de overtuiging onderzocht.  
Je werd je ervan bewust wat het overlevingsgedrag en je 
negatieve overtuigingen je kosten. 
In deel 2 en 3 van de oefening onderzocht je jouw negatieve 
overtuigingen. Je transformeerde ze en ankerde ze.   
 
Doorvoel nu wat jouw echte, wezenlijke verlangen of de 
onderliggende behoefte is. Gebruik daartoe deze vragen: 
 
4 a. Ik verlang ernaar om………  
4 b. Wat verlangt er nog? Wat is nog dieper? Wat is nog 
wezenlijker? En nog…? Wat is de kern? 
4 c. Als mijn diepste Wezen iets voor mij zou wensen, wat is 
de diepste wens… 
4 d. Als mijn lichaam (bv daar waar het pijn doet) een wens 
zou mogen doen, wat zou het wensen? 
 
Vervolg van het voorbeeld.  
Antwoorden op 4a t/m d: 
4a. Ik verlang naar rust, ruimte voor mijzelf en ontspanning.  
Ik wil niet meer altijd primair zorgen voor de ander. 
4b. Liefde voor mijzelf. Dat ik mijzelf net zo lief heb en verzorg 
als de ander die het misschien moeilijk heeft.  
Dat ik mijzelf geluk gun.  
Dat ik mijzelf en mijn grenzen eer en bescherm. 
4c. Er komt één groot, krachtig woord en dat is genieten. 
Vreugde. Veel meer Zijn en minder doen, minder ambitie. 
4d. Rust en verzorging. 
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5. Gebruik je fantasie. Stel dat…….  
 
Hoe zou het zijn als je verlangen is uitgekomen of als je 
voornemen vorm heeft gekregen?  
  
Visualiseer, fantaseer, droom, spoel in je fantasie de tijd vooruit 
en ervaar nu al hoe het zou zijn als…… 
Schrijf dit weer op: 
 
5a. Hoe voel jij je dan?  
5b. Hoe sta je? Hoe loop je? Wat straal je uit? 
5c. Hoe is je leven dan? 
5d. Zijn er valkuilen of dingen waarvan je voelt dat je er  
nog extra aandacht aan moet geven? 
5e. Nog iets? 
 
Vervolg van het voorbeeld:  
5a Als ik mijzelf voldoende rust en ruimte geef en ik mijn 
grenzen respecteer en bescherm dan…  
Dan geniet ik weer hetgeen ik bij punt 1 kwijtraakte:  
ik barst van de energie en de ideeën, ik heb plezier, mijn ogen 
sprankelen en zien heel helder, ik ervaar een soort kosmische 
humor die alles relativeert en het leven licht maakt. Ik weet me 
verbonden met het leven om mij heen en ervaar een enorme 
innerlijke rijkdom, kracht en bewustzijn. 
5b. Ik sta en loop rechtop. Er is energie in alles wat ik doe, een 
soort veerkracht. Ik straal vitaliteit uit. 
5c. Mijn leven komt in de Flow. 
5d. Ik weet en voel dat ik gemakkelijk als een vlieger opstijg in 
mijn enthousiasme. Het is belangrijk dat ik onvoorwaardelijk en 
meteen gehoor geef aan de noden en grenzen van mijn lichaam 
5c. Dit bewust te worden, is de tweede sterke motivator: hier wil 
ik meer van!   
Zo ben ik vanzelf een bron van inspiratie en een voorbeeld.  
Ik heb dan vanzelf veel te geven en raak niet leeg. 
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Vijfde inzicht:  
Resonantie en de wet van aantrekking 
Behalve dat de oefening je mogelijk helderheid geeft en 
motiveert, brengt met name het visualiseren je ook in een 
gelijke trilling met hetgeen je verlangt. Jij en het 
verlangde worden als het ware één.  
Dat is hoe de wet van aantrekking werkt:  
Het gelijke trekt het gelijke aan.  
Nu kan je wens vorm gaan krijgen in jouw leven. 
 
Verheug je er nu op dat het gewenste gaat komen, zoals 
je in gedachten al op je vakantieplek kunt zijn waar je over 
een maanden naartoe gaat. Je bekijkt de plaatjes, je ziet 
jezelf daar lopen. Je voelt als het ware de zon je huid al 
verwarmen…  
Tenslotte is er natuurlijk ook concrete actie nodig om je 
doel te bereiken. Met dromen alleen bouw je geen huis. 
Je zult echter merken dat je door dit ‘dromen’ geïnspireerd 
raakt. Je krijgt er zin in. Daardoor gaat het meer vanzelf. 
Je doet het nodige spontaner, effectiever, gemakkelijker en 
met meer plezier. 
Je zal merken dat er dan meer synchroniciteit in je leven 
komt. Alsof een onzichtbare hand alles op het juiste 
moment op je pad brengt. Het leven werkt mee. 
 
Vraag en het wordt je gegeven. Hoe zit dat dan?  
De kern van de wet van aantrekking is, dat je altijd krijgt 
waar je om vraagt. Dat belooft de bijbel ons overigens ook.  
 
Ik ben beslist niet de enige die zich bij die belofte vaak 
heeft afgevraagd: “Hoe kan dat nou? ik heb toch zeker niet 
gevráágd om deze ellende?!  
Wilde je soms zeggen dat het mijn eigen schuld is?!  
En, hoe zit dat dan? Waarom is er zoveel ellende? 
Waarom worden zoveel hartstochtelijke gebeden 
schijnbaar nooit beantwoord?”  



 
 

26 

 
Het antwoord is uit het bovenstaande denk ik al een beetje 
helder geworden: omdat we het – onbewust - niet kunnen 
ontvangen. Omdat we het niet wérkelijk geloven en 
verwachten! Zouden we dat namelijk wél doen, dan 
zouden we ons geen zorgen maken, maar ons verheugen 
op wat komen zou.  
 
We willen wel graag geloven, maar delen van ons ‘trappen 
daar niet in’! Een deel van ons weet wel beter. Het is 
nuchter en realistisch. Het wijst dat ‘gezweef’ af en 
veroordeelt het: onbewezen onzin. Gevaarlijk. 
Met andere woorden: een deel van ons is door het leven 
teleurgesteld en gelooft er niet meer in, vertrouwt niet 
meer. Geloof is een van de krachtigste dingen in het leven. 
We denken bij geloof meestal aan een religie, maar het 
gaat dus zeker ook om een ander soort geloof, namelijk 
onze negatieve overtuigingen die vaak onbewust zijn en 
gebaseerd op teleurstelling en desillusie. 
Die roepen als het ware: “ik heb dat wel anders ervaren!”   
En dat is het precies: de ervaring was anders.  
Overtuigingen die we overgeërfd hebben of die door 
ervaringen ontstonden, houden ons dus vast in herhaling 
van soortgelijke ervaringen. Onbewust wapenen we ons 
tegen weer een teleurstelling, weer een tegenslag. En we 
geloven dat dit moet, want anders red je het niet. Daarom 
is het goed om onder andere deel drie van de 
bovenstaande oefening regelmatig te doen. 
 
De vraag is in wezen dit: 
Kan je, durf je de deur opnieuw te openen en weer te 
geloven in iets anders?  
Het is mijn ervaring in het werken met honderden mensen, 
dat je naar de wortel van de ongezonde overtuiging moet. 
Bij die wortel is heling nodig. Daar moet alsnog gezien en 
gevoeld worden wat toen nodig was.  
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Trilling en resonantie 
Laat ik eerst op deze plek iets 
uitleggen over trilling en resonantie, 
want de wet van aantrekking laat zich 
het beste uitleggen in die termen. 
 
Vanuit de kwantumwetenschappen is 
er de laatste jaren meer helderheid 
gekomen over de aard en de opbouw 
van het universum.  
Als ik het heel simpel zeg, dan is de 
conclusie dat alles ‘energie’ is. 
Materie is een verdichting van 
energie. Denk maar aan ijs, dat als 
het warm wordt een hogere trilling 
krijgt en dan verandert van vorm:  
het wordt water of, als de trilling dan 
nog verder verhoogt, verandert het 
water in waterdamp. 
  
Gevoelens zoals geluk, vreugde, 
liefde, plezier en dankbaarheid zou je 
een hoge trilling kunnen noemen.  
Ze geven je een warm gevoel.  
Je ervaart het leven dan als bezield; 
als ‘licht’. 
 
Gevoelens zoals angst, haat, 
wanhoop en verbittering behoren tot 
de laagste trillingen.  
Je staat in de kou. Je ervaart het leven dan als zwaar, 
eenzaam en jezelf al snel als slachtoffer daarvan.  
(Lees nu als je wilt nog eens de kenmerken van overleven 
aan het begin van dit hoofdstuk.) 

Transformatie 
 
IJs is winter 
is wereld, hard en koud. 
Ik moet mij wapenen, 
ik begeer. 
Is dat fout? 
 
Dan: 
Ik voel warmte, 
mijn vorm wijkt, 
ik smelt. 
Vloeiend nu; 
stomend.... 
Ik weet: 
warmte telt ! 
 
Zie nu, wie ben ik? 
Waarheen? 
Waarom? 
Liefde verandert mij 
wederom. 
 
Lucht ben ik, 
adem, 
levensbrood. 
Zonder Mij, Liefde 
vriest alles 
dood. 
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Hoe hoger de trilling, des te lichter en plezieriger het leven 
dus voelt. En ook: hoe meer je verbonden bent met de 
Bron, van waaruit alles mogelijk is. En daar zit het ‘m in.  
 
Uit de put klimmen 
Uit de put klimmen = je trilling verhogen. 
 
Gevoelens zoals boosheid, haat, pijn, wanhoop en angst, 
hebben de neiging om je helemaal in bezit te nemen.  
De overlever van binnen neemt dan resoluut de touwtjes in 
handen en houdt alles wat vanuit je kern komt buiten het 
bewustzijn.  
Als je niet oppast, raak je geïdentificeerd met - en 
gevangen in - je negatieve overtuigingen.  
Dan trilt vanzelf de oude nare emotionele snaar. Je raakt 
dan vast in een lage trilling, met alle gevolgen van dien.  
Dat is lijden. Het is donker, eenzaam, koud.  
Afgesneden van het Licht, de liefde en de warmte.  
 
Hoe klim je daaruit?  
Soms kan je het zelf. Soms heb je hulp nodig. Al mijn 
andere boeken gaan daar dieper op in. Bijvoorbeeld:  
mijn boekje over Eyeyoga geeft een handleiding en 
gerichte oefeningen. ‘De Helende Kracht van het Hart’ 
geeft inzicht en oefeningen.  
De Tao van Gezondheid geeft inzicht en reikt dingen aan 
wat betreft massage, acupunctuur, voeding en leefwijze. 
 
In deel 2 van dit boekje reik ik je 4 sleutels aan om de deur 
naar jouw levensgeluk mee te openen. 
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Er is geen truc voor het vinden 
van duurzaam geluk. 

 
De poort openen voor geluk 

‘doe je niet even’. 
 

Het is een proces van 
bewustwording en innerlijke 

bevrijding. 
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Deel 2 
Sleutels  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Over: 
de waarde van waardering,  

lastige emoties, 
bidden, positieve communicatie, 

hulp vragen en hulp verlenen 
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Vier sleutels 
Wanneer je vast zit het overleven, hoe kan je dan de deur 
weer openen voor leven-in-verbinding en daarmee ook 
voor geluk? In dit hoofdstuk belicht ik vier sleutels.  
Het zijn niet de enige, maar wel belangrijke. 
 
1e sleutel: de waarde van waardering 
Zie ook de pagina’s 43-52, 77, 81. 
 
In het schema, net voor het begin van deel 1, las je dit: 
Dankbaarheid is een sleutel. Omdat dankbaarheid een 
beladen woord is, spreek ik echter liever over waardering. 
Waardering vind ik een prachtig woord: de waarde eren. 
De waarde zoeken en de waarde eren opent de deuren 
waardoor het licht weer binnen kan.  
Zoals je in het voorgaande deel al hebt kunnen lezen, 
heeft zelfs het donkere en het onaangename een waarde: 
het kan je dingen leren en bewust maken. Het kan je de 
kracht geven en het inzicht om jezelf te bevrijden van 
ongezonde patronen. Zo maakt het de weg vrij voor geluk.  

 
1e voorbeeld. Je eigen waarde eren 
Haar geliefde had haar verlaten voor een andere vrouw. Zij 
had er erg veel verdriet van. Pijnlijk was de ervaring dat zij 
zich niet gezien voelde – zelfs veroordeeld - in haar 
waarde: ze had alles gegeven wat ze had, uit liefde. Ze 
was zich er niet van bewust dat de offers die ze uit naam 
van de liefde bracht, steeds meer een vanzelfsprekendheid 
werden. Veel daarvan werd niet gezien, niet geëerd en niet 
gewaardeerd en het kostte haar erg veel. 

DANKBAAR  
Gericht op waardering van wat er 
ook is, naast het onvolmaakte en 
onprettige. Er is en-en → opwaarts  

ONDANKBAAR 
Vooral problemen zien. Vechten 
tegen de bierkaai. Vast zitten in 
onmacht → neerwaarts 
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Wat ze uit liefde deed was niet goed voor haar en niet 
goed voor de relatie, want het was uit balans. Ze wist dat 
ergens wel, maar wilde het niet weten.  
Haar partner kon het niet zien en zijzelf kon het ook niet 
helder maken. Hij voelde vooral dat hij weg wilde; vrij zijn.  
Toen hij een ander tegen kwam, koos hij voor de vrijheid. 
Vrij van de vragende zwaarte die van haar begon uit te 
gaan, verleid door de lichtheid van een nieuwe liefde.  
In haar ogen een vluchtweg. 
Een tijd lang was ze erg boos. Die boosheid te voelen was 
zeer onaangenaam, maar het werd een transformerende 
kracht toen ze ontdekte dat die boosheid verontwaardiging 
was. Haar waarde, haar waarachtigheid, haar liefde was 
niet naar waarde geëerd. Niet gezien en niet gewaardeerd.  
Echter, bij nader inzien was het dit: haar grenzen waren 
niet gezien. Het volgende besef was het lastigste: zijzelf 
had haar grenzen niet laten zien. Ze had haar eigen 
grenzen – zichzelf – niet geëerd. Daarbij kwam: de 
ander(en) zagen die grenzen dus ook niet.  
Zij, zijzelf moest zorgen voor haar grenzen en behoeftes. 
Allereerst door duidelijk te zijn, grenzen te stellen en 
duidelijk te vragen om wat ze nodig had.  
Het was niet gemakkelijk om dat aandeel van zichzelf 
onder ogen te zien.  
De ander beschuldigen is een manier om zo iets pijnlijks – 
je eigen aandeel – niet te hoeven voelen.  
Dit te gaan zien en zichzelf te vergeven was van grote 
waarde: eindelijk zag ze zichzelf, eerde zichzelf, en zorgde 
ik voor zichzelf. Eindelijk zette ze niet langer altijd de ander 
voorop.  
De relatie met haarzelf is nu uitstekend. Dat is voor haar 
een grote Bron van duurzaam geluk. 
 
2e voorbeeld. Bidden; eerst bedanken, dan vragen 
Vaak heb – en had - ik gesprekken met het Ongeziene: de 
alles overstijgende, wetende en altijd liefdevolle Levens-
Bron die ik ‘Vader’ noem.  
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Dat gaat wat mij betreft voorbij aan iedere vorm van religie. 
Voor mij is het een brug naar de essentie en de kern.  
Ik deed dit al als tiener. Geen idee hoe ik er ooit bij kwam. 
Het was mijn geheim. Niemand wist er van. Niemand 
mocht er iets van vinden. Het was het meest intieme wat ik 
kende. Kostbaar. 
Altijd weer kreeg ik zeer waardevolle antwoorden die ik 
echt niet bedacht. Zo bouwde ik vertrouwen op en bracht ik 
mijzelf weer in het bewustzijn van de omhulling door het 
Universele Zijn. Dat zette een hele andere toon: iets om 
dankbaar voor te zijn en vertrouwen uit te putten.  
Iets wat er altijd was. 
Ik oefende mij er bewust in om eerst te danken voor die 
Bron, waarmee ik me kon verbinden als ik zelf niet meer 
wist hoe ik verder moest. Het was prettig om mijzelf eerst 
in die ‘ruimte van dankbaarheid’ te brengen.  
Door dankend te vragen, herinnerde ik mijzelf eraan dat er 
altijd ergens op een hoger plan een antwoord was.  
Pas dán deelde ik mijn verlangen of mijn pijn. Maar dan 
was alles al in een breder perspectief gekomen, meer in 
balans. Mijn problemen verloren een beetje van hun 
zwaarte. De wanhoop er uit. De frequentie was veranderd. 
Dat maakt een groot verschil. 
 

3e voorbeeld.  
Waardering als arbeidsvitamine  
Lies was 43 jaar. Een vlotte, intelligente 
vrouw. Ze voelde zich betrokken bij de 
mensen en het bedrijf, nam haar taak 
serieus en voelde zich verantwoordelijk.  
Ze was iemand die zorg had voor de 
mensen om zich heen. Ze zag wat er moest 
gebeuren en pakte aan.  
Maar na verloop van tijd ging het niet goed 
met Lies. Ze voelde zich net een 
assepoester. Er waren als maar meer taken 
op haar schouders gekomen en als ze het 

Waardering is 
misschien wel 
de krachtigste 
vitamine die 
er is.  
Het motiveert 
en creëert 
een positieve 
sfeer die het 
beste uit 
mensen haalt. 
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dan niet 100% perfect deed, dan kreeg ze op haar kop. Er 
was geen waardering voor hoe zeer ze haar best deed. 
Men leek het heel gewoon te vinden dat ze telkens meer 
deed dan ze eigenlijk kon. Het demotiveerde haar. Steeds 
meer moest ze het uit haar tenen halen. Ze had alle 
wilskracht die in haar zat nodig om toch weer te doen wat 
moest worden gedaan. Ze liep zichzelf gigantisch voorbij.  
Uiteindelijk brak er iets.  
 
Als Lies zich gezien en gehoord had gevoeld, dan was het 
mogelijk niet zo ver gekomen.  
Waardering opent het hart. Het zorgt voor contact, 
verbinding en nieuwe energie.  
Er is minder isolement, er komt meer communicatie die 
echt ergens over gaat, er is ruimte voor het wezenlijke, dat 
van belang is om goed te functioneren. 
Lies had dan wellicht meer kunnen delen van haar echte 
gevoel. Het zou gemakkelijker voor haar geweest zijn om 
te vragen om hetgeen ze nodig had. Haar probleem zou 
een gedeeld probleem geworden zijn waarvoor met elkaar 
een oplossing gezocht kon worden. De last die Lies nu te 
lang eenzaam droeg, zou lichter zijn geweest.  
Lies had langer en beter kunnen functioneren. 
 
4e voorbeeld:  
Waardering als hulp wanneer je hulp nodig hebt 
Wat mijzelf geholpen heeft toen ik door de die drie zware, 
emotionele jaren heen moest die ik als ‘de nacht van mijn 
Ziel’ ervaar, is het volgende: In de tijd dat ik me diep 
ontredderd en verdrietig voelde en dreigde te verzuipen in 
het moeras van de wanhoop, had ik er behoefte aan om 
mijn ervaringen te delen. Ik zocht naar antwoorden, steun 
en begrip, naar enig houvast in een tijd waarin mijn leven 
instortte. Gelukkig had ik geweldige mensen om mij heen. 
 
Wat mij daarnaast veel heeft geholpen, was dit: 
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Ik oefende mijzelf hierin, dat ik nooit verzuimde om ook te 
benoemen waar ik dankbaar om was.  
Naast mijn worsteling, benoemde ik ook datgene wat me 
hielp. Bijvoorbeeld: dat ik zo ontzettend blij was dat de 
ander even naar me wilde luisteren of: dat ik zo dankbaar 
was dat ik – nu ik zo verdrietig was - tijd en ruimte had om 
alleen te zijn, luidkeels mijn emoties toe te laten en er 
dwars doorheen te gaan, net zolang tot ik mijzelf erin kon 
omarmen en weer tot klaarheid was gekomen (er dus weer 
een stukje klaar = helder en vrij was). 
 
Dit hielp enorm want:  
1. Zo bleef er een zekere balans: het was niet alleen maar 
zwart. Ik bleef ook het licht zien. Dat gaf kracht. 
2. De mensen om mij heen waren blij dat ze er voor me 
mochten zijn, mede omdat ik hun inspanningen 
waardeerde. Ik sprak het uit en voelde dat ook.  
3. Dat opende mijn hart. En dat – die dankbaarheid voelen 
waardoor je hart weer opent - is een sleutel tot geluk.  
Het waren kaarsjes in mijn donkere nacht. Mede hierdoor 
ben ik niet in verbittering ten onder gegaan, maar er rijker, 
bewuster en vrijer uitgekomen. 
4. Mensen gaven mij terug dat het fijn was om me te 
helpen. Dat was heerlijk om te horen. Daardoor durfde ik te 
blijven delen, ook toen het lang duurde en ikzelf vond dat 
het nu toch wel eens klaar moest zijn. 
 

Dankbaarheid opent de poorten naar het Licht  
 

Het nuanceert en maakt het minder zwaar. Het haalt je uit 
de verstikkende klauwen van je Ego, dat bang is, zich 
slachtoffer voelt en vastzit in negatieve overtuigingen. 
Je dankbaarheid benoemen betekent overigens niet dat je 
de onaangename gevoelens onderdrukt en vervolgens een 
spelletje speelt alsof er niks aan de hand is. Als je op die 
manier ‘dankbaar doet’, dan werkt het eerder averechts.  
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Die onaangename gevoelens zijn namelijk boodschappers 
van je kern. Ze hebben je iets te zeggen, zoals je kan 
lezen in het beroemde gedicht ‘de Herberg’ van Rumi. 
Dat gedicht heb ik een paar jaar geleden op mijn eigen 
manier ingekleurd. Ik heb het opgenomen in dit boekje, op 
pagina 65. Het staat uitgebreider en in een grotere context 
in mijn boek Kwaad-Aardig. In de Helende Kracht van het 
Hart ga ik in op de boodschappen die ‘lastige gevoelens’ je 
geven en hoe je die herkent. In de Tao van Gezondheid 
leer je hoe langdurige, heftige of onderdrukte gevoelens 
een invloed hebben op de organen en omgekeerd. 
 
2e sleutel:  
Lastige emoties in volle aandacht omarmen 
Zie ook pagina 61-64 en de oefening uit deel 1 
 
Je toewenden naar jezelf is een kunst die je moet leren. 
Welke echte behoefte ligt er onder je emotie?  
Wat wordt er in jou geraakt?  
Wat is hier nodig om tot heling en bevrijding te komen? 
Wat wil er gehoord of gezien worden? 
Leer te luisteren onder en in je gevoel. Pas regelmatig toe 
wat op pagina 61-64 staat, train je in mindfulness en leer 
van de boeken van mensen zoals Thich Nhat Hanh, 
Eckhart Tolle en anderen. 
Als je contact hebt met je eigen kern, dan kan je van 
daaruit communiceren. Er ontstaat dan een eerlijke, 
heldere communicatie waarin je positief kan zorgen voor 
jezelf. Dit is vanzelf dienstbaar aan het geheel. 
 
3e sleutel:  
Inzicht in hulp vragen en hulpverlenen 
Toen ik zelf ploeterde om niet emotioneel ten onder te 
gaan, kon ik er wel eens moedeloos van worden als 
mensen met goede raad kwamen over wat ik allemaal zou 
moeten doen of laten.  
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Ik merkte nu bij mijzelf iets dat ik eerder al door mijn 
cliënten had geleerd: 
Goede raad triggert vaak ongemerkt het gevoel dat je iets 
moet kunnen wat je niet kan. Gevolg: een gevoel van 
falen, van onmacht, van angst of minderwaardigheid. En 
dat zijn nou precies de gevoelens waar je toch al snel last 
van hebt als het allemaal niet gaat zoals je wilt: vaak ís er 
dan al frustratie daarover. In zekere zin is vormt de goede 
raad dan olie op het vuur. Dat verklaart mede de soms 
ondankbare reacties van mensen die je probeert te helpen. 
Ikzelf kon de liefdevolle bedoelingen van mijn geliefden 
zeker waarderen, maar de woorden vielen gemakkelijk 
verkeerd.  
Ditzelfde heb ik in bijna 40 jaar werken met het kwetsbare 
van mensen ook gemerkt: men wil primair gezien worden 
en oprechte betrokkenheid en warmte ervaren.  
Dat geeft namelijk een veilig gevoel: “hèhè…. er is iemand 
die begrijpt, iemand die er ís!” Dat verzacht en opent.  
Dat helpt. Nu kan de angel naar buiten komen. 
 
Een ander probleem met goede raad is dit: 
De geliefden om je heen projecteren vaak onbewust hun 
eigen gevoelens - zoals angst of wanhoop - op jou.  
Onbewust en onbedoeld is de boodschap die je dan voelt  
zo iets: dat je snel moet opknappen, snel weer gelukkig 
worden, want zij voelen zich rot als jij je niet goed voelt.  
Dat wilde je zelf ook al lang, maar het lukt je niet!  
Gevolg: de frustratie komt naar buiten als irritatie naar 
degene die het toch zo goed bedoelde. Pijnlijk. 
 
Het is bijna onvermijdelijk dat dit soort dingen gebeuren, 
ook als je zelf iemand wil steunen.  
Als je de mechanismen begrijpt, dan kan je nare reacties 
van iemand die je wilde helpen in een gezonder 
perspectief plaatsen. Je kan nu bijvoorbeeld de frustratie 
van de ander begrijpen en diens reactie van je af laten 
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glijden. Je neemt het niet langer persoonlijk. Jouw intentie 
was goed. Waardeer jezelf erom. 
 
Wie in de kou staat heeft primair warmte nodig.  
Een arm, een blik, een helpende hand misschien. Niet per 
se woorden en adviezen, die passen mogelijk later. Waak 
er ook voor dat je niet jouw overlevingsstrategieën op de 
ander plakt, want daarmee help je de ander niet. 
Wie steun nodig heeft, wil eerst voelen dat ook dit er mag 
zijn. Oftewel: dat hij/zij er mag zijn, ook met het geworstel 
waarin hij nu vastzit. Kortom met zijn menselijkheid (lees 
ook pagina 75). 
 
Heb compassie met de mensen om je heen die nog op een 
klagende manier vragen. Ontwikkel in jezelf de wijsheid om 
te antwoorden op een manier die daaraan voorbij gaat en 
die de onderliggende behoefte vervult: echt contact. 
 
4e sleutel: Positieve communicatie 
Voorbeelden van positieve en negatieve communicatie: 
 
Negatieve communicatie: 
Mopperen, klagen, mokken, manipulatie, nare signalen, 
onhelder, onderhuidse boodschappen. Dit creëert een 
sfeer van spanning, negativiteit en onmacht.  
 
Positieve communicatie: 
Eerlijke helderheid. Eerlijk zijn over wat je voelt en je 
behoefte uitspreken. Dit is een kunst die je kan leren.  
Lees bijvoorbeeld de boeken over geweldloze 
communicatie (lijst achterin dit boek) 
 
Communicatie en de wet van aantrekking  
Lees voorafgaand aan dit stuk nog een keer het vijfde 
inzicht, op pagina 25 en verder. 
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Het onderstaande haalt de trilling naar beneden:   
“Ik voel me alsmaar niet in orde, ik ben ongerust; straks 
heb ik kanker!” “Ik weet niet meer wat ik moet doen.” “Mij 
lukt nooit iets. Als het erop aankomt, gaat het altijd fout.” 
 
Het als volgt zeggen, verhoogt de trilling: 
“Ik ga de komende tijd extra goed voor mezelf zorgen, 
zodat ik me zo vitaal en gezond mogelijk ga voelen.  
Alle ondersteuning daarbij ontvang ik met open armen.  
En als ik me dan weer helemaal top voel, dan ga ik dit en 
dat en dat doen, dan ga ik genieten van……”  
 
Zie het voor je als je erover vertelt. Als je overtuigend 
genoeg klinkt, dan neem je de ander vanzelf daarin mee.  
Het leven, je lichaam en je omgeving gaan nu vanzelf 
ondersteunend zijn. 
 
Je mag van geluk spreken! 
Waardering, positief denken en heldere, positieve 
communicatie brengen een hogere trilling en een prettige 
sfeer. Dat faciliteert het beste in jou en anderen. 
 
Blijf je echter rondwentelen in je ellende, dan versterkt en 
verdiept jouw positie van slachtoffer zich: zolang jij je het 
slachtoffer voelt en dus machteloos blijft en klagend, zo 
lang houd je jezelf in een sfeer van ellende vast en neem 
je anderen daarin mee. Daarmee jaag de mensen waar je 
echt wat aan zou kunnen hebben weg en trek je juist 
mensen aan die ook in een lage trilling vastzitten en die jou 
niet echt verder kunnen helpen.  
Anders gezegd: Je trekt dan mensen aan die medelijden 
met je hebben en met je meevoelen (lees: mee gaan 
resoneren in jouw lage trilling en haar dus versterken!).  
 
Kijk bij literatuur voor boeken die je hierin verder op weg 
helpen. 
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Zo geef je geluk meer kans: 
Zie ook pagina 95:  Houvasten voor een liefdevol leven 

 
Word je eigen beste vriend(in)    

• Houd van jezelf, sta achter jezelf, bescherm jezelf, 
steun jezelf, luister naar jezelf.  

• Luister naar je lichaam en respecteer haar grenzen.  
• Zorg voor balans in alles. 
• Vergeef jezelf dat je moet leren en dat je dus fouten 

maakt. Alleen zo kan je groeien. 
• Wees open en eerlijk naar je zelf en anderen. 
• Omarm je emoties als boodschappers van je kern. 

Luister ernaar of laat je daarin ondersteunen. 
• Sta jezelf toe om te genieten.  

 
Zorg voor de relatie met de ander vanuit zorg voor jezelf 

• Offer je niet zomaar op; maak de ander of ‘het andere’ 
niet belangrijker dan jezelf. Stel grenzen. 

• Oefen je in helder en verbonden communiceren; wees 
helder over hetgeen je verlangt of nodig hebt. 

• Leer van de ander en van de gevoelens die de ander in 
je aanraakt. Blijf niet hangen in onderlinge ego strijd. 

• Benoem de dingen die je waardeert, waar je blij om 
bent en wat jou helpt. En vertel ook waar je naar op 
weg bent, wat je verlangt of nodig hebt.  

 
Onderzoek je relatie met het Leven, met je Essentie of God 

• Aanvaard de natuur van het leven: je kan het kwaad/het 
donker de wereld niet uit helpen, noch kan je het 
uitroeien in jezelf.  

• Open je voor het verlangen van je Ziel. 
• Durf te dromen. Bid en open je voor wonderen.  
• Als je gelooft dat het onmogelijk is: onderzoek in 

hoeverre dit waar is en je hierin wilt blijven geloven.  
• Aanvaard wat je echt niet kan veranderen.  
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Deel 3 

Inspiratie 

 

 
             
           Tekening: Annelies Moerings 
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1. Geluk is hoe je kijkt en doet 
 
1 De ongelukkigen  
 
“Ik zoek geluk”, zei de man 
en hij werkte zich een ongeluk. 
 
“Ik wil gelukkig maken,” zei de vrouw 
en ze vergat haar eigen geluk 
 
“Je moet rijk worden, hard werken, je aanpassen,  
lief zijn, goed zijn, dienstbaar, zorgzaam,”  
zegt de wereld.  
“Dan zal je gelukkig zijn.” 
 
Ze deden hun best……………  
 
Aan hun voeten speelde hun kind, 
opgaand in tijdloze verwondering, 
dansend en rennend in extase, 
zich verliezend in  
grenzeloze fantasie, 
zich verheugend  
op wat nog niet was,  
maar misschien wel komen zou. 
Tijdloos, eindeloos, vreugdevol, 
gelukkig… 
 
en zij zagen het niet. 
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2. De gelukkigen 
 
“Ik heb geluk”, zei de man 
en hij maakte werk 
van wat zijn ziel hem ingaf; 
vol vuur, bezieling en enthousiasme. 
Hij deelde zijn innerlijke rijkdom  
en werd er rijker van. 
 
“Ik heb geluk”, zei de vrouw, 
en zij wiedde het onkruid in haar tuin, 
verwonderd over de vruchtbaarheid van moeder aarde: 
de veelheid van scheppingen en vormen, 
de schoonheid, de puurheid. 
Zij kookte het eten in dankbaarheid, 
waste af en verwonderde zich  
over de genialiteit van haar lichaam. 
 
Zij verzorgde haar kinderen, 
zat stil en genoot van hen;  
van hun eigenheid, hun puurheid, de extase van hun spel 
Als een stille getuige genoot zij; was deel-genoot, 
stroomde vol en stroomde over. 
 
Gevoed tot in haar bodem, baarde zij liefde 
Zaaide zij geluk. Moeiteloos.  
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Hun kind speelde en was zichzelf. 
Het voelde zich gezien, gekend en geliefd. 
Het mocht ZIJN. 
 
Toen het groter was  
en de tweespalt in de wereld had gevoeld,  
schreef het dit:  
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3. De gelukkigen………. Hun kind 
 
Haar beleving.    
 (Conny Coppen,1981) 
 
Ik ben een gelukskind. Geboren in de hemel. 
Ik woon in een modern kasteel,  
met paradijselijke tuin en ouders die van mij houden. 
Ik heb ogen die nog bloemen zien. 
Ik heb oren die muziek horen in de regen. 
Mijn huid voelt de wind als een streling. 
Er zijn dagen dat ik mag baden in het goud van de zon. 
Elke dag leer ik.  
Ik leer door middel van het onrecht en het kwaad. 
Ik weet, door de tegenstellingen. 
Dat ik zo rijk ben, weet ik,  
omdat ik armoede zie. 
Wat goed is leer ik door het kwaad. 
 
Als ellende niet bestond, 
dan zou ik me mijn geluk niet bewust zijn. 
En als de ‘hel’ mij een tijd lang in zijn macht heeft, 
dan verlang ik naar mijn ‘hemel’. 
Dan weet ik wat geluk is,  
omdat ik verdriet heb gekend. 
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Kijk vandaag eens… met de ogen van een kind. 

 
Tekening Paul van Kan 
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Rijkdom 
 
Rijkdom bestaat niet uit geld.  
Rijkdom - echte rijkdom - die gelukkig maakt dat is iets 
anders. Het is het geluk wat je ervaart als je hart zich laat 
raken in liefde, verwondering of dankbaarheid.  
Durf je hart weer te openen, ook als dat betekent dat er 
dan eerst verdriet uit moet.  
Rijkdom is er altijd, kan er steeds weer zijn, evenals geluk. 
 
Een ervaring, mediterend met mijn baby in de armen  
 
Rijkdom is: 
de stilte in mij, de openheid,  
de dankbaarheid tot in mijn tenen. 
Jij op mijn schoot, 
in diepe overgave in slaap gevallen aan mijn borst. 
Mijn hart is te klein om de liefde te bevatten 
die bijna in mij explodeert. 
Jij en ik in deze stille eenheid. 
Grenzeloos, eindeloos, mateloos heb ik je lief. 
 
Deze rijkdom komt als een cadeau. 
Ze is zomaar over mij heen gevallen. 
Hoe zou ik het ooit zo kunnen ervaren  
als ik er mijn best voor deed? 
 
Iets wat zó goed is en zo diep, 
komt meestal als een geschenk. 
Ik hoef alleen maar hier te zijn, 
dankbaar voor jou in mijn armen, 
het wonder ervarend wat je bent voor mij. 
 
Die verwondering opent mijn hart. Het opent de deuren. 
De rest gaat vanzelf. 
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Ik kan geen groter geschenk ontvangen 

Aan wie laat jij vandaag voelen 
dat hij/zij kostbaar voor jou is? 
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Rijkdom en overvloed 
 
Toen ik vastzat in mijn hoofd, was ik blind. 
Toen ik oplossingen zocht, vond ik ze niet. 
Toen ik de liefde zocht, liep ze weg. 
 
Nu ik mijn gedachten stop, hoor ik de vogels. 
Nu ik de vogels hoor, stopt mijn denken. 
Ik word geraakt, mijn hart opent. 
 
Nu de kooi van mijn denken geopend wordt  
door de zachte trilling van mijn hart, 
nu voel ik de rijkdom waar ik elke ochtend  
doof en blind doorheen geslapen heb. 

 
Hier in het ochtendgloren is overvloed,  
overal om mij heen.  
Ik ruik aan een bloem. 
Ik voel me rijk, gelukkig, zacht.  
Ik stroom vol, stroom over.  
Liefde is hier. NU.  
Overvloed is overal,  
alleen niet in mijn denken. 
 
Elke dag kan ik voluit adem halen. 
Als het nacht is in mijn Ziel, 
kan ik mijn zintuigen openen, 
de zon voelen opgaan, 
diep ademen 
en het leven weer binnenlaten. 
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Je leven als een schilderij 
 
Van alle dingen die gebeuren, 
krijgt het leven nieuwe kleuren. 
Alleen maar wit, dat is geen kunst 
Of enkel goud, waar je van houdt, 
ook dat maakt nog geen schilderij. 
Pas met wat donkers ook er bij 
wordt het een kunstwerk van formaat; 
iets wat niet zonder donker gaat. 
 
Ben jij ook een kunstenaar? 
Dan staat er  
naast jouw gouden hart 
zeker ook een pot met zwart. 
Want enkel met wat kleuren 
kan het kunstwerk niet gebeuren. 
 
Ook zwarte momenten horen er bij, 
al zijn ze niet zo fijn. 
Voorts heb je nog nodig voor het geheel, 
wat tranen – water – en een penseel. 
 
Tot slot het grote lege vel, 
wat lef en veel plezier, 
dan heb je al snel een kunstwerk hier! 
 
Zo is je leven  
een levend schilderij 
en hoort ook  
dat zwart er bij.  
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Als het kaal is en bewolkt 
 
Soms is geluk ver te zoeken. Er lijkt weinig aan te doen. 
Soms is het van binnen zwaar bewolkt en kaal. Het leven 
stroomt niet. Je zit vast in je hoofd. Dooier dan de winter 
voelt je gemoed. 
Zo kan het soms zijn.  
Breek er dan even uit, zoals hier beschreven: 
 
Uitgebroken ben ik. Ik heb de boel de boel gelaten. 
Ik ga, terug naar de natuur; bomen met de bomen. 
Als eerste roepen mij de eeuwenoude taxusbomen. Stilte 
omvat mij en ik kom tot rust. 
 
Een zonnestraal breekt door mijn droefheid heen.  
Ze verwarmt mijn gelaat. Ik voel het en geniet ervan. 
 
Dan is er de oude Japanse Tempelboom. 
Ook zij begroet mij. 
Ik groet terug, sta even bij haar stil. 
Ik wortel met haar wortels. 
Ik schud de droefheid uit mijn lijf. 
Als ik verder ga, bedank ik haar. 
 
Dat bedanken, raakt mij. 
Iets opent zich en ik loop door. 
Daar staat de oude rode beuk zo statig in het landschap. 
Als ik stil houd en mij buig  
voor haar winterschone majesteit, valt mijn oog op het 
groene mos. Zonbeschenen glanst het mij tegemoet. 
Parels van zonbeschenen ochtenddauw. 
 
Ik breek open. Leven stroomt binnen. 
Pijn stroomt naar buiten.  
Tranen met tuiten huil ik. De donkere wolken van mijn 
bezwaarde gemoed stromen leeg; pijn van niet geziene 
schoonheid. 
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Hoe mooi is het leven!  
Het ligt zo voor het oprapen, hier aan mijn voeten. 
Nee, tranen zijn niet erg. Ze breken het inzicht open. 
Inzicht in hoe mooi het leven is. 
Pijnlijk is het slechts wanneer ik daar het contact mee 
kwijtraak, wanneer mijn ogen zich enkel nog richten op 
duizend klussen, op problemen, op angst en verlies. 
 
Dat mos, parelend, door de zon beschenen, heeft mij in 
een gelukkig oogwenk genezen. 
Het heeft meer bewerkstelligd  
dan de beste therapeut had kunnen doen. 
Het is zo eenvoudig. 
We hoeven slechts lief te hebben: 
De boom die gevallen is, ikzelf, die gevallen was. 
Het bevroren gras, mijn bevroren gevoel wat tot leven 
gebracht kan worden door de eerste straal zonlicht op het 
wit bevroren mos. 
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Het ego en weerstand tegen verandering 
(afgeleid van een stukje uit de Tao van gezondheid)  
 
Het kan heerlijk zijn om te reizen, te ontdekken, dingen 
eens anders te doen of anders te ervaren. En toch: 
wanneer zich een cruciale verandering dreigt aan te 
dienen, dan stuit dat meestal op weerstand.  
Vooral wanneer het buiten onze macht of wil gebeurt.  
 
Het deel van ons dat veiligheid zoekt, wil geen 
verandering. Het reageert zoals een kasteelheer zou 
reageren wanneer de muren van zijn fort dreigen te 
worden afgebroken.  
 
Al is de innerlijke gevangenis nog zo krap en 
onaangenaam, je weet wat je hebt. En dat biedt houvast. 
Hoe meer de verandering zich aandient, des te meer het 
Ego (want zo wordt dit deel ook vaak genoemd) in opstand 
komt. Het verstevigt de muren van je ‘fort’, het vecht of 
vlucht zo nodig en voert allemaal argumenten aan. Het 
fluistert je in om ermee te kappen, om deze onzin niet 
verder te lezen enzovoorts. 
Als iets of iemand je vraagt om de muren van je fort af te 
breken, omdat je dan meer ademruimte, vrijheid en uitzicht 
krijgt, dan verklaar je hem voor gek.  
Als je een land vraagt geen kernwapens meer te maken en 
om voortaan de miljarden die worden uitgegeven aan 
defensie te stoppen in goede voeding, gezonde landbouw 
en in het geluk en welzijn van de mensen, dan wordt dat 
gezien als een onaanvaardbaar voorstel.  
Veel te gevaarlijk!  
Maar aan de andere kant: als de een zich wapent, voelt de 
ander zich onveilig.  
 
De angst houdt de angst in stand.  
Het ego houdt zichzelf in stand.  
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Het is een gegeven, dat we als mensen kwetsbaar zijn en 
gekwetst kunnen worden.  
Ook als we ons tot de tanden toe wapenen. En ook als we 
een bunker om ons heen bouwen of een mooie façade. 
 
De andere zekerheid is 
dat die bunker 
 – behalve mogelijke 
aanvallen –  
veel licht, warmte en 
schoonheid 
tegenhoudt. Bovendien 
beperkt het je 
bewegingsvrijheid.  
 
Het is lastig om 
gelukkig te zijn in een 
bunker. 
Je kan er heel goed in 
overleven, maar om 
nou te zeggen dat je 
dan ook echt lééft?  
 
 
Crisis is ook  
een kans 
 
Een crisis is een kans 
om innerlijk vrij, helder, 
authentiek en  
bewust te worden. 
 
Bij een crisis horen 
emoties.  
Stop ze niet weg.  
Geef ze niet de leiding. Omarm ze; leer ervan. 
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Gelaagdheid in ervaringen 
 
De dingen die we meemaken hebben vele lagen.  
Op de persoonlijk-menselijke laag kunnen de dingen die je 
meemaakt oneerlijk, gemeen en onbegrijpelijk zijn.  
Je kan er woedend om worden, je er tegen verzetten, er 
slachtoffer van zijn enzovoorts. 
 
Tegelijkertijd kan dit onaangename wat jou overkomt, 
precies de kracht en de noodzaak in je wakker roepen om 
te ontdekken wat voor jou werkelijk belangrijk is.  
Mogelijk helpt het je om iets vrij te maken wat nog op slot 
zat of om bewust te worden van iets wat nog onbewust 
was. Hoe dieper de crisis, hoe groter de kracht die 
gemobiliseerd wordt.  
 
Zelf heb ik in de afgelopen jaren de extremen daarvan 
ervaren. Nooit is er zo veel gebeurd wat me tot in mijn 
botten pijn deed en wat onbegrijpelijk was voor mijn hart.  
Ik voelde me diep onmachtig, was woedend. 
 
Tegelijkertijd kon ik – op een overstijgende laag – zien 
waarom dit moest gebeuren. Ik begreep hoe dit mij hielp 
en hoe ik dus eigenlijk dankbaar kon zijn.  
Het hielp om die wezenlijke laag te zien.  
Tegelijk wilde ik op dat moment niets weten van dat 
overstijgende en ik wilde al zeker niet dankbaar moeten 
zijn, want ik leed er enorm aan! 
 
Ik leerde dat aanvaarden betekent: dat ik ook mijn emoties, 
mijn strijd en verzet dien te aanvaarden. Die horen bij het 
leven en hoorden op dat moment bij mij. 
De strijd was nodig, de woede ook. Je kan er verderop 
meer over lezen. 
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Verandering 
 
Het is geen falen, wees gerust. 
Je deed het niet verkeerd. 
Verandering komt als de herfst,  
wanneer het tij zich heeft gekeerd  
en de tijd is aangebroken  
om het oude te laten gaan en –  
ook al doet het je verdriet –  
de weg naar binnen toe te gaan. 
 
Nu heb je zelf als mens geen macht 
want na de avond, valt de nacht. 
Ontspan, dit is het einde niet, 
ook al voel je nu verdriet. 
 
Zo goed je kon, heb je gegeven.  
En in dit sterven aan het oude,  
daar begint je nieuwe leven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekening Paul v Kan uit ‘de Tao van gezondheid’ 
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Emoties 
 
Emoties zijn in wezen boodschappers van je kern. 
Bijvoorbeeld:  
Misschien ben je boos omdat je iets heel graag wilt, wat 
niet kon of kan. Dat frustreert. Je kan niet vrij stromen. 
Of misschien is er iets gebeurd, wat je echt niet wilt, wat 
jou pijn deed of beschadigde.  
Je boosheid laat dan zien wat binnenin je leeft:  
je echte verlangen.  
Daarnaast is boosheid de kiemkracht van je kern. Het is de 
kracht die wil zorgen dat je wordt die je bedoeld bent te 
zijn. Het is de kracht van de roos die een roos wil worden 
en geen paardenbloem. 
Boosheid is de kracht waarmee je de ketenen van je 
keurslijf kan openbreken, waardoor je Ziel bevrijd wordt. 
Veroordeel haar niet, geef haar ook niet de leiding.  
Daarnaast is boosheid de kracht waarmee je grenzen kan 
stellen en waardoor je jezelf kan beschermen en bevrijden. 
 
Zoek de kern:  
Wat roert zich daar in jouw diepte?  
Waar gaat het werkelijk om?  
Wat is er zo belangrijk in jouw leven dat je boos, verdrietig, 
bang, jaloers of wanhopig wordt als het er niet is? 
Je emotie is een boodschapper en een kracht.  
 
Vecht er niet tegen, geef het geen macht 
Laat je er niet door meesleuren, het moeras in.  
Je emotie is niets, niet jij.  
Het is een boodschapper, meer niet. Luister ernaar. 
Luister dieper. Voel… en voel dieper. Open je.  
 
Omarm dan het kind van binnen dat nog altijd zoekt naar 
liefde, bescherming, troost en de toestemming om te zijn 
die het is.  
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Vergeet niet om af en toe te schuilen, en alles te vergeten 
in een vlaag van verrukkelijke humor.  
Humor, die alle zwaarte als sneeuw voor de zon  
kan doen verdwijnen. 
 

Delf het zaad van je Zielsverlangen op 
in de moerassen van je wanhoop. 

Plant het op de kale akker van jouw winter, 
daar, waar het leven kaal lijkt, dood en koud. 

Droom dan van de bloem die straks zal bloeien. 
 

Jouw droom zal zijn zoals de zon  
die het zaad doet kiemen, 

zodat, als de tijd rijp is, 
het leven jou weer toelacht  

en jouw bloem tot bloei komt. 
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Sterke emoties  
met volle aandacht omarmen 
N.a.v. een lezing van Thich Nhat Hanh: sterke emoties met volle aandacht omarmen 

 
 
Er is een kind van binnen; 
kwetsbaar, mooi en puur. 
Het lijdt en voelt zich alleen. 
Afgewezen. 
 
Ik voelde het lijden  
van dit kind in mij. 
Ik wilde het niet. 
Rust verlangde ik; 
schoonheid, stilte. 
 
Ik liep er van weg. 
 
Er is een kind van binnen; 
kwetsbaar, mooi en puur. 
Het lijdt en voelt zich alleen, 
Afgewezen. 
 
Ik voelde het lijden 
in mijn lichaam. 
Ik wilde het niet. 
Boos was ik. 
Ik nam een pil 
en deed alsof  
het niet bestond. 
 
Er is een kind van binnen; 
kwetsbaar, mooi en puur. 
Het lijdt en voelt zich alleen. 
Afgewezen. 
 

 
Ik voelde het lijden  
in mijn geest: 
de boosheid, wanhoop, 
strijd. 
Ik gaf iedereen de schuld, 
Inclusief mezelf. 
Bang... voor het gevoel. 
 
Er is een kind van binnen; 
kwetsbaar, mooi en puur. 
Het lijdt nog altijd;  
voelt zich nog steeds alleen. 
Afgewezen. 
 
Het kind is bang, 
wordt het ooit gevonden? 
Ik ben bang: 
zal ik ooit nog alles 
durven voelen? 
 
Ik stop en wend me toe. 
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Ik stop.   
Ik adem en wend me toe. 
 
Ik stop met denken, 
stop met strijden 
tegen mij en iedereen. 
Ik adem in… 
en uit.... en in… 
Ik adem... ik voel, ik leef! 
 
Uit. Ik laat los.....wordt 
zacht... wordt stil. 
Terwijl uit niets en nergens 
liefde binnen sijpelt, 
adem ik in. 
Adem uit.... adem in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is een kind van binnen; 
kwetsbaar, mooi en puur. 
Het opent hoopvol vragend 
twee kleine armpjes, 
snikt nog na en aarzelt… 
Het heeft zo lang gewacht. 
 
Ik adem in en open. 
Ik adem uit en glimlach. 
Ik neem het in mijn armen 
en omarm mijzelf. 
Ik adem in en luister. 
Ik adem uit, zo zacht... 
Wieg, en wieg en adem. 
 
Ik laat het nooit meer 
zo alleen.
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Ongewenste gasten in mijn herberg 
  
In de herberg van mijn leven 
ontvang ik de laatste tijd  
andere gasten dan ik gewend was. 
 
Sommigen zijn gemeen, wild, onredelijk, woest en gevaarlijk. 
Met hele legers nemen ze mijn herberg in bezit. 
Ze dragen harnassen en maskers, grimmig en beangstigend. 
 
Ik wil deze gasten niet.  
Maar wat kan ik doen, anders dan hen welkom heten? 
 
Als ik ze bevecht, vechten ze terug. 
Ze dragen schilden en zijn als draken vol vuur. 
De een woede, de ander haat, 
weer een ander destructie. 
Als die komt, slaat hij alles kort en klein. 
Ze razen en tieren net zo lang tot ze ermee klaar zijn. 
 
Als ik lang genoeg aanwezig blijf, zonder oordeel, 
dan laten ze hun schilden, harnassen en zwaarden vallen. 
Dan zie ik de wonden van hun ziel. 
 
Ik heet hen allen welkom: 
woede,  
verdriet, 
weerstand,  
angst,  
haat,  
venijn, 
jaloezie,   
onredelijkheid, 
destructie… 
 
Dag in dag uit verdraag ik hun geraas.  
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Ik adem. 
Ik wacht, met lege handen. 
Ik vertrouw tegen de klippen op, tot ik hen ontmoet: 
voorbij het oordeel, 
voorbij het denken, 
voorbij hun afzichtelijke vorm. 
Tot wederom de harnassen vallen. 
Tot de naakte pijn zichtbaar wordt. 
Dan verzorg ik hun wonden 
en geef hun Ziel voedsel en troost. 
Een onverwachte schare engelen staat mij bij. 

 
En zo, na enige tijd, 
vertrekt het leger de wereld in. 
Zonder harnas nu. 
Gewapend met niets anders dan: 
de wijsheid van de ziel, 
de liefde van het hart, 
het heldere, speelse vuur van de passie, 
de kracht van het innerlijke weten 
dat je mag zijn: mens, kwetsbaar en sterk in een. 
 
Woede is een heldere kracht. 
Haat is gebroken liefde, signaal van diepe pijn en onmacht. 
Angst is niet meer; ze is herwonnen weten, wijsheid. 
Destructie is het vermogen om af te breken en te vernieuwen. 
 
Wat donker was, blijkt licht te zijn,  
wat zwak was, sterk. 
En in mijn herberg  
waait een frisse wind, 
schijnt de zon, 
woont geluk. 
Toch weer geluk, 
tevreden met haar bestaan.
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Wie of wat regeert jouw leven? 
 
Is het angst => overleven, hebben en houden, ikke, ikke, 
muren en hekken bouwen, het ego?  
Houvast zoeken in materie en uiterlijke macht? Een sterke 
leider met veel macht en geld? Daarvoor koos Amerika.  
 

 
 
Is het vertrouwen of liefde => verbinding, delen, 
openheid, warmte? Zoek je innerlijk houvast, voorbij het 
ego, in de essentie? Luister je naar de innerlijke leiding die 
spreekt in de stilte, via de diepere lagen van je gevoel? 
 
Misschien is het wel een wereldwijde wake-up call dat 
iemand zoals Donald Trump aan de macht is gekomen.  
Misschien kan je het zien als een appèl op ieder mens om 
angst en ego niet meer te laten regeren. 
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Kijk daarom eens naar binnen: waar sta jij? 
Hoe ga jij om met alle tumult in de wereld  
en in je eigen leven? Ben je als de drenkeling die dreigt te 
verzuipen in alle emoties, in angst? Of:  
 
durf je juist nu je innerlijke kracht en potentieel te 
zoeken om te doen waarvoor je misschien wel naar de 
aarde toe gekomen bent: je licht laten schijnen in de 
storm, een vuurtje zijn van hoop, een stevige boot die 
bedoeld is om uit te varen in de storm, het gevaar 
tegemoet? 
 
Wat er voor nodig is om dat licht van binnen te vinden? 
Hoe je voorkomt dat je verzuipt in de woelige wateren?  
  
Helaas, ik kan geen garanties geven.  
Ook kan ik jouw individuele antwoord niet geven.  
Het antwoord ligt in jou. Binnenin.  
Dieper dan de woeste golven van je emoties ligt het.    
In het oog van de tornado, daar is jouw antwoord. Daar 
waar het stil is en waar je weer kan luisteren naar je Ziel.  
 
Stel deze vraag van binnen: “wat staat mij nu te doen?” 
Luister dan, voorbij de woorden. Open je en wacht.  
Het antwoord wacht op jouw totale luisteren. 
 
Luisteren, werkelijk diep luisteren naar wat het leven van je 
wil, is een kunst.  
Het dan óók te volgen, dat is waar het echt om gaat. 
Het helpt als er een ander is die je erbij helpt.  
Liefst iemand die voelend, open en luisterend aanwezig is. 
Iemand die jou vragen stelt zoals:  
“Wat voel je echt? Waar gaat het werkelijk om? Wat is er 
nog? Wat ervaar je daarin als belangrijk? Wat is er nog?”   
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Houd je lichtje brandend 
 
Het is niet aan jou om het kwaad uit te bannen.  
Het is wel aan jou om het in jouw eigen leven geen macht 
te geven, opdat jouw licht kan blijven stralen.  
Licht is altijd sterker dan het donker. 
Er is maar een klein lichtstraaltje nodig in een donkere 
ruimte om de duisternis te doen verdwijnen.  
Laat je niet bang maken, het baat je niets.  
Leer liever hoe jij jouw lichtje brandend kunt houden als 
het donker wordt om je heen.” 
 

 
 
Het zijn altijd enkelen  
die haat zaaien in de harten van velen. 
Sta niet toe dat haat ook in jou ontkiemt en groeit. 
Voed haar niet met donkere gedachten.  
Bevecht haar niet en ontken haar niet. 
Haat is deel van het leven, hoe vervelend dat ook is. 
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Toch hoef je haat niet binnen te laten in jouw hart.  
 
Haat is net als donker: er is geen licht. 
Als je last hebt van het donker, dan doe je het licht aan. 
Als het buiten donker is,  
heb jij dan ergens nog een lichtje van binnen?  
Een lichtje van liefde en aandacht voor jou zelf  
en voor een ander? 
 
Niemand kan precies zeggen  
wat ons antwoord zal moeten zijn  
op datgene wat er op dit moment in de wereld gebeurt.  
Wel is het van belang te beseffen dat de zaden van haat  
die door enkelen worden gezaaid,  
niet beantwoord moeten worden met haat. 
Het zijn niet ‘de Moslims’ die kwaad aanrichten.  
Het zijn niet ‘de Nederlanders’,  
die zedeloos of grenzeloos zijn.  
Het zijn niet ‘de Amerikanen’ of ‘de Joden’ enzovoorts. 
Het zijn mensen in wiens harten haat leeft, die haat zaaien. 
Het zijn mensen die in angst leven,  
die een leider zoeken die vechten wil. 
 
Sta niet toe dat een daad van 
een groep moslims  
haat tegen álle moslims kweekt, 
of de daad van één man,  
haat tegen álle mannen.  
Geef het kwaad 
geen voedingsbodem.  
Roei het uit in jouw eigen hart. 
Zorg, als het donker wordt,  
dat jij weet hoe je jouw lichtje 
brandend houdt.  
Jouw lichtje van liefde. 
Voor jezelf, voor anderen,  
voor de wereld. 
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Aan haar die ik niet ken 
15 maart 2008, op de markt in Utrecht. 
 
Een gewone vraag, een klein verzoek, 
meer was het niet. 
Als antwoord kreeg je haat.  
Hij schold je uit. Vernederend. 
“Waar kom je eigenlijk vandaan?” zei hij, 
met een toon die films van Wilders sprak. 
Weet je wat jij bent?! Jij bent niets! Helemaal niets!” 
 
Jij was verstandig.  
Je liep weg. 
Waardig. Stil. 
En ik, ik stond  
aan de grond genageld, 
mij schamend Nederlander te zijn. 
Ik zocht je om je wond te helen. 
Je was verdwenen in de menigte. 
Aan jou die ik niet ken,  
aan iedereen die onrecht wordt aangedaan 
wil ik zeggen: 
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“ Sta niet toe dat hij haat zaait in je hart. 
Zijn woorden zijn niets; niet jij.  
Ze zijn niets anders dan zijn onvermogen om te zien:  
dat onder jouw hoofddoek een gezicht schuilgaat, 
menselijker wellicht dan hij, 
dat jouw boezem een hart verbergt wat liefde zoekt en 
dat jouw armen je kinderen koesteren en dragen. 
 
Sta niet toe dat iemand haat zaait in je hart, 
want jij zult het zijn die haar wrange vruchten proeft. 
Zulke woorden zijn niets. Niet jij. 
Jij bent mens, net zoals ik, net zoals hij. 
Al wil hij dat niet weten. 
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Vluchteling 
geïnspireerd door een tekst van Leo Kornips  
 
Elke vluchteling  
is op zoek 
naar geborgenheid, 
een veilige huisvesting 
een harmonieuze samenleving 
in verbondenheid met elkaar 
en met inspiratie van boven. 
 
Zijn we niet allemaal  
vluchteling, 
mens, 
kind van het Leven, 
verlangend naar hetzelfde? 
 

Laten we dan 
beschutting geven 

aan onze eigen angst en  
aan anderen op ons pad  

die geborgenheid zoeken. 
 

Laten we in ons eigen hart 
een kracht ontwikkelen 

die welkom heet 
en geborgenheid biedt. 

 
Laten we ernaar streven  

om te worden 
tot een veilige haven,  

en een baken van licht 
voor het kwetsbare in onszelf 

en in de ander. 
Tekening  
gefotografeerd op een deur in Frankrijk 
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Tekening: Bernadet van Amstel 
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Menselijkheid 
(Eerder gepubliceerd in: ‘de helende kracht van het hart’, door Conny Coppen ) 
 
Toen zij haar menselijkheid aanvaardde; 
Haar onvermogen om lief te hebben soms; 
haar achterdocht, haar verlangens 
haar vreemde reacties, haar pijn..... 
 
Toen zij haar menselijkheid aanvaardde, 
opende zich de deur naar haar ziel. 
Een diep besef viel als een lichtstraal binnen: 
 
Er is een reden voor mijn onvolmaaktheid. 
Er is een reden voor mijn onmacht,  
mijn boosheid, mijn achterdocht; 
Er is een reden voor mijn verlangen en mijn pijn. 
 
Toen zij haar menselijkheid aanvaardde, 
opende zich de deur naar haar ziel, 
opende de deur naar de oorspronkelijke pijn, 
het oorspronkelijke gemis. 
Nu kon ze zien wat eerder nooit gezien was, 
wat nooit was gehoord en nooit ontvangen. 
 
Toen zij zo, zonder oordeel of verwachting 
haar menselijkheid aanvaardde, 
verviel de schuld, verviel de schaamte. 
Zij kon zichzelf nabij zijn, 
zonder oordeel nabij zijn. 
 
Nu kon zij oprecht rouwen  
om de pijn die zij anderen deed. 
Nu kon zij vergeving vragen  
en vergeving ontvangen. 
Nu opende zich de weg naar de Bron,  
de grote navelstreng die alle leven voedt. 
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Liefde overspoelde haar, raakte haar aan. 
Het vaagde al het denken weg. 
Wat zij altijd miste vulde haar nu op; 
omringde haar, troostte haar, genas haar,  
maakte haar heel. 
 
Toen zij haar menselijkheid aanvaardde 
kon zij alleen maar dankbaar zijn  
voor zoveel liefde, 
zo veel warmte, 
zo veel licht en zo veel wijsheid. 
 
Zij weet nu: 
“Het is in mij. 
Het is altijd.  
Het is overal. 
Wanneer ik mijzelf liefheb zonder voorwaarde; 
wanneer ik mijn menselijkheid aanvaard........”  
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Waardering 
 
Geluk heeft heel veel te maken met waardering. 
Letterlijk: de waarde eren van hetgeen er in je leven is.  
Je ogen en je hart openen voor de waarde.  
Open je daarom om de waarde te beleven van jezelf, de 
waarde van je lichaam, de waarde van je leven, de waarde 
van de ander en zelfs…  
de waarde van je lijden en je negatieve emoties. 
 
Juist verlies kan ons helpen om de waarde van iets of 
iemand te beseffen.  
En zo is ook verlies een mogelijke opening naar geluk.  
 

Ode aan het lichaam 
Er is weinig wat ons geluk zo in de weg kan staan als 
verlies van gezondheid; pijn en ongemak. Misselijkheid. 
Futloosheid. Je kan eraan lijden en je kan eraan groeien. 
 
Op een dag kwam er een vrouw in mijn praktijk met wie ik 
het voorrecht had om te mogen werken. 
Na een lang leven met veel pijn, was zij tot vriendschap 
gekomen met - en had zij een diepe waardering gekregen 
voor - haar lichaam. Ondanks de vele ongemakken was zij 
een rijk en gelukkig mens. In de onderstaande ode aan het 
lichaam, vertaal ik haar ervaring: 
 
 “Mijn lichaam, mijn lichaam, 
Mijn lief, dapper lichaam. 
Hoeveel pijn heb je gedragen? 
Verdrukking van mijn ziel, 
vervlogen dromen, misbruik, geweld.  
Mijn lief dapper lichaam, 
nu bijna geveld. 
Je zenuwen strak, je bloed vervuild, 
mijn liefde en vertrouwen voor medicijnen verruild. 



 78 

 
 
Maar jij hebt mij gedragen, mijn hele leven door. 
Jij gaf mij dit leven, jij gaf het leven door. 
Jij gaf mij mijn kinderen, 
door jou kan ik zien, kan ik spreken en leven. 
Ik proef, ruik en voel,  
voel je wat ik bedoel? 
 
Mijn lichaam, mijn lichaam, mijn lief, dapper lichaam. 
Dit is waar het leven ons nu heeft gebracht. 
Misschien zal de pijn nu mijn deelgenoot blijven                                                                                           
en is ‘t enkel mijn liefde die haar nog verzacht. 
Ik ben nu met jou, ook al doet me dat pijn. 
Geen hoop nu; geen wens dat het beter zal zijn. 
 
Hier in de nacht ben ik God 
zo nabij. 
Hier in mijn pijn  
staat Hij teder naast mij. 
Ik geef me over,  
ik wordt zacht… 
en plots is daar  
het einde van de nacht. 
 
Binnen in mij, als een 
wonder, 
voel ik me sterker en 
gezonder. 
Er is een rust, die ik niet 
kende toen ik nog vocht. 
Een rust nooit ervaren,  
toen ik nog zocht. 
 
Thuis ben ik gekomen,  
dwars door de hel. 
Was het de hel eigenlijk wel?” 
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Zon 
 

Geluk is als de Zon. Evenals liefde. Het is er. 
Het is de basis van ons bestaan, voorbij de polariteit. 

Dat je geluk en liefde niet altijd ervaart,  
Is vergelijkbaar met wolken voor de zon. 

Wanneer de wolken dik zijn,  
voelt je leven donker en koud. 

Toch is de zon nooit weg. 
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Moment van geluk 
 Tekening Paul v Kan uit de Tao v gezondheid 

 
Ik wandel tussen fluitenkruid, 

en gulle vogelkoren, 
de meidoorn, maagdelijk witte bruid 

de zon, het ochtendgloren 
de wegen stil, nog geen geraas 

van ronkende motoren. 
Stilte, ruim en ademloos 

stilte om te horen. 
Hier vind ik Jou weer, God-in-mij 

naar wie ik zo verlang: 
het Leven 

in dit stille lied 
van enkel vogelzang. 

 
Jij warmt mij als de ochtendzon 

Jij lest mijn dorst met dauw. 
Jouw zachte liefde opent mij 

en kijk nou: ik ontvouw! 
 

Zo teer als hier die lentebloem, 
doorschijnend, vol van zon. 

Ademend. Lucht en licht en leven. 
Voorlopig blijf ik hier nog even. 
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Gevoed worden 
 
Als ik in groepen vraag: “wat voedt jou?”, dan worden nooit 
biologische groenten, smoothies of kerstdiners genoemd.  
Ik vind dat heel opvallend.  
Wat ons voedt, dat zijn de dingen die we oprecht 
waarderen en waar we van genieten.  
Dat kan natuurlijk lekker eten zijn, maar ook gezelligheid, 
schoonheid, vriendschappen… 
 
Genieten of gevoed worden, vindt vooral plaats wanneer je 
open bent om te ontvangen. Dat houdt in: wanneer je hier 
en nu aanwezig bent en in contact met je omgeving.  
Als je loopt te piekeren en te denken, leef je in je hoofd 
en/of in het verleden of de toekomst. Je loopt nog zaken uit 
het verleden te herkauwen en te verteren en je piekert over 
de toekomst.  
Je bent dan als een stekker die niet in het stopcontact zit. 
Er is geen verbinding. Je lamp wordt niet gevoed. Je licht 
kan niet stralen. 
  
Gevoed worden kan het beste in het NU, in alle eenvoud, 
met al je zintuigen open om te ontvangen en te genieten.  
 
Probeer het eens uit: neem jezelf voor om gedurende één 
dagdeel zoveel mogelijk jezelf steeds weer terug in het NU 
te brengen. Adem diep, laat alles wat doorgaans je 
gedachtes beheerst zoveel mogelijk los en richt je er 
bewust op om te genieten. Telkens als je merkt dat je 
bezig bent met proberen iets goed te doen of te begrijpen 
en telkens als je merkt dat je denkt, adem je diep en open 
je al je zintuigen. Voel je huid, verwonder je over je adem, 
je hartslag.  
Kijk in je of om je heen. Verbind je met het leven. 
Geniet er van!  
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Genoten? 
 
Hoe is het nu met je?  
Heb je genoten van dit boekje?  
Heb je genoten van deze dag?  
Of was je druk, te druk of te bedrukt om stil te staan bij de 
kleine alledaagse dingen van de dag?  
Heb je het ruisen van de bomen gehoord?  
Heb je genoten van de kinderen die speelden om je heen? 
Of van de natuur en de stilte?  
 
Liefde voelen en genieten is heel vaak niet afhankelijk van 
mensen, dingen of omstandigheden.  
Het is vooral van belang je geest en je gevoel te openen 
voor wat er al is; hier en nu.  
Daarvoor moet je zo nu en dan stilstaan, even alle sores 
en drukte uit je systeem wegblazen en je vervolgens heel 
bewust openen. De een noemt het meditatie, de ander 
heeft er andere woorden of andere manieren voor.  
Als het goed is, is het is geen zware oefening, het is in 
wezen: genieten.  
 
Genieten = je weer verbinden met het leven.  
Het is: gevoed worden en in balans komen.  
Even helemaal niets moeten.  
Nergens heen, niets wat je moet bereiken, niet anders 
hoeven zijn dan je nu bent... en daarin aanwezig zijn. 
Je gevoel, je denken en je zintuigen openzetten om je te 
verbinden met schoonheid, met iets wat je raakt, voedt, 
steunt, inspireert of draagt.  
 
Kan je dat niet meer, omdat er teveel over je heen valt wat 
je ‘in de kast heb gestopt’, laat je dan masseren of doe iets 
anders waardoor je je lichaam weer op een prettige manier 
gaat voelen. 
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Samen met mijzelf 
 
Samen met mijzelf,  
zit ik aan de rand van het weiland. 
Ik hoor de vogels, zie de koeien, voel de zon. 
De wind streelt mijn haar en fluistert zacht: 
 
“Vandaag hoef je niets; 
niets te zoeken, niets te geven, 
niets te verlangen van een ander, 
niet te lijden aan wat de ander niet kan zien of geven. 
Vandaag ben je hier…. en alles is er al.” 
Misschien vanaf vandaag? 
 
Samen met mijzelf,  
zit ik aan de rand van het weiland. 
Ik omarm hetgeen altijd al, onder alles lag: 
liefde die wil stromen 
liefde die wil helen.  
Mijn vermogen tot liefhebben.  
Vreugde die gedeeld wil worden. 
 
Welkom thuis vandaag mijn liefde! 
Ik deel het nu met mij. 
Ik geniet ervan met mij, 
met het weiland, de koeien, de zon en de wind. 
Verwonderd weet ik weer  
hoe dan alles vanzelf meegeniet… 
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Aanwezig met mijzelf,  
ontvang ik de koeien, het weiland en de zon. 
Mijn hart gaat open en stroomt uit. 
Het is als levend water dat de akkers bevloeit 
en alles tot bloei doet komen, 
ook mij. 
 
Welkom thuis! 
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De vrouwelijke Boeddha 
Tekening: Bernadet van Amstel 
 
Zij draagt, zij is. 
Zij sluit haar ogen niet 
voor ongemak en pijn. 
Ze draagt je door haar liefde, 
ziet je met haar hart 
door alle lagen heen. 
Ze voelt je woordeloze Ziel 
en draagt alles in haar hart. 
 
Zoals een kind in de baarmoeder, 
zo kan je in haar aanwezigheid 
kwetsbaar zijn en puur, 
onvolmaakt en behoeftig, 
veilig en geborgen. 
Haar natuur is een krachtenveld 
dat jou op aarde helpt. 
 
Zij, de vrouwelijke Boeddha, 
woont in ieder mens 
Ze is het vrouwelijk potentieel  
in jou; 
in man en vrouw. 
Ze is jouw vermogen tot 
onvoorwaardelijk liefhebben. 
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De weg van het hart  
Tekening: Bernadet van Amstel 
 
Je hoeft de ander 
niet de ogen te openen, 
niet de les te lezen, 
niet wakker te schudden. 
Het hoeft niet, 
ook al ziet de ander niet wat jij ziet, 
ook al breekt het je hart  
en doet het je pijn. 
 
Als je naar binnen gaat 
naar die plek voorbij je pijn, 
dan kan je in stilte dragen 
wat je hart voelt, ziet en weet. 
Hier, in jouw heilige plek, 
waar je in stilte verbonden bent  
met alles en allen. 
 
De weg van het hart, 
is de weg van de wijsheid. 
Het doet, zonder te doen 
het draagt 
en de last is licht. 
Het is stil, diep, eenvoudig aanwezig 
in liefde. 
 
Vanuit je heilige plek kan je helpen 
zoals alleen het hart dat kan: 
door er te Zijn. 
Zoals een warm bad het ijs doet smelten 
zonder zich met het ijs te bemoeien.  
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Leven 
 
Leven is een groot probleem. 
En het probleem is 
dat het een probleem is. 
Als het geen probleem was,  
dan was het geen probleem. 
 
Leven is een uitdaging. 
Het daagt mij uit en ik speel mee. 
Het is een uitdaging voor twee! 
 
Leven is een tranendal 
want ik ben boos wanneer ik val. 
Ik ben de beste, dat wil ik 
totdat ik in mijn tranen stik. 
Want ik ben de beste niet 
en dat doet me steeds verdriet. 
 
Leven is zwaar 
want ik ben nog niet klaar. 
Ik ben maar een mens 
en nog geen God. 
Wie ziet de humor van dat lot?! 
 
Leven is een feest.                                   
Dat is het altijd al geweest 
En alle ellende die krijg je cadeau. 
Is het dan niet zo?! 
 
Ik weet niet wat leven is. 
Telkens raad ik het weer mis. 
Voor mij is het een wonder,                                        
zelfs al ga ik kopje onder.                                   
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En dan een oude bekende van Huub Oosterhuis: 
 
Niemand weet wat leven is, 
alleen dat het gegeven is 
en dat van die geheimenis 
God het begin en einde is. 
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Ont-wikkelings-weg 
 
Het leven is ingewikkeld. 
Ik was dat ook. 
In-gewikkeld in 
ideeën, overtuigingen,  
idealen en illusies. 
 
Hoe meer ik mij ont-wikkel; 
mijzelf ontdoe  
van draden van verleden, 
mij overgevend  
aan een niet be-grijpen,  
hoe een-voudiger het wordt. 
Steeds meer beleef ik het wonder; 
het mysterie wat leven is. 
 
Adembenemend, 
machtig mysterie. 
Ik Ben 
heel 
gewoon 
gelukkig. 
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Gaan 

 
Gaan moet je. Gaan. 

Als je ergens wilt komen moet je gaan, 
in de richting die je wenst. 

Wees niet bang dat het tegenvalt. 
Alleen al het gaan is beweging; is léven. 

Je gunt jezelf geluk. 
 

Je gunt jezelf geluk 
en je gelooft erin 

Hoe vaak het ook is tegengevallen. 
Hoeveel dwaalwegen je ook ging. 

Hoe pijnlijk, eenzaam en vruchteloos het ook was. 
Je gunt jezelf geluk 
en je gáát er voor. 

 
Laat je niet weerhouden  

door kuilen en gaten, 
tegenslagen, 

stormen van angst en onzekerheid. 
Gaan moet je om niet  

gevangen te blijven in angst. 
Om niet opgesloten te blijven  

in een te nauwe innerlijke ruimte. 
Om te voelen dat je leeft en leven mag. 

 
Pas als je de controle loslaat, 

pas als je vertrouwt, 
voel je dat je gedragen wordt,  

kan je gedragen worden. 
                                                                    

Laat je niet kisten. 
Ga en laat je gaan; je hart achterna. 

Vertrouw. 
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Houvast voor een Liefdevol leven 
 
• HOU VAN JEZELF zodat je de liefde van anderen voor 

jou kunt binnenlaten.  
Als je geen liefde aan jezelf geeft, kan niemand genoeg 
van je houden. Als we met mensen omgaan die geen 
liefde kennen, dan maakt het niet uit hoeveel we van hen 
houden, het zal nooit genoeg zijn, aangezien ze die liefde 
van binnen niet aan zichzelf geven. 

• BEDANK. Wees er alert op om het te merken als iemand 
iets voor jou doet. Laat het nooit vanzelfsprekend voor je 
zijn en bedank de ander ervoor, ook al is het maar iets 
kleins of iets wat die ander altijd al voor je doet.  
Het is nooit te laat om je waardering te tonen.  
Waardering tonen maakt gelukkig. De ander zal 
bovendien met plezier nog eens iets voor jou doen.  

• GEEF. Denk na over wat je voor de ander kan 
betekenen. Waarmee maak je de ander blij? Kan je iets 
meenemen als blijk van vriendschap, bijvoorbeeld een 
bloem, een kaartje, een gedicht of je luisterend oor?  
Kan je ergens helpen of van dienst zijn?   

• TREK JE VERVELEND GEDRAG NIET TE SNEL 
PERSOONLIJK AAN.  
Wanneer iemand vervelend doet, dan komt dat meestal 
omdat hij zich vervelend voelt!  
Als je het zo kunt zien, dan wordt het gemakkelijker om je 
niet ook vervelend te gaan voelen.  

• WEES DUIDELIJK EN EERLIJK.  
Liefde is niet alleen maar lief, ze is vooral ook duidelijk. 
Wanneer je iets heel graag wilt, laat het de ander dan 
weten: “Ik zou het heel fijn vinden als ……”                   
Wees ook duidelijk als je iets vervelend vindt!  
Stel je grens, zo nodig scherp. 
Laat weten hoe het gedrag van de ander voor jou voelt. 
Bijvoorbeeld: “Dat maakt mij verdrietig. Dat doet mij pijn.” 
Of – nog beter - laat de ander jouw behoefte weten.  
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• Bijvoorbeeld: “Ik wil nu graag even alleen zijn en met rust 
gelaten worden. Ik wil graag dat je even naar me luistert.”  

• LUISTER EN LEER. Wees bereid om te horen hoe de 
ander de dingen voelt en ervaart. Leer ervan. 

• DEEL JE GEVOELENS. Je kan met de ander delen hoe 
je je echt voelt en wat je behoefte is. Ook dat is liefde. 
Het opent de deur voor echt contact.  
Luister wel zorgvuldig naar binnen. Het kan niet bij 
iedereen. Sommige verhoudingen zijn te belast.  
Er wordt dan te snel iets negatiefs getriggerd.  

• ZOEK HET MOOIE IN DE ANDER. Ieder mens, zelfs de 
gemeenste, verlangt uiteindelijk naar liefde. Iedereen 
vindt het fijn als een ander iets moois of goeds in hem 
ziet. Zoek of je iets in de ander kunt gaan zien wat je kan 
waarderen en laat hem of haar weten dat je dat ziet.  
Het opent harten.                                                               
Er is altijd iets om van te houden.  

• HEB LIEF. Hoe meer liefde je geeft, hoe meer je 
ontvangt, want liefde opent harten. Vergeet niet om 
daarbij ook jezelf lief te hebben zodat jij je behoeftes en 
je grenzen voelt en deze kunt bewaken.  

• En soms: LOOP WEG. Onttrek jezelf rustig en 
oordeelloos aan een teveel aan blinde negativiteit die niet 
goed reageren kan op jouw liefdevolle intenties.  
Ook dit is liefdevol, natuurlijk naar jezelf toe maar ook 
naar de situatie die zo kan deëscaleren en ontspannen.  
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Symptomen van gelukkige mensen 

Een tijdje geleden kwam ik op internet de onderstaande 
tekst tegen, waarin op een humoristische manier de kern 
beschreven wordt van wat er nodig is om gelukkig te zijn of 
te worden. Deze wil ik je niet onthouden. Hij hoort echt 
thuis in dit boek: 

‘Er is een wereldwijde epidemie bezig zich te verspreiden, 
met een razende snelheid. De WWO (Wereld-Welzijns-
Organisatie) voorziet dat miljarden individuen besmet 
zullen geraken in de volgende 10 jaar.’  

Hieronder de voornaamste symptomen van deze vreselijke 
ziekte:  

• De neiging om zich te laten leiden door de eigen intuïtie 
in plaats van te handelen onder de druk van angsten, 
opgedrongen ideeën en vanuit het verleden 
geconditioneerd gedrag.  

• Totaal gebrek aan interesse om anderen te beoordelen, 
zichzelf te veroordelen en om zich bezig te houden met al 
wat conflicten kan voortbrengen.  

• Totaal verlies van de capaciteit om zich zorgen te maken. 
Dit is één van de allerergste symptomen.  

• Een continu genoegen in het appreciëren van mensen en 
dingen zoals ze zijn, wat met zich meebrengt dat men de 
anderen niet meer wil veranderen.  

• Het verlangen om zichzelf te veranderen teneinde de 
eigen gedachten, gevoelens, emoties, lichaam, materieel 
leven en omgeving op een positieve manier te beheren 
zodat steeds wat mogelijk is qua gezondheid, creativiteit 
en liefde ten volle ontwikkeld wordt.  
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• Herhaalde aanvallen van glimlachen:  
de glimlach die “dank u” zegt en die een gevoel van 
eenheid opbouwt met al wat leeft.  

• Een steeds verder groeiende openheid naar 
kinderlijkheid, simpelheid, lach en blijheid.  

• Steeds frequentere momenten waarin men in 
communicatie komt met zijn/haar ziel in non-dualiteit, dat 
een aangenaam gevoel van voldaanheid en geluk 
veroorzaakt.  

• Er genoegen in vinden zich als een genezer te gedragen, 
die blijheid en licht brengt in plaats van kritiek of 
onverschilligheid.  

• De bekwaamheid om alleen, in koppel, in een familie en 
in gemeenschap op een vlotte en gelijkwaardige manier 
te leven, zonder slachtoffer of beul of zelfs redder te 
willen spelen.  

• Een gevoel van verantwoordelijkheid en geluk dat men 
aan de wereld zijn/haar dromen over een overvloedige, 
harmonieuze en vredevolle toekomst wil aanbieden.  

• Totale aanvaarding van zijn/haar eigen aanwezigheid op 
aarde en de wil om op elk moment te kiezen voor wat 
mooi, goed, waar en levend is. 

Wilt u blijven verder leven in angst, afhankelijkheid, 
conflicten, ziekten en conformisme, vermijd dan te allen 
prijze ieder contact met mensen die deze symptomen 
vertonen. Immers, deze aandoening is buitengewoon 
besmettelijk. Als u reeds symptomen vertoont, weet dan 
dat uw toestand waarschijnlijk hopeloos is. Medische 
behandelingen kunnen tijdelijk enkele symptomen 
onderdrukken, maar de onontkoombare voortgang van de 
ziekte kan niet worden tegenhouden. Er bestaat namelijk 
geen anti-geluk-vaccin.  
 
Bron onbekend. Tekst ontvangen via familie Blij 
(www.familieblij.nl/ideaal) en die weer via 
www.wanttoknow.nl/overige/wwo-meldt-nieuwe-wereldwijde-epidemie/  
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De Poort 
 
Ik ga door de Poort. 
Stap voor stap en zonder omkijken. 
Mijn mantels leg ik af. 
Eentje, als een koningsmantel; 
controle, iemand zijn, iets kunnen,  
ogen van de ander. 
Dan nog een mantel vol glitter en gemaakt plezier. 
 
Ik ga door de Poort, 
stap voor stap. 
Mantel na mantel, glijdt van mij af. 
Tenslotte ben ik naakt. Schoon. Puur. 
Niemand ben ik en ook: alles en allen. 
Eén ben ik; natuur. 
 
Ik ga door de Poort. 
Ik buig. Dieper buig ik. Nog dieper. 
Overgave. 
Al buigend, groeit iets in mij: 
Warmte omringt me. Nee, geen mantel. 
Het is ‘warmte van niks’;  
niets tastbaars dat mij houvast biedt. 
Het is de Liefde die geboorte gaf  
aan mij aan jou.  
Het is niet ‘iets’. Het is Alles. 
Het is hier, nu. 
 
Liefdevol wetend, troost en beschermt het mij. 
Het heelt mij en koestert mij  
in nooit verloren weten. 
 
 
 



 100 

 

 
 
 
 
 
 
 



 101 

Met dank aan  
 

 Pjotr, Nathan en Paul en mijzelf voor de mooie foto’s. 
 Bernadet van Amstel (geïnspireerd kunstenares 

https://www.amariel.nl/), Annelies Moerings en Paul van 
Kan (http://www.paulvankan.eu/ ) voor hun tekeningen. 

 Ankie van Dam-van Voorst en Marjolijn van Boxsel voor 
het correctiewerk. 

 Dank aan mijn ouders die mij het leven schonken, die altijd 
achter mij stonden en die mij zo oneindig vele 
mogelijkheden gaven.  

 Dank aan het leven dat ik zo lief heb en dank aan alle 
vrienden die me bijstonden toen ik door de donkere nacht 
van mijn ziel heen moest. 
Dank tenslotte ook aan jou, die dit leest.  
Moge het je inspireren. 
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Meer lezen? 
 
Conny Coppen  
De boeken van Conny zie overzicht. 
 
Louise Hay, uitgeverij de Zaak: 
Je kunt je leven helen 
Gebruik je innerlijke kracht 
Heel je lichaam 
Video en audio tapes 
 
Marinus Knoope, de creatiespiraal, uitgeverij KIC Nijmegen. 
ISBN: 90-8046771-5 
 
Abraham Hicks: 
Diverse boeken en audio en Video tapes. 
http://www.abrahamhickslawofattraction.com/lawofattractionstore
/product/ASK.html 
 
Seth boeken door Jane Roberts: Dit zijn er heel veel. Ze zijn 
niet allemaal meer leverbaar.  
Een informatieve website hierover vind je op: 
http://www.geocities.com/athens/oracle/4842/seth1.htm?200921 
 
The secret. Dvd. In de film The Secret wordt het grote geheim 
van het universum onthuld.  
Wetenschappers, schrijvers en filosofen onthullen het geheim 
dat het leven heeft veranderd van iedere persoon in de 
geschiedenis die het kende: Plato, Newton, Beethoven, 
Shakespeare, Einstein. 
 
Patty Harpenau, Norman Vincent Peale en vele anderen. 
 
Marshall B. Rosenberg: ‘Geweldloze communicatie’ en 
‘Gelijk hebben of gelukkig zijn’. 
 
Thich Nhat Hanh: talloze boeken over leven in aandacht. 
 
Eckhart Tolle: ‘de kracht van het NU’ en andere  
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De helende Kracht van het Hart 

Van overleven naar Puur Leven 
Van ego naar essentie 
Van vorm naar inhoud 
Van uiterlijk naar innerlijk 
Van maskers naar authenticiteit 
Van hoofd naar hart 
Van oppervlakkig naar essentieel 
Van slachtoffer naar innerlijke kracht 
Van crisis naar kans 
Van emotionele slavernij naar innerlijke 
vrijheid Van eenzaam naar samen 
Van gevangen naar vrij 
Van strijd naar vrede  
Van angst naar liefde  

 
Dansen met de dood. 
Deel 1 van 2 
Een boek voor mensen die (privé 
of in werk) geconfronteerd worden 
met de kwetsbaarheid en 
eindigheid van het leven. 
Hoe ga je om met die 
kwetsbaarheid? 
Welke schatten liggen er mogelijk 
in verborgen? 
In hoe verre is het leven 
maakbaar? 
 
Deel 2 
Sterven voor een Grotere Liefde 
(Naar schatting eind 2020 verkrijgbaar) 
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Info en boeken bestellen 
www.connycoppen.nl/publicaties 
Vanaf 5 boeken met korting. Info op de website en via 
info@connycoppen.nl  
 
Over Conny Coppen 
Conny Coppen (1960) is moeder van 3 volwassen zonen.  
Sinds 1978 heeft zij opleidingen en cursussen gevolgd op 
het gebied van natuurgeneeskunde, massagetherapie, 
coaching, healing, bewustwording en acupunctuur.  
Zij heeft meer dan 35 jaar ervaring met cliënten in haar 
praktijk en gaf zo’n 15 jaar lang les in o.a. massage- 
therapie, voetreflexologie, Chinese filosofie, psychische 
achtergronden van ziekte en communicatie vanuit het hart.  
Zij publiceerde in diverse tijdschriften.  

 
Conny heeft een eigen praktijk en is beschikbaar voor het 
geven van lezingen, workshops, retraites en cursussen op 
verzoek. 


