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Zoekend tastend 

Zoekend tastend in de mist, 

naar verborgen twijfels 

die wij op dit moment 

nog niet kunnen vinden. 

 

Zo blijven wij vastzitten 

in onze vertrouwde denkpatronen. 
 

Dit zijn vastgeroeste denkpatronen 

die ons nu nog belemmeren. 

 

Zoekend zoals velen heden ten dage, 

spartelen wij verder 

alsof een tsunami ons overspoelt. 

 

Dagelijkse beslommeringen 

overvallen ons van kop tot teen. 

 

Hierdoor lijken wij te verzinken 

in het moeras. 

 

Zoekend tastend gaan wij verder. 

Alzo hopen wij antwoorden 

te vinden. 

Dit nadat wij hebben gegraven 

in ons diepe zelf. 

 

Doordat wij bij onszelf vragen stellen 

over het hoe en waarom 
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van dit onprettige gevoel. 

 

Dit zal ons op de juiste weg brengen. 

Hierdoor zal de mist 

langzaam maar zeker 

optrekken. 

 

En dit zal ons de juiste antwoorden verstrekken 

op onze vragen 

waar wij mee worstelden. 

 

Zoekend geven wij niet op 

en komt van binnenuit 

de openheid en eerlijkheid 

van onze ziel bloot te liggen. 

 

Een krachtbron die wij allen koesteren. 

Een krachtbron die wij in zijn volle ornaat 

laten ontbolsteren. 

 

Zodra wij ons ware IK gevonden hebben, 

wordt alles weer, 

zoals wij het voor ogen hadden. 

 

Dan wordt het zelfs beter 

als nooit tevoren. 

Dan zal onze liefde en licht stralen 

als de zon die ’s ochtends 

verschijnt aan de horizon. 

 

De mist zal verdwenen zijn. 

De zon zal ten volle schijnen. 

Wij gaan ons zielsgelukkig voelen. 
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Zonder zorgen voor de dag van morgen, 

gaan wij hoopvol 

onze levensbestemming tegemoet. 
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Jouw levenstaak op deze aardbol 

Als jouw levenstaak op deze aardbol 

nog niet voltooid is, 

dan wil je nog even 

hier blijven vertoeven. 

 

Als jouw levenstaak op deze aardbol 

nog niet voltooid is, 

dan wil je de mensen 

om je heen iets bijbrengen. 

 

Als jouw levenstaak op deze aardbol 

nog niet voltooid is, 

dan wil je degenen 

die je liefhebt 

nog iets vertellen. 

 

Zelfs al ben je misschien geenszins 

in staat om nog te praten, 

met gebaren kan je toch 

nog veel verduidelijken. 

 

Als jouw levenstaak op deze aardbol 

nog niet voltooid is, 

denk je na over wat je 

nog kan laten zien 

wat je nog nooit eerder 

hebt laten zien. 
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Als jouw levenstaak op deze aardbol 

nog niet voltooid is, 

dan ben je bereid 

om het pad van je zielsplan 

nog verder te effenen. 

 

Als jouw levenstaak op deze aardbol 

nog niet voltooid is, 

wil jij jouw liefde, 

die je soms voor je naasten verborgen hield, 

laten zien. 

 

Dit wil je dan uiten 

op een manier zoals jij wilt 

dat anderen het verder voortzetten, 

nadat jouw levenstaak voltooid zal zijn. 
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Een tweespalt in jouw denkpatroon 

Als jij een tweespalt hebt in jouw denkpatroon, 

dan kan dat voor wanorde zorgen 

in jouw manier van denken. 

 

Dat zou kunnen bepalen 

dat jij het dan even niet meer weet. 

 

Dan denk jij misschien 

alsof alles totale chaos is in jouw hoofd. 

 

Jouw manier van denken veroorzaakt 

dan namelijk onrust, 

een tweespalt in jouw denkpatroon. 

 

Als jij een tweespalt hebt in jouw denkpatroon, 

dan ga je op zoek naar een andere manier 

om in het leven te staan. 

Dan komt jij tot het besef, 

dat je bent wat je denkt. 

 

Op die manier verdwijnt die tweespalt 

als de mist in de noorderzon. 

Dan kom je normaal gezien tot inzicht, 

dat alles kan en 

dat niets meer onmogelijk is. 

 

Uiteindelijk is alles wat je denkt mogelijk. 
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Die tweespalt in jouw denkpatroon 

die jij voorheen had, 

spat dan uiteen 

in totale euforie zonder einde. 

 

Wat voorbij is in jouw denkpatroon, 

is dan voorgoed voorbij. 

 

Wat er voor in de plaats komt, 

is dat je alles kan realiseren 

wat je wilt bereiken. 

 

Door de onvoorwaardelijke LIEFDE 

vanuit jouw liefdevolle HART 

kan jij ervoor zorgen 

dat alles in harmonie wordt gebracht 

met wat jij vanaf NU echt verlangt. 

  


