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gedragen
de wind blaast
zaadjes
blaadjes
ver weg
het maakt niet uit waar ze neer komen
we vegen ze op
veel verdwijnt
geven hun voedingsstoffen door
zaadjes komen weer uit
overal ontstaat nieuw leven
heel veel
het bos raakt erdoor verwilderd
ondoordringbaar
oerwouden
het heeft iets ongeremds
vrij
spontaan
als een voetafdruk in het zand
we voelen ons gedragen
alsof we geleid worden
door de wind bewogen
alsof iemand naar je kijkt
daarom zijn we ook zo gevoelig
hoe we er uit zien
hoe anderen ons zien
willen goed overkomen
willen ons best doen
existeren
op handen
meegenomen binnen jouw existentie
door de geest geleid
naar datgene wat
uitsluitend jouw leven aan gaat
je hebt er verbinding mee
doe maar
het is met je
altijd
dichtbij
je voelt je eeuwig

vertrouwen
trouw met me
wees me trouw
je kunt op mij vertrouwen
voor altijd verbonden
goede tijden
slechte tijden
we voelen de onzekerheidsmarge
kunnen niet blindelings opereren
op je qui-vive blijven
de hele natuur straalt dat uit
wij ook
pas op
de kop erbij houden
we zoeken naar iets of iemand
waar je echt helemaal
je vertrouwen in kan leggen
een dierbare
waar je alles aan kan vertellen
ik weet dat ik je kan vertrouwen
het is een gave
zoals liefhebben
geef het
ontvang het
levende eigenschappen
onvoorwaardelijk
absoluut
zo echt als echt zijn kan
de gave van
vertrouwen
zekerheid
verbondenheid
het is omdat het is
we drijven erop
luchtdicht
zo nu en dan
even
oppompen

gekte
doe niet zo gek
wat is dat
wanneer is iets gek
de gekte hebben
er gek op zijn
zo gek is dat nog niet
gekkie
alles is een beetje gek
niets kan perfect zijn
laat het maar gebeuren
het kan niet gek genoeg zijn
carnaval
in de gekte
ligt de balans
van het toelaatbare
het kan nooit te gek worden
een geweldige constatering
gekte loopt niet uit de hand
het kent geen norm
los van de samenleving
je eigen gang gaan
omdat je het altijd zo gedaan hebt
relativeren
is leren
ontvankelijk voor nieuwe dingen
alles kan anders
zo heb ik er nog nooit tegenaan gekeken
de grootste genieën
weten wat gekte is
nodig om
te ontdekken
niet maakbaar
altijd klaar
voor een afwijking
dan gebeurt er tenminste wat
wees maar gek
dan doe je gewoon genoeg

geheim.
alles wordt zichtbaar.
niets kan verborgen blijven
daar zorgt het bewustzijn voor
het groeit steeds verder
we zijn als mensen niet het eindstation
ik moet er niet aan denken
de doorgroei naar een hoger bewustzijn
van plant naar dier
van dier naar mens
van mens naar… engel
wie zal het zeggen
er is meer aan de hand dan we denken
wat we geloven hoeft niet waar te zijn
en wat waar is hoeft niet geloofd te worden
. de dingen openbaren zich
alles gaat open
waarvoor is het er anders
geheimen zijn ervoor om verteld te worden
niet eerder dan nodig
in het heelal spelen zich zoveel dingen af
we zijn nieuwsgierig
een eigenschap
waarin we weten
dat er meer is te ontdekken
heel bijzonder
een stroomversnelling
alsof de tijd zich opkrult.
de belangen zijn wereldwijd.
de wereld is evolutionair
op drift
we wisten allang
dat de bedoeling er anders uit ziet dan
wat er verteld wordt
de binnenkamers worden geopend
ook bij jezelf
het grootste geheim
leeft in jezelf
om er te zijn
die je echt bent

identitijd
zichtbaar
concreet
materieel
van het abstracte innerlijke
naar het concrete uiterlijke
het is in dimensies te herkennen
functioneel
vraagt 2 dimensies
breedte en lengte
praktisch
de waan van alledag
diepgang
vraagt 3 dimensies
breedte lengte en diepte
een kubus
daar kan wat in
inhoudsvol
cultureel
bedenken van alles
identiteit
vraagt 4e dimensies
breedte lengte diepte en tijd
identitijd
het hier en nu
waarin vrijheid zich vormt
het veert je op
het zet je in de piste
van eigenwaarde
het vindt zijn weg
en straalt uit
je voelt je licht
als een veertje
alsof alles van je wegvalt
je bent er niet voor de materie
de materie is er voor jou

