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Voorwoord 
In mijn aanwezigheid ervaar ik onbenoembaar veel verbinding, openheid en licht.  
Dat is gewoon het leven dat ik ervaar, dat doorgaans onbenoembaar diep en vol is en waarbinnen er 
momenten zijn, waarop dit wonderbaarlijke en immense in verbinding gaat met datgene in mij wat kan 
inzien en spreken en dan krijgt het als vanzelf woorden.  
Op zo’n moment komen de heelheid van de essentie en de relativiteit van mijn menszijn bij elkaar, komen 
de immense, open weidsheid van alles wat is en de concentratie van mijn menselijke beperkingen bij elkaar 
en blijkt het alomvattende toch met woorden, daden of klanken bij benadering uit te drukken te zijn. Bij 
benadering, want het is vanuit openheid immers zo duidelijk voelbaar hoe beperkt alle uitingsvormen zijn, 
als het gaat om de vertolking van wat echt en waar is.  
In één moment van open ervaren zitten ontelbare lagen en aspecten van waarheid, maar ook even zoveel 
aspecten die niet volledig waar zijn. Om een aanraking van echtheid in woorden te vatten, is er een heel 
verhaal of soms ook alleen maar één mysterievolle zin nodig. Eén uit echtheid komende lichtflits die je 
aanwezigheid slechts een honderdste seconde aanraakt, heeft bijna een heel leven nodig om inhoudelijk 
via woorden, gebaren en daden verteld te worden. Zoveel waarde heeft de oorsprong vanwaar die 
essentiële lichtflits komt. 
Het is merkwaardig om te merken dat mij ononderbroken een aanwezigheid ondersteunt, die voor velen 
hoofdzakelijk een diep verlangen is. Ik kan er zelf ook niets aan doen dat het zo is, want ik heb het niet 
met moeite gezocht, bereikt of zelf gemaakt. Ik weet ook zeker dat de aanwezigheid die ik ervaar, in 
iedereen is en ook iedereen ondersteunt. Het voelt daarom als een zegen voor me, dat ik iets van die 
innerlijke waarde kan doorgeven, doordat er in de openheid die mij vergezelt af en toe momenten 
plaatsvinden, waarin de waarde ervan in een tekst omgezet wordt.  
De ‘Leven in Openheid’ boeken zijn een collectie van dergelijke momenten. Momenten waarin even in 
woorden vertaald wordt wat uit een veel diepere laag van de werkelijkheid komt. Een diepere laag die 
echter wel bepalend is voor hoe wij aan de oppervlakte denken en handelen en wat wij daardoor met elkaar 
meemaken en voor onszelf en onze kinderen scheppen.  
Zonder verbinding met deze diepere laag van de werkelijkheid blijft onze levenswijze een vorm van gedrag, 
dat vanuit het onbewuste wordt aangestuurd en ons daardoor vanuit onheldere overtuigingen en 
conditioneringen laat reageren.  
Als we mogen leven vanuit de openheid voor de innerlijke diepgang van ons bestaan, blijkt het leven 
vervullend, ontwapenend en verstillend, zonder dat de levenskracht daardoor inzakt. Integendeel, want die 
wordt daardoor adequater dan ooit. 
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Leven in het Licht 
 
 

Vrijheid betekent niet  
dat je de beweging zelf moet kunnen bepalen,  

maar dat je in de beweging die er is,  
vrij bent.  

Vrijheid wordt bepaald 
door hoe open voelend, sensitief  

je in het gegevene bent.  
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Leven in het licht 
Als er zoveel mensen in het ‘licht’ wensen te leven, er zoveel boeken zijn over het ‘licht’ 
en er zoveel mensen zijn die over het ‘licht’ vertellen en anderen daarin begeleiden, 
waarom zijn dan nog zo veel mensen bij dat ‘licht’ vandaan? Omdat deze vraag ook jou 
aangaat, nodig ik je uit mijn hand aan te nemen en je mee te laten nemen door de 
waarheden en onwaarheden van dit levensgebied. 

Alle religieuze, spirituele en esoterische benaderingen hebben het over het Licht, maar 
onder deze noemer verbreidt zich vaak meer mist dan licht. Ook ben je elke dag onder 
invloed van en in contact met licht in de vorm van daglicht en je weet volledig dat er 
zonder dat licht geen leven is. Dat is met bewustzijnslicht niet anders. Zonder het licht 
van bewustwording en zijn innerlijke straling verdort immers de geest en raakt de ziel 
verloren. Licht maakt dingen zichtbaar en verandert daarmee je werkelijkheid en 
levenservaring. 

Pas als de bloemknop is opengegaan, wordt het innerlijk van de bloem door het licht 
zichtbaar en behoort het tot jouw ervaarbare werkelijkheid. Pas als de nectar van de bloem 
naar buiten druppelt, wordt de essentie van de bloem door het licht zichtbaar en behoort 
het tot jouw ervaarbare werkelijkheid. Pas als de bloem verwelkt, verweert en vergaan is, 
wordt de vergankelijkheid van het leven door het licht zichtbaar en behoort het tot jouw 
ervaarbare werkelijkheid.  

Dat achter de bloemknop een bloem van bijzondere schoonheid zit, dat achter die 
schoonheid delicate goudlichtende nectar zit en dat achter al deze schoonheid 
vergankelijkheid de waarheid is, is van elementaire betekenis voor de mens die dit door 
het licht dat erbij mocht, mag en kan zien. Juist dit zien, door zowel het feitelijke licht als 
het bewustzijnslicht, zet je aan tot ontwikkeling en groei, als gevolg van jouw antwoorden 
op wat door de kracht van het licht jouw ervaarbare werkelijkheid is geworden.  

Zonder licht zou je niets inzien of doorzien, zou je geen nieuwe dingen ontdekken en zou 
je je van niets bewust kunnen worden. Zonder bewustwording zou je niet veranderen en 
evolueren. Zonder verandering zou dat wat jij allemaal bent zich niet kunnen ontvouwen, 
ontwikkelen en ontplooien. Zonder je te ontplooien, komt dat wat achter ‘dat wat je nu 
bent’ ligt niet tevoorschijn. Zonder dat dat, wat onder de oppervlakte ligt, tevoorschijn 
kan komen, ken je je volledige waarheid niet. Zonder je volledige waarheid te kennen, 
ontgaat je je werkelijke waarde. Zonder het ervaren van je echte waarde, zul je inadequaat 
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op jezelf en anderen reageren en antwoorden. Zonder adequaat te antwoorden op jezelf, 
anderen en het leven, ga je voorbij aan het delen van het daarmee samenhangende gevoel 
van affectie en liefde. Zonder dat deze essentiële kwaliteit van het leven aan het licht 
komt, blijft het leven onvervullend. Zonder vervulling voelt het leven niet waardevol. 
Zonder waardegevoel lijkt het leven zinloos. Zonder zingeving leef je in het donker en 
mis je het licht. Zonder licht sta je stil en ga je geestelijk dood. 

Waarom dan toch leven de meeste mensen niet in het licht? Deze vraag moet eigenlijk 
zijn: waarom willen we niet zien? Het is immers het zien of, liever gezegd onze reactie op 
wat we zien, die ons laat terugdeinzen. In het donker kun je nog diverse ideeën 
hooghouden over hoe de werkelijkheid is, maar als het licht aangaat zie je pas hoe je 
werkelijkheid feitelijk is. 

Het is dus de vraag of je dat wat je ziet ook echt volledig en helemaal ziet. Met andere 
woorden: zie je vanuit openheid of kijk je vanuit je ego? Als je vanuit je ego kijkt, zul je 
alleen maar gericht zijn op dat wat je wel of niet bevalt. Het ego is geen liefhebber van 
licht en inzicht. Het heeft een hekel aan nieuwe dingen die nog niet onder zijn controle 
zijn gebracht en het heeft altijd moeite met een andere werkelijkheid dan die het gedacht 
en gehoopt had. Het ego heeft geen belang bij de revolutionaire krachten van het 
bewustzijnslicht en de zijnsstraling van de ziel en doet op zo’n moment dan ook liever 
het licht weer uit om zich in de donkerte weer met de beperking van het bekende bezig 
te houden. 

Als je echter, vanuit verlangen naar de zichtbaarheid van het echte, ontvangt wat het 
innerlijke licht je geeft, wordt je zien een voelende manier van open zijn. Dan is zien het 
begin van het bewust worden van wat voorbij dat ligt wat je al kent. Dan ben je bereid 
om de onbekende bloem uit de knop te zien komen, om de mysterieuze goudlichtende 
nectar uit de volledig opengebloeide bloem te zien druipen, om de vergankelijkheid van 
het leven achter haar schoonheid te ontwaren, om het diepere levenslicht achter de 
vergankelijkheid te zien schijnen. Dan verheug je je om in het licht te kunnen lopen 
zonder te struikelen over de onhelderheden van de donkerte. Dan geeft je verlangen je de 
levensmoed om deze veranderingsprocessen aan te gaan en er de zegeningen van te 
ervaren, ook al is niet elke beweging daarvan voor het ego prettig of geruststellend. 

In dat open zien is het licht je vriend en voel je dat de openheid voor het licht en alles wat 
erdoor zichtbaar wordt een antwoord is op je verlangen naar de essentie van het leven en 
jezelf. Alleen door het licht steeds weer vanuit openheid te ontvangen, toe te laten en aan 
te nemen, zet zich je bewustwording in beweging en kan dat wat onder de oppervlakte al 
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aanwezig is, meer en meer tevoorschijn komen als de zich ontplooiende werkelijkheid van 
dat wat jij als levend wezen bent. 

Als je, vanuit je verlangen naar echtheid, bereid bent met en in dat licht te gaan leven, zul 
je ontdekken dat zich vanuit de knop, waar je grotendeels in het donker leefde, 
bloembladeren beginnen te ontvouwen die een immens veranderingsproces aanduiden. 
Als je, vanuit je verlangen naar echtheid, leeft met en in dat veranderingsproces, zul je 
ervaren hoe elk deel van dat veranderingsproces je meer en meer laat gaan stralen als de 
bloem die je echt bent. Als je, vanuit je verlangen naar echtheid, leeft met en in dat stralen, 
zul je iets essentieels in je voelen opengaan en zal liefde, als nectar uit je ziel, je leven een 
diepgaande waarde geven. 

Dan voel je dat het volgen van je verlangen naar echtheid je het licht gaf en je zo op de 
weg bracht van bewustwording en openbaring. Dat het licht van bewustwording je steeds 
dichter bij de ziel bracht. De ziel die je ooit kwijt dacht te zijn geraakt, maar die in de 
donkerte van je onbewuste, van het onbekende, van het slapende, onherkenbaar bleef uit 
gebrek aan licht. Vanuit die donkerte heeft de ziel echter wel steeds signalen naar je 
gestuurd om wakker te worden voor de feitelijkheid.  

Signalen in de vorm van je ontroostbare verlangen naar echtheid, wezenlijkheid en 
vervulling. Signalen die je de moed hebben gegeven het licht aan te laten gaan, ondanks 
wat je daardoor allemaal aan onwaarheden en illusies zag en inzag. Signalen die je hebben 
aangezet om je met het licht te bevrienden en er intiemer mee samen te leven. Signalen 
vanuit de ziel als essentie van innerlijk licht. 

Leven in het licht is leven in relatie met het innerlijke Licht van je ziel. Dan herken je al 
haar signalen van weemoed en heimwee als haar stem die je roept om dichter bij haar te 
komen en haar helende licht nog diepgaander in je toe te laten. Het doet er dan niet toe 
of dat toelaten van het licht resulteert in bewegingen die daardoor ontluiken, die iets in 
jou tot bloei laten komen of die je vervullen met haar essentie. Al deze bewegingen als 
gevolg van innerlijk licht maken altijd een diepe liefde in je ervaarbaar.  

Wie door al deze bereidheid en haar vervullende openbaringen steeds inniger met het licht 
gaat leven, is niet meer bang voor de vergankelijkheid van zijn mens zijn. Die voelt dat 
alle schoonheid van het leven weliswaar vergankelijk is, maar dat het pure licht altijd 
aanwezig is om je weer op te vangen in de puurheid van het bestaan, in de puurheid van 
het Zijn. Zoals nectar de essentie is van de bloem, zo is liefde de nectar, de essentie van 
de ziel. 
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Alleen helder licht laat ons dit alles zien. In haar komen en gaan alle veranderingen. Uit 
haar komen alle veranderingen tevoorschijn en in haar worden ze ook weer opgevangen. 
Helder licht is het licht dat ons laat zien wat er is, zowel om ons heen als in onszelf. Helder 
licht is het levenslicht dat er altijd is, ook al is een bepaald deel van de aarde of van jouw 
bewustzijn er even vandaan gedraaid. Helder licht is het licht van aanwezigheid. Leven in 
het licht is leven in het heldere licht van aanwezigheid, is leven in het heldere licht van het 
zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op aarde is de mens, en zo ook jij, 
 de grootste bron van liefde en bewustzijn. 

Mag zij in het licht gaan stromen  
of blijft zij nog ondergronds? 
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