
LES  ELF 

“We kunnen dankbaar zijn.  
Dankbaar zijn zelfs ook voor het feit dat je gekwetst bent door de ander,  

want dat heeft geestelijke groei gegeven.” 
[ Hans Stolp] 

Als we nu eens dit binnen laten komen en mogen weten dat alles wat gebeurt of ons overkomt het beste 
voor ons is. Zouden we op deze manier naar de wereld om ons heen kunnen kijken? 
Het lijkt bijna onmogelijk maar toch? Het grote loslaten in dankbaarheid. Alles wat gebeurt, gebeurt.  
We denken het buiten ons te vinden maar het geluk en dankbaarheid zijn binnen. Is er gewoon. 
Waarom dan steeds op zoek?  
We gaan op zoek om iedere keer weer te herkennen wat werkelijk bij je past. Dat is als het ware een draad 
waarlangs onze levensloop zijn bestemming vindt. En vanaf het moment dat je bij alles een gevoel van 
enthousiasme ervaart, blij wordt, in vrede bent, weet je dat je je hart volgt. Het leven geeft ons zéker de 
lessen, laat ons ervaren of we in onze Bron kunnen blijven of steeds weer op zoek gaan naar buiten gaan. 
Maar we sjoemelen met onze gedachten en gevoelens en zijn niet altijd eerlijk naar onszelf en de ander. 
Jeff Foster laat ons weten: 

“Radicaal eerlijk tegen de ander zijn is geen bedreiging voor liefde; het is liefde.” 

Durven we zó oprecht de ander ontmoeten? Onszelf ontmoeten? Dat betekent bij jezelf blijven en vanuit je 
hart de dingen zeggen die je wilt en die je niet wilt. Wat voor de een absoluut noodzakelijk is, kan voor de 
ander overbodig lijken. Wat jij werkelijk nodig hebt, kan alleen jij beslissen! Is het niet simpel? 
Waarom dan toch steeds de goedkeuring van anderen willen. De ander niet willen kwetsen.  
Waarom de ander opzoeken om onze eigen eenzaamheid op te vullen? 
Ja, we zijn hier om te groeien en de ander levert ons daarvoor de uitdagingen en ook de inspiratie.  
We hebben de ander nodig om te groeien. Uiteindelijk is dat wat we zoeken een gevoel:  
het gevoel om thuis te zijn bij onszelf. Osho zegt het volgende: 

“Eenzaamheid is de afwezigheid van de ander. Alleen-heid is de aanwezigheid van jezelf. 
Eenzaamheid is er wanneer de de ander mist, Alleen-zijn is er wanneer je jezelf vindt.” 

Steeds maar weer komt het hier op neer. Dat we mogen weten en voelen dat we een innerlijke kracht 
hebben. Dat zijn we!  De Bron. Het Licht. We mogen accepteren dat alle gevoelens er mogen zijn. Daar is 
niets mis mee. Alles is goed. Wanneer we er over oordelen en wat van vinden komen de problemen.  
Verlies is verlies. Pijn is pijn. Geluk is geluk en alles komt en gaat en zolang wij er niets van vinden, 
leven we in vreugde en in rust. 

“Midden in het hart van iedere ervaring van verlies ligt ook de mogelijkheid  
om de vreugde van loslaten te ontdekken,  

en de verlossing die het geeft als je niet meer aan iets vast hoeft te houden.” 
[Jeff Foster] 

Dan kunnen we dankbaar zijn en hoeven we ons niet gekwetst te voelen en kunnen we groeien. 

Leek, 25 november 2019. 
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