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Opdracht
 
Dit boek draag ik op aan mijn ouders, mijn zus en mijn broer, 

mijn kinderen en hun vader. Zij waren en zijn mijn leermeesters.
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Voorwoord
 
Geboren worden betekent instappen in een wereld die voort-
durend aan verandering onderhevig is. Sommige veranderingen 
zijn op voorhand bekend of zijn in te schatten. Al dan niet vrij-
willig gekozen. 
Andere momenten word je er plotseling mee geconfronteerd. 
Dit kan heel prettig zijn en blijdschap veroorzaken of juist heel 
confronterend zijn en verdrietig.
 
2007 is voor mij een jaar waarin een koerswijziging plaatsvond. 
Aanvankelijk heel subtiel, maar niet te ontkennen. Met terug-
werkende kracht zie ik in dat jaar iets nieuws beginnen dat mijn 
leven totaal van richting deed veranderen. Op het moment dat 
ik dit voorwoord schrijf ben ik volkomen gelukkig met de loop 
die mijn leven genomen heeft.
 
De gedichten in deze bundel zijn ontstaan tussen 2006 en 2011, 
een roerige periode in mijn leven.
 
Het schrijven in dichtvorm is voor mij een uitlaatklep voor emo-
ties en de prachtigste exemplaren ontstaan vanuit de extremen 
op emotioneel vlak. Ik schrijf bij voorkeur als ik of heel erg blij 
en gelukkig ben, of wanneer ik diep verdriet voel en overloop 
van zware energie. 
 
Tilly
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Innerlijke kracht
 
vertrouw op
je innerlijke kracht
hou van jezelf
schenk vergeving
put uit de bron
van licht en liefde
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Verbinding
 
warm is de zon
als een vader
vol liefde
 
voedend is de aarde
als een moeder
die zorgt
 
krachtig is de boom
gevoed vanuit de aarde
stevig geworteld
reikend naar de zon
naar licht en liefde



 
 


