
   
 

   
 

Voorwoord. 

 
Voor actie de rust. Woorden zijn een perspectief. Het is 

net hoe je er naar kijkt. Maar alles is er al. We zijn het 

vergeten.  

We lopen zonder dat we stilstaan bij onszelf. Niet 

wetend wat we allemaal kunnen. Die kleine ruimte waar 

we in leven is slechts een schim van wie we werkelijk 

zijn.  

Licht verafschuwen we. Omdat we zo onze sprookjes 

wereld kunnen verdedigen. Maar is de wereld nou echt 

zo mooi? We klagen meer dan dat we genieten.  

En kritisch vragen durven we onszelf niet te vragen. 

Bang dat we een antwoord krijgen dat we niet willen 

horen.  



   
 

   
 

Je hoort in jezelf te duiken. Jezelf te ontwikkelen. 

Lichter te maken. Lichter maken die schaduwplekken 

alleen zo. Laat jezelf zich aan je zien.  

Kun je dromen waar maken. Je zult zien hoe prachtig 

het leven kan zijn. Niet er tegen vechten. Maar vol 

overgave.  

Geef je over aan jezelf en je zult een prachtig reis 

tegemoet gaan.  

 

Groetjes,  

 

Luc van Ewijk 

  



   
 

   
 

Dichtenbundel 

Liefde 

 

Schoonheid is een paradox. Stiekem zoeken we allemaal 

voor inhoud.  

Als Cupido zijn pijlen schiet. Houdt geen een blokkade 

het tegen.  

Liefde is groot. Omdat we het niet gewend zijn.  

Het gaat om met elkaar te verbinden. Om samen te zijn. 

Liefde brengt bij elkaar.  

Niks is zonder een reden. Het hoort allemaal op je pad. 

Loslaten en de ware komt wel naar je toe. 

 



   
 

   
 

In het diepe springen 

 

We willen graag resultaat zien. Maar liefde heeft tijd nodig om te 

groeien. Geef het de tijd.  

Je merkt dat liefde bij jouw groeit. Maar dat kan bij de andere ook 

zo zijn.  

Schoonheid zit van binnen. Je hoort het alleen aan te zetten. Hoe? 

Door jezelf te zijn.  

Leef op gevoel. Want dan ga je recht op je doel af. Zonder 

omwegen.  

Waarom wachten op later? Als je ook nu in actie kunt komen.  

Het gaat er niet om hoeveel je weet. Maar hoever ben je bereid te 

gaan voor je doel. 

Niemand is een wijze in het begin. Eerst zul je dwaas horen te zijn. 

Veel horen te vallen. Voor je pas kunt klimmen.  

Niet te bang zijn om in het diepe te springen. Want daar begint de 

magie. In het onbekende ligt de wereld aan je voeten.  

 



   
 

   
 

 

Je toekomst maak jezelf 

 

We willen overal de controle op hebben. Maar zonder controle zullen we 

optimaal kunnen groeien. Want blokkades leggen we zelf.  

Niet teveel naar anderen luisteren. Het beste advies ben jezelf. Namelijk je 

gevoel 

Teveel in ons hoofd. Terwijl het hart om ons roept.  

Zelfliefde maakt dat je aantrekkelijk wordt. Je zult als een magneet andere 

gaan aantrekken. Daar waar je zo naar verlangde.  

De toekomst is niet wat het lot je brengt. Maar wat je er zelf van maakt.  

Vergeet al je diploma’s. De enigste waarde is hoeveel waarde je in jezelf 

ziet. Dat is wat je ver gaat brengen.  

Revolutie we wachten erop. Niemand luistert. Evolutie komt er alleen. 

Door onszelf te ontwikkelen.  

Je vleugels ontwikkelen. Omdat niks je meer tegen houdt. Je bent volledig 

jezelf.  

Je zult schijnen. Zodra je de schatten van jezelf aan de wereld deelt. Zodat 

iedereen er iets aan heeft.  

  



   
 

   
 

Zelfontwikkeling is eenzaam. 

 

Vaak zijn we eenzaam. Alleen lopen is het zwaarste. 

Maar je maakt de snelste ontwikkeling in je eentje. 

Niemand die je tegenhoudt.  

We hunkeren naar iemand om de tijd mee te delen. 

Want je liefde is te groot om voor jezelf te houden.  

Maak bruggen. Sluit verbindingen. Want met elkaar ben 

je veel sterker dan in je eentje.  

De stroom van overvloed kun je alleen volgen. Door je 

gevoel te blijven volgen. Hoe gek het ook gaat worden.  



   
 

   
 

Niemand is een held. Iedereen kan succesvol worden. 

Alleen durf je het te doen.  

Het leven is een avontuur. Neem het avontuur aan. En 

je zult een bijzondere reis krijgen.  

Niet wachten op de verandering. Want dat ben jij.  

De mens is een slim wezen. We zijn gemaakt om te 

ontdekken en te ontwikkelen. Blijf niet achter je 

comfortzone zitten.  

Je angsten zijn er eerst om je te beschermen. Maar later 

om ze los te laten. Want dat maakt je wereld een stuk 

groter.  



   
 

   
 

Zie jezelf. En de wereld ontdek je. 

 

Een kunstenaar ben je pas. Zodra je dat gaat geloven.  

Niemand is onzichtbaar. Ze zien je alleen voor iets 

anders. Dan jij jezelf ziet.  

Actie en rust. Zijn allebei belangrijk. We hoeven niet 

altijd bezig te zijn. Opladen is ook belangrijk.  

Het gaat erom. Te zien wat je allemaal kunt. Want dan is 

de wereld van jouw.  

Je bent de schrijver van je eigen boek. Je bent in staat 

om een goed boek te schrijven. Geniet ervan.  

We hoeven niet te volgen. Want dan vergeten we 

onszelf.  



   
 

   
 

Met voelen. Voelen we onze koers.  

 

Lessen zijn er om geleerd te worden. Niet vreemd als je 

zo nu en dan omvalt.  

Doe waar je hart ligt. Want geluk is veel meer waard. 

Dan al het geld in de wereld.  

We zijn vergeten om te voelen. Omdat we zo druk bezig 

zijn. Om overal een probleem voor te bedenken.  

We zijn vergeten te luisteren. Omdat we lang niet alles 

willen horen.  

De waarheid kan niet verborgen worden. Omdat het 

licht overal doorheen schiet. Net als Cupido met zijn 

pijltjes doet.  

  


