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De vliedende tijd

De vliedende tijd is een altijd stromende tijd
die heden, verleden en toekomst omvat.

De vliedende tijd is een eeuwenoud begrip.
Al rond het jaar twaalfhonderd werd het
woord ‘Vlieden’ gebruikt, in de zin van  
stromen, voorbijgaan of vluchten.
Vlieden heeft een relatie met tijd.
In de 17e eeuwse schilderkunst werd soms
een zandloper afgebeeld als teken van de
vliedende tijd. In die tijd was de zandloper ook
het waarmerk van de filosoof.
De vliedende tijd is ook nu nog een filosofisch
begrip. Ook spiritueel kun je het goed
toepassen.

Tijd, filosofie en spiritualiteit zijn de basis van
de foto’s en teksten in dit boek, zodoende
kozen wij de titel ‘De vliedende tijd’.

Van de dingen
die komen en gaan

Woord en beeld
van de alledaagse werkelijkheid.

Van de dingen
die komen en gaan.

Ze kleuren gedachten.
Ze doen verwonderen.

In het donker zie je ze niet.
In de schemer doemen ze op.
In het licht schijnen ze je toe.

Ze maken de tijd tijdloos.
Ze maken gister een herinnering.
Ze maken morgen een droom.

Aukje Bakker
en 

Nicolette de Boer

Inhoud

 
 
Hoop

 
 
Liefde

 
De vliedende  
tijd

 
 
Jij bent uniek

 
Samen is 
voorbij

Het gevoel 
alles aan 
te kunnen

  
De 
rollenparadox

 
Het 
begint weer

 
Ochtend-
gloren

Dan kijk 
je naar  
het water

Het 
wordt een 
mooie dag

 
Vanuit 
 het hart

 
Ervaar 
jezelf

  
De tijd 
staat stil

 
Afstanden 
tellen niet

 
Alles 
is mogelijk

 
  
Vrij

 
 
Beeldschoon

Dankbaar-
heid brengt 
geluk

 
Hou zelf 
de regie

Er is  
altijd weer 
een morgen

 
 
Wie ben je?

Zwerf 
door het 
heelal

 
Beleef 
meer



Hoop

Hoop is een wens van de geest,
van mogelijkheden,
van nieuwe kansen.

Hoop is het wonder dat je verwacht,
hoop is jouw stip op de horizon.

Hoop kan veel of weinig zijn,
sterk of zwak,

het kan meer worden en minder.

Hoop kan verdwijnen in wanhoop,
in neerslachtige gedachten.

De overwinning bereik je door het licht.
Als het licht verschijnt,
verdwijnt het donker

en is er weer ruimte voor hoop!



Liefde

Liefde huist in jou.
In heel je lichaam, in heel je geest,

in heel je verstand en in heel je gevoel.

Liefde is onaantastbaar.
Onverslaanbaar.
Liefde is echt.

Door de liefde in jou, overwin je alles,
je ziet en voelt het goede,

je hebt een hekel aan het kwade.

Het goede komt,
als je liefde groter is dan het kwaad.

Door de liefde verdraag je wat er met je gebeurt.
Door de liefde blijf je volhouden.

Zelfs de dood kan je niet angstig maken.
Liefde laat nooit los!



De vliedende tijd

Dagelijkse patronen slokken mij op.
Mijn vlam dooft langzaam uit.

Iedereen wil ik gelukkig maken,
ik geef en geef en geef.

De tijd vliedt
als strandzand tussen mijn vingers,

als een woeste stroom tussen de rotsen.

De vliedende tijd kan mij vrij maken.
De vliedende tijd stroomt

tussen heden, verleden en toekomst.

De vliedende tijd ontspant mijn lichaam,
geeft mijn geest ruimte,

zorgt liefdevol voor mijn hart.

De vliedende tijd stroomt in mij.
Als een sprankelende beek
en een bron van wijsheid,

geeft de vliedende tijd moed.



Jij bent uniek

Jij bent niet je lichaam.
Jij bent niet je brein.

Jij bent niet je zorgen.
Jij bent niet je strijd.

Jij bent niet je woede.
Jij bent niet je angst.

Jij bent niet je zwakte.
Jij bent niet je pijn.

Jij bent niet je gedachten.
Jij bent niet je paniek.

Jij bent niet je werk.
Jij bent niet je geld.

Jij bent niet je zingen.
Jij bent niet je huilen.

Jij bent niet je hormonen.
Jij bent niet je leeftijd.

Jij bent niet je zwijgen.
Jij bent niet je spreken.

‘Jij bent niet je auto.
Jij bent niet je boot.

Jij bent niet je genen.
Jij bent niet je ziekte.

Jij bent niet je eten.
Jij bent niet je drinken.

Jij bent niet je verslaving.
Jij bent niet je schulden.

Jij bent niet je kleren.
Jij bent niet je wensen.

Jij bent niet je geheugen.
Jij bent niet je dromen.

Jij bent niet je boeken.
Jij bent niet je daden.

Jij bent niet je vader.
Jij bent niet je moeder.

Jij bent niet je diploma’s
Jij bent niet je goud.

Jij bent niet je emoties.
Jij bent niet je stem.

Jij bent uniek.
Jij bent die je bent.

Onvoorstelbaar mooi.
Een wonder.



Samen is voorbij

Ineens voelde ik een mokerslag in mijn hoofd.
Het was lange tijd een trilling.
Nu werd het erin gehamerd.

Het was een weten
dat diep van binnen sluimerde.

Ineens kon ik er niet meer omheen.

Ik leidde het leven van hem.
Dag en nacht zijn ritme.
Slapen wanneer hij sliep.

Eten wanneer hij at.
Actief als hij actief was.

Alleen zijn als hij zich terugtrok.

In deze wakkere nacht
en heldere ochtend wist ik het.

Ik zou gaan slapen als ik moe was.
Ik zou gaan eten als ik honger had.

Ik zou weer actief zijn in hoofd en lichaam.

Samen is voorbij.



Het gevoel
alles aan te kunnen

Dat gevoel alles aan te kunnen.
Ik heb het om mijn hals gewonden

zodat ik het met mijn vingers
aan kon raken

en de geur kon opsnuiven.

Dat gevoel alles aan te kunnen.
Het was een groot geschenk

waarmee ik bergen kon verzetten.

Ik werd als een rots in de branding.
Vallende stenen ving ik op

in mijn handen
en bouwde er een muurtje van.

Dat gevoel alles aan te kunnen.
Ik koester het,

deel het in wijsheid
met wie het maar wil.



De rollenparadox

Ik wil een goede dochter zijn.
Ik wil een goede moeder zijn.

Ik wil een goede oma zijn.

Ik wil een goede partner zijn.
Ik wil een goede vriendin zijn.

Ik wil een goed mens zijn.
Ik wil mijzelf zijn.

Wat te doen als die rollen botsen?
Wat te doen als ik niet word gezien?
Wat te doen als ik klem word gezet?

Dan laat ik alle rollen los.
Ik zoek het groen tussen

de gescheurde aarde.
En heb mijzelf lief als geen ander.



Het begint weer

Het gevoel dat je linksom, rechtsom en rechtdoor moet.
De opdrachten die anderen aan je geven

en die over elkaar rollen.
De paniek.

Het begint met een kramp in je maag,
zo hevig dat je in elkaar krimpt.

Meteen daarna komen de hoofdpijnscheuten.
Zo hevig dat je nog alleen lichtflitsen ziet.

Alle spieren spannen aan.
Je adem stokt en je wordt benauwd.

Je hals is strak omsnoerd.

Dan komen de watten in je hoofd.
Dat is een fijn moment.

De hoofdpijn is nu een lage donkere pijn
onderin je schedel geworden.

Nu verdwijnt de angst.
Je voelt niets meer.

Straks zul je alle herinneringen van nu kwijt zijn.
Een heerlijke ontspanning stroomt door je lichaam.



Ochtendgloren

Sommige omstandigheden maakten mij ziek.
Andere omstandigheden
zouden mij beter maken.

Dat gebeurde niet.

De omstandigheden heb ik in zee gegooid.
Ik heb ze langzaam ten onder zien gaan.

De rust in mij.
De aanvaarding.

Degene die ik ben.
Dat waar ik in geloof.

Dat wat ik liefheb.
Het verdrijft de nachtblauwe lucht.

Het ochtendgloren breekt aan.



Dan kijk je naar het water

Er gaat iets mis.
Dat doet pijn.
De keer erna,

kijk je beter uit.

Je bent steeds vaker
op je hoede.

Je verwacht steeds vaker
dat het mis zal gaan.

Iets later komt de angst,
Angst vertekent je waarneming.

In jouw hoofd gaat het nu altijd mis.
Ook als het goed gaat.

Op zo’n moment kijk je naar het water.
Dan stopt je geest

met vooruit en achteruit denken.



Het wordt een mooie dag

Hier raakt de hemel de aarde.
Hier voel je de dingen die gebeurd zijn.

Je voelt wat nog gaat komen.
In het nu is er de stilte.

Zelfs de lucht is verstild.
De rotsen zijn nog grijs.

Straks vangen ze het zonlicht.
Het wordt een mooie dag.



Vanuit het hart

Lichaam en geest.
Ze horen bij elkaar.

Ze voelen elkaar aan.

Het lichaam is je vlees en bloed.
Je beweegt ermee, eet en slaapt.

Je ziet en hoort.

De geest is het kompas waarop je vaart.
Dat wat je voelt, denkt en droomt.

Er is nog iets.
Iets dat groter en mooier is.

Dat is het hart!
In je hart draag je de liefde.

Onbegrensde liefde.



Ervaar jezelf

Iedere dag is een dag
waarop jij je weer kunt uitvinden.

Vandaag is een unieke gebeurtenis.

Vergeet de onrust van de nacht.
Ga de nieuwe dag omarmen.

Ga er volop tegenaan.

Zorg dat je leeft en niet slechts bestaat.
Als je weg vlak is, zoek dan de heuvel.
Voel je de kilte zoek dan de warmte.

Geef nooit op.
Zoek nieuwe wegen

en vind de goede richting.



De tijd staat stil

Soms staat de tijd in één klap stil.
Niets is meer wat het lijkt.

Je wereld stort in.
Het verleden verdwijnt.

Je hart scheurt.

Denken aan de toekomst doet pijn.
Denken aan het heden nog meer.

De stilstaande tijd slaat je lam.

Laat de vliedende tijd je helpen.
In de vliedende tijd vloeien gisteren en

vandaag in elkaar over.

Samen brengen ze de morgen.



Afstanden tellen niet

De geest maakt je vrij.
Afstanden tellen niet.
Er zijn geen grenzen.

Je kijkt verder dan je ogen zien.
En denkt boven je verstand uit.



Alles is mogelijk

Naarmate de omstandigheden
grimmiger werden,

werd mijn denken gezonder.

Ik permitteerde mij
geen enkele negatieve gedachte.

En al helemaal geen angst.

Wetenschap vindt alleen wat ze zoekt.
Het blijft beperkt tot menselijk

voorstellingsvermogen.

In meditatie en geloof
kun je veel verder komen.

Verder dan wij ooit kunnen bevatten.
In die eindeloosheid weet ik

dat alles mogelijk is.



Vrij

Intens geluk.
Hier in de stilte.

Het verstilde water brengt leven.
Hier ontdek je wie je echt bent.

Hier word je één met het geheel.
Het maakt je vrij van alles.



Beeldschoon

In Hart en Ziel
heb ik de woorden gevonden.

Ze smolten samen met de beelden.

Beeldschoon.

Mijn Hart zoemde tevreden.

Mijn Ziel verliet haar eenzaamheid
en zong.

Zoals ik altijd zal blijven zingen.



Dankbaarheid brengt geluk

Dankbaarheid.
Een innerlijke en intense vrede.

Rust,
genieten in stilte,

stralend door het leven gaan,
het maakt je onweerstaanbaar,

voor nog meer geluk.

Een mooi leven
met mooie mensen

trekt nog meer moois aan.

Als een magneet
trek je nog meer aan

waarvoor je dankbaar bent.



Hou zelf de regie

Laat je niet verwarren
door de golven van het leven.

Hou zelf de regie.

Vernieuw je denken.
Vernieuw je voelen.
Vernieuw je doen.

Zoet is het licht dat op je valt.
Zout is de zee op je tong.

Iedereen houdt van je.
Omdat jij van hen houdt.



Er is altijd weer een morgen

Als het vandaag niet lukt,
dan is er altijd weer een morgen.

Er is geen grens te trekken tussen ziek en gezond.
Ziek en gezond horen bij elkaar.

Als donker en licht.
Als zee en strand.

Als hemel en aarde.
Het ene bestaat door het andere.

Er is geen grens te trekken tussen zee en strand.
Er is geen grens te trekken tussen hemel en aarde.

Er is alleen een vloeiende, stromende scheiding.

Alles wat is, was er allang.
Wat nog komt, is ook altijd al geweest.

Daarom is het goed om elke dag van het leven te genieten.
Om ieder moment van de dag te vieren.

Als dat vandaag niet lukt,
dan is er altijd weer een morgen.



Wie ben je?

Als jij jezelf kent en waardeert,
dan stijg je boven jezelf uit.

Dan kan jij jezelf ook zien
als deeltje van een groter geheel.

Van de groep mensen met wie je iets deelt.
Van de samenleving, je familie en vrienden.

Ze houden je een spiegel voor,
Zoals jij dat bij hen doet.

De groep maakt je leven lichter,
vergroot je zelfbeeld en geeft je veerkracht.

Zodat je jezelf bent.



Zwerf door het heelal

Pas als je durft te dansen,
kun je de berg beklimmen.

Pas als je de top hebt bereikt,
geloof je in jezelf.

Pas als je zwerft door het heelal,
kom je los.



Beleef meer

Met weinig woorden kun je veel zeggen.

Een foto kan je veel laten zien.

Woord en beeld vallen samen.

Jouw verbeelding doet de rest.

Denk vrijuit.

Laat je inspireren door minder.

En beleef meer!



Nawoord

Een prachtig cadeauboek om in te grasduinen, of om elke dag open te leggen!

Dat was een half jaar geleden ons doel. We liepen op een winterse  
zaterdagochtend met onze vrienden en trainer Henk in het bos,  

zoals we dat al vijftien jaar iedere week doen.

Eén van ons, een jonge vrouw was ernstig ziek en wij, Aukje en Nicolette, hadden 
het erover wat we zouden kunnen doen om haar en haar naasten op te beuren.  

We hadden al bloemen gestuurd, we waren al een kopje koffie gaan drinken,  
maar wilden meer.

Aukje begon over een boekje dat zij als fotograaf al lang wilde maken en dat  
hoop zou kunnen bieden. ‘Wat goed, dat plan heb ik ook’ reageerde Nicolette.  
‘Ik wil zo graag foto’s bij mijn teksten over de dagelijkse dingen van het leven’.  

Ter plekke besloten we samen een boek te maken.

We hebben het nog gedaan ook!
Dit is het geworden. We vinden het heel mooi en hopen heel veel mensen hier  
een plezier mee te doen. Onze vriendin is de eerste die een exemplaar krijgt!

Aukje Bakker en Nicolette de Boer
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