Closer to the Heart (Lyric by N. Peart)
And the men who hold high places
Must be the ones who start
To mould a new reality
Closer to the Heart
Vanuit het Hart!
Een ieder van ons leeft, leert of werkt. En doet dat vaak naar eigen
inzicht.
Geleid door zijn of haar eigen wil of door de drang om iets te presteren,
neer te zetten of bij te dragen. Allerlei redenen kunnen daarvoor als
motief of drijfveer worden gegeven.
Maar wat is een motief of drijfveer eigenlijk? En waar komt ze vandaan?
Zijn wij daar wel voldoende mee vertrouwd? Of maakt het ons niet zoveel
uit?
Is het moeilijk vast te stellen of heb je er toch geen invloed op?
Kunnen wij leren en beseffen, dat wij worden geleid door iets in ons, dat
groter is dan we weten of denken? Iets dat schoonheid zal uitdrukken in
ons bestaan en voor onze medemensen, wanneer het de ruimte krijgt, om
zich te tonen. Zou dat nu niet de moeite waard zijn om te benoemen?
Wat is dat dan, dat ongrijpbare, essentiële in ons? Kunnen wij het vinden
door studie? Of moeten wij er keihard voor werken om het te ontdekken?
Of durven wij erop te vertrouwen dat er “iets” in ons is, dat ons leidt?
Het klinkt allemaal misschien wel erg spannend of misschien wel erg vaag.
Maar toch, is het niet de moeite waard om je de vraag te stellen: Waar
word ik door geleid?
Vele antwoorden kunnen worden gevonden of gegeven. Er zijn mensen die
zullen zeggen, dat ze geleid worden door hun gevoel. Anderen zullen alles
bewezen moeten krijgen en zeggen dat ze pas geloven als ze hebben
gezien. Weer anderen zullen zeggen dat ze het niet weten en maar op
goed geluk de dingen doen, in de hoop dat ze juist hebben gehandeld.
Weer anderen zullen luisteren en beïnvloed worden door andere mensen,
zoals familie, bekenden, goeroes of zelfs politici in een land. Zij laten zich
door bepaalde uitspraken overtuigen, maar denken zelf niet. Weer
anderen zullen juist zelf nadenken en toch contact met iets willen maken
dat in hen is en toch ook weer groter is dan henzelf. Zij zullen zich willen
verbinden met een bron van leiding, die een ieder van ons leidt en die ons
allemaal verbindt.

Hetgene dat hier naar voren wordt gebracht is géén hocus pocus, géén
betoverende formule, géén dogmatiek of fundamentele opvatting. Het is
ook géén betweterige analyse van een gelovige, fanaticus of ziener. Er
wordt nu juist geprobeerd de aandacht te richten op de verbinding met
onszelf en met anderen. Wij noemen dit Liefde.
Liefde is géén zelfzuchtig of romantisch wensdromen. Het is gerichtheid en
omvattendheid, gebaseerd op het goede voor het geheel. Het zal niet
stoppen bij een landgrens en ze zal niet scheiden of schaden.
Het is een magnetische energie, die van toepassing is op alle mensen in
de wereld. Zij werkt toe naar eenheid in de wereld en toont respect en
zorgt voor al dat wat leeft of levend is.
Het is een groeiend besef van iets groters, dat sturing geeft aan ons
leven. Het geeft rust en overzicht, maar ook daadkracht en
werkzaamheid. Zij biedt perspectief op een toekomst voor ons allemaal,
ongeacht kleur of geloof.
Laten wij dit innerlijke kompas vinden en erop vertrouwen dat het ons zal
leiden naar nieuwe ideeën, omstandigheden en verhoudingen, die ten
goede komen aan onze wereld. De wil-tot-liefhebben zal ons eveneens de
moed en kracht geven om daadwerkelijk de noodzakelijke veranderingen
te maken, waardoor wij op termijn de werkelijke schoonheid van het
bestaan kunnen uitdrukken.
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