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Voorwoord

Het tweede boekje is een feit.
Nooit eerder had ik gedacht om een boekje te
publiceren. En nu ligt de tweede er alweer.
Waar ik mee wil aangeven:
het leven is niet te voorspellen.

Mijn 1e boekje “DAMstenen voor het dagelijks
LEVEN” was in 1 jaar uitverkocht! Écht onverwacht!
De vele leuke en warme reacties, én vragen om een
vervolg, hebben mij ertoe aangezet om hiermee verder
te gaan. De “wijsheden” bleven maar stromen en ik heb
ze hier weer opgetekend. Graag deel ik ook deze met je.

Wijsheden, die iedereen wel kent.
Maar “kennen” en “weten” zijn 2 verschillende dingen.
Weet dat jij waarschijnlijk niet de enige bent die ergens
mee zit of tegenaan loopt.
Zo delen we onze groeipaden met elkaar.

Wil je iets veranderen in jouw gedrag of overtuiging?
Doé er dan iets aan. Onderneem actie!

Ik nodig je uit om dit boekje regelmatig open te slaan.
Als een van deze “wijsheden” voor jou van toepassing
is, laat die dan drie keer per dag helemaal door je heen
gaan; innemen, van je kruin tot aan je tenen.
Na verloop van tijd, heb jij je deze wijsheden “eigen”
gemaakt. Zijn het je nieuwe overtuigingen geworden.
En sta je gelukkiger in het leven!

Ferrie Damhuis



Liefde is..

Liefde is niet af te dwingen.
En als we onze liefde vinden in een partner,
willen we het liefst dat die hetzelfde is als wijzelf.
Dat hij/zij dezelfde gewoontes, normen en waarden
heeft als wij hebben.
Dat zou de omgang en het begrip voor elkaar zoveel
makkelijker maken.
Dan begrijpt die ander jou ook meteen.

En daar begint het dus.
Na de verliefdheid beginnen de verschillen op te vallen.
Je begint je te ergeren aan gewoontes van de ander.
Het liefst wil je die ander dus veranderen.
En daar ontstaan de barsten in de relatie.

Iedereen is uniek,
heeft zijn eigen gewoontes, normen en waarden.
Hoe dichter die overeenkomen, hoe makkelijker de
omgang met elkaar.
Stóp die ander te willen veranderen.
Die is zoals die is, accepteer dat en geniet ervan.
Begrijp dat die ander ook z’n best doet.
Zég vooral wat je wil en wat je van die ander nodig
hebt. Dat geeft duidelijkheid!

Dán kan ieder zichzelf zijn en mag je de liefde delen.

Liefde is

Jezelf kunnen zijn
en dát mogen

delen!



Geloven is

Velen willen religie kunnen verklaren.
Bijbelteksten worden onderzocht en uitgeplozen
of ze wel op waarheid berusten.
Het moet bewezen kunnen worden, dán is het waar!

Maar, wat als ik tegen je zeg: “ik geloof je”.
Wat zou jij ervan vinden als ik je achter je rug om ga
controleren, of onderzoeken of je de waarheid spreekt?
Je zou voélen, dat ik je niet geloof!

Geloven heeft met vertrouwen te maken.
Als jij op je eigen gevoel kunt vertrouwen,
geloof je in jezelf.
Met dát gevoel én je eigen verantwoordelijkheid,
kan je ook anderen geloven.
Als je iets of iemand gelooft,
doe dat dan in volledigheid.
Met hart en ziel
(met behoud van je éigen verantwoordelijkheid!).

Geloof je iets of iemand niet, zég dat dan ook niet.
Doe wat je zegt en zeg wat je doet.

Geloven
is

vertrouwen
zónder bewijs.



Verder kijken

Zekerheid in het leven is iets wat we graag willen.
Commerciële bedrijven maken daar zelfs misbruik van.
Zo is het mogelijk, om je tegen van alles te verzekeren.
Zelfs zaken, waarbij het risico klein is en de eventuele
gevolgen eenvoudig te dragen zijn.
Waar spelen ze op in?
Op angst!
Met name angst voor de dood.
Dit is een oerangst waar wij als mens mee te maken
hebben. Angst geeft een verlangen naar zekerheid.

Zekerheid bestaat niet.
Er is geen enkele zekerheid.
Onze zekerheden zijn meestal gebaseerd op het
vertrouwen, dat zaken zullen blijven zoals ze zijn
(gewoonte).

Hoe verder je in de toekomst gaat kijken,
hoe groter de kans dat je “een beer op de weg ziet”.
Je kunt namelijk wel 1001 mogelijke scenario’s
bedenken.
In de praktijk zal blijken, dat geen énkele van die
scenario’s uit zal komen.
Het is altijd een onverwachte variant!

Hoe verder je kijkt

hoe groter
de kans

dat je een beer ziet.



Geen dag zónder nacht

Het yin-yang teken symboliseert het al. 
Het is een van oorsprong Chinees begrip.
Ze verwijzen naar twee tegengestelde
principes of krachten, waarvan alle aspecten van het
leven en universum doordrongen zijn.
Het symboliseert de kosmische dualiteit.
Yin = de vrouwelijkheid
(aarde, kou, noorden, vochtigheid)
Yang= de mannelijkheid
(hemel, warmte, zuiden, droogte)

Het zijn echter niet louter tegenstellingen,
maar vooral complementair.
Ze kunnen niet zonder elkaar.
Het is op het hele universum van toepassing.
Er is geen dag zonder nacht.
Er is geen vreugde zonder verdriet.

Je bent je pas bewust van je geluk, als je een
'tegenvaller' hebt moeten incasseren.
"Achter de wolken schijnt de zon!"

Als je verdriet hebt vertrouw dan,
dat ook voor jou weer vreugde komt!

Er is geen

Dag

Zónder

Nacht



Inspiraties, affirmaties en overwegingen
voor élke dag.

Voor iedereen die:

 bewust in het leven staat
 persoonlijk wil ontwikkelen
 te maken heeft met rouw of verlies
 onzeker is
 wil kunnen loslaten
 zijn talenten wil gebruiken
 meer zelfvertrouwen wil ervaren
 assertiever wil zijn
 een cadeautje verdient of wil geven
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