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TOEWIJDING
Dit boek wordt volledig opgedragen aan de Ene die
mij heeft grootgebracht, zelfs nog voordat ik mij
bevond in mijn moeders baarmoeder. Het wordt
opgedragen aan de Ene die mij onderwees,
inspireerde en leidde gedurende mijn leven. Ik draag
deze nederige inspanning op aan Allah en ik kan
alleen maar bidden dat het, ondanks mijn
tekortkoming, zal worden geaccepteerd. Ik draag dit
boek tevens op aan mijn familie die mij gedurende de
reis heeft ondersteund.

TEN GELEIDE
Win je hart terug is niet zomaar een zelfhulpboek. Het
is een handboek over de reis van het hart binnen en
buiten de oceaan van dit leven. Het is een boek over
hoe jij jouw hart beschermt tegen het zinken naar de
diepten van die oceaan. Ook gaat het boek over wat
je dient te doen wanneer je naar de diepten van de
oceaan zinkt. Het is een boek over verlossing, hoop
en vernieuwing. Ieder hart kan genezen en elk
moment is geschapen om ons dichter bij die
transformerende terugkeer te brengen. Win je hart terug
gaat over het vinden van dat moment in situaties
waarin alles stopt en er plotseling anders uitziet. Het
gaat over het vinden van jouw eigen bewustwording
en daarna over het terugkeren naar de betere,
waarachtigere en vrijere versie van jezelf.
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GEHECHTHEID
Deze wereld kan jou niet breken, tenzij jij haar
toestemming geeft. Zij kan jou niet bezitten, tenzij jij
de sleutels aan haar overhandigt, tenzij jij aan haar
jouw hart geeft. Als jij voor een tijdje die sleutels aan
de dunya hebt overhandigd, neem ze dan terug. Dit is
niet het einde. Jij dient hier niet te sterven. Win je hart
terug en geef het aan haar rechtmatige eigenaar: Allah.
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Mensen vertrekken, maar keren ze ook terug?
Vertrekken is moeilijk. Verliezen is moeilijker. Een paar weken
geleden stelde ik de vraag: waarom moeten mensen elkaar verlaten? Het
antwoord bracht mij tot enkele van de diepste inzichten en grootste
worstelingen in het leven. Ik begon mij ook af te vragen of mensen na
hun vertrek ooit terugkeren. Nadat iets waarvan wij houden van ons is
afgenomen, komt het dan ooit weer terug? Is het verlies permanent, of
slechts een middel tot een hoger doel? Is het verlies het definitieve einde
of een tijdelijke remedie voor de kwalen van ons hart?
Dit leven heeft iets verbazingwekkends. Hetzelfde wereldse
kenmerk dat pijn veroorzaakt, geeft ons ook verlichting. Niets blijft hier
bestaan. Wat betekent dat? Het betekent dat de adembenemend mooie
roos in mijn vaas morgen zal verwelken. Het betekent dat mijn jeugd
voorbij zal gaan. Maar het betekent ook dat het verdriet dat ik vandaag
heb, morgen zal verdwijnen. Mijn pijn zal weggaan. Mijn lach zal niet
voor altijd blijven, maar mijn tranen ook niet. Wij zeggen dat dit leven
niet perfect is en dat is waar. Het is niet volledig goed, maar het is ook
niet volledig slecht.
Allah vertelt ons in een hele diepzinnige ayah (vers): “En met het
ongemak komt zeker een gemak.” (Koran, 94:5) Ik begreep deze ayah
verkeerd toen ik opgroeide. Ik dacht dat het betekende: na gemak komt
ongemak. Met andere woorden: ik dacht dat het leven bestond uit goede
tijden en slechte tijden. Na de slechte tijden komen de goede tijden. Ik
dacht dat het leven volledig goed of volledig slecht was. Maar dat is niet
de betekenis van de ayah. De ayah zegt mét ongemak komt gemak. Het
gemak is er op hetzelfde moment als het ongemak. Dit betekent dat
niets in dit leven volledig slecht of volledig goed is. In elke slechte
situatie waarin wij verkeren, is er altijd iets om dankbaar voor te zijn.
Met ongemak geeft Allah ons ook de kracht en het geduld om dit te
verdragen.
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