
Nieuwsbrief: no. 5, mei 2014 

 

“Jij bent je gewicht in goud waard” 

 

De nieuwsbrief, van mei 2014, geschreven op de dag die bekend staat als 

“Bevrijdingsdag”, en ook dit keer een dag waarop de Zon hoog aan de hemel staat. Dank 

je wel Zon, gelukkig dat jij er vandaag weer bent, want vandaag is het de dag waarop 

vele mensen stilstaan bij het feit dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. De dag 

waarop het Koninkrijk der Nederlanden en daarmee vele mensen bevrijd zijn van 

onderdrukking. Vrijgemaakt zijn van, de tot op dat moment heersende macht. 

Vrijgemaakt, waardoor het eigen territorium, weer in eigen handen was. Andere 

Europese landen vieren niet zoals Nederland, de Bevrijdingsdag van het eigen 

territorium, maar 8 mei, de dag waarop Duitsland in 1945 officieel capituleerde. Hun 

territorium was al eerder ontzet.  Zie hiervoor de volgende Wikipedia pagina:  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bevrijdingsdag  

 

Dit geldt eveneens voor de voormalig Oostbloklanden, waar op 9 mei “de Dag van de 

Overwinning” wordt gevierd. Ook dit is na te lezen onder de bovenstaande link. Evenals 

het feit dat in Nederland op 5 mei meteen ook de bevrijding van de Japanse bezetting 

viert, terwijl deze officieel pas op 15 augustus capituleerde. Meteen de reden, waardoor 

er ook op die dag uitgebreid gevlagd mag worden en dit door heel veel mensen in 

Nederland, maar daarbij ook in vele andere landen van de wereld als een tweede 

Bevrijdingsdag wordt gezien. Want ook de mensen in Voormalig Nederlands-Indië 

werden onderdrukt, gedwongen om te werken en dingen te doen die in het belang van 

de bezetters waren.  

 

Heeft de kop van de nieuwsbrief iets te maken met vrij zijn? Ja en nee! Ik start met de Ja. 

Goud of geld wordt nog steeds gezien als het waardemiddel wat ervoor zorgt dat 

iemand vrij is, waarmee men vrijheid koopt, waarmee men datgene doet wat ervoor 

zorgt dat hij of zij dingen kan en mag die iemand zonder geld nooit zal kunnen doen. De 

dingen die natuurlijk ook weer geld kosten. De dingen waar iemand zonder geld nooit 

toe in staat zal zijn. En waarom omdat geld datgene voor de mens doet, wat hem of haar 

vrij maakt. Hem of haar in staat stelt in vrijheid te leven. Maar hoe vrij ben je in feite 

wanneer je geld hebt? Hoe vrij ben je wanneer je je leven laat leiden door geld? Door 

alles wat geld kost en waar geld voor nodig is? Ben je dan werkelijk vrij, of denk je vrij te 

zijn, omdat je dan zelf je eigen beurs en daarmee vermogen kunt beheren? Zelf kunt 

bepalen waaraan jij je geld uitgeeft? Zelf kunt bepalen wat je kiest en of je vrij bent of 

niet? Vrij zijn, om dat te doen wat je wilt doen, dat doen wat ervoor zorgt, dat je 

voldoening krijgt van of waardering krijgt voor de dingen die je doet. Ja welke van de 

twee heeft jouw voorkeur? Want dit is het antwoord op de Nee vraag en wel hierom!  



 

 

Nee, want toen ik het potje met goud kreeg, waaraan het kaartje zat waarop stond dat ik 

mijn gewicht in goud waard was, zat ik niet te wachten op voldoening, wilde ik niet 

gewaardeerd worden om dat wat ik deed. Wilde ik heel graag, dat de persoon die ik 

mocht helpen, zou zien, wat ervoor nodig was om vrij te zijn. Vrij zijn, om in liefde, 

geluk en gezondheid te kunnen en mogen leven. Leven zonder pijn, leven zonder 

verdriet, leven met datgene wat ervoor zou zorgen, dat ook die persoon in zou zien, dat 

de waarheid het enige is, wat echt leidt tot vrij zijn. Omdat de waarheid bevrijdt, de 

waarheid alleen ervoor kan zorgen, dat je als mens in vrijheid kan leven. 

 

Vrij zijn om te leven, de dingen te doen die goed voor je zijn, die ervoor zorgen, dat je je 

kwaliteiten en talenten zult mogen ontdekken, zult mogen zien en zult mogen ervaren. 

Die ervoor zorgen, dat je de dingen doet, die je energie geven, in plaats van energie 

kosten, omdat het je gegeven is. Wat daarbij van het allergrootste belang is, is dat je als 

mens eerst van jezelf houdt en eerst om jezelf geeft. Jezelf op de eerste plek zet, zonder 

egoïstisch te zijn, jezelf op de eerste plek zet, door realistisch te zijn. Zelfs wanneer je 

weet, dat je in de nabije toekomst een andere richting op gaat. Omdat je in het leven wat 

je ooit gestart bent, vanuit deze of een andere positie, nog niet wist wat je nu weet, nog 

niet kende wat je nu kent en nog niet bezat wat je nu bezit. De wijsheid die je hebt 

mogen ervaren, door alles wat je hebt geleerd in het leven wat je leefde.  

 

Een leven gebaseerd op veelal “negatieve emoties”, en het willen voelen van geluk, het 

willen voelen van liefde, dat wat je dacht nodig te hebben, om gelukkig te zijn. Gelukkig 

te zijn, vrij te zijn en daarbij soms zelfs iets te bezitten, iets te mogen delen met iemand, 

iets of iemand, als aanvulling naast dat wat eigenlijk je grootste bezit is, jezelf te kunnen 

en mogen zijn. Vrij te zijn en dat ieder mens die en alles wat leeft, te gunnen. Want 

waarom zou je je nog meer willen wensen? Ja, wat wil ik me nog meer wensen? Mijn 

gewicht in goud, dat zou heel handig zijn, omdat ik daarmee ook mensen kan helpen. 

Wanneer ik zie dat de koers van goud vandaag op € 30,33 per gram staat, dan zou ik 

voldoende gewicht hebben, om mijn doelen te verwezenlijken. Want met € 2.784.294, - 

zou ik de Stichting ‘Durf te helpen’ met het grootste gemak kunnen starten, mijn boeken 

uit kunnen geven en ervoor zorgen, dat ieder mens die dit wil, opnieuw de kans krijgt, 

om ook weer Volmaakt Gelukkig Zichzelf te zijn. Heel te zijn! En Lieve Heer, wat ben ik 

dankbaar, het is mij gelukt, ik ben mezelf.         

 

Ik weet dat dit mijn, maar ook ieder anders taak is in het leven. Ik prijs mezelf gelukkig, 

dat ik dit inmiddels weet en wacht met liefde op de dag, waarop dit voor ieder mens zo 

is. Ik wil en mag ieder mens die ervoor kiest, helpen dit te realiseren. Ik kan je nu alvast 

zeggen, dat ik er klaar voor ben, omdat ik gelukkig ben en ieder mens die en alles wat 

leeft ook het geluk gun. Omdat het zien van geluk bij ieder ander, mij voldoening geeft. 

Het zien van ongeluk en verdriet bij ieder ander, ervoor zorgt dat ik voel hoe de ander 

zich voelt. Het gemis en de afwezigheid van liefde voor jezelf als mens, iets is wat nu 

mag stoppen, omdat het je als mens onnodig schaadt en waarom zou je daarvoor kiezen?  

Je bent vrij, jij mag kiezen omdat: “God zijn eniggeboren Zoon, gegeven heeft, opdat een 

ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft”. (Johannes 3:16) 
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