Nieuwsbrief: no.1, Januari 2017
Happy New Year en “Rust”!
Januari, een nieuw jaar. Een jaar waarin ik
iedereen die en alles wat leeft allereerst alle goeds
wens. Alles wat als goed en waardevol beschouwd
kan en mag worden. Want alleen wanneer je als
mens iets als goed ervaart zal het ook goed mogen
zijn. Zullen juiste verlangens vervuld worden, dat
wat nog onbeantwoord was waarheid zijn. En zal
wanneer er weer eigen (zelf)vertrouwen is, de
balans tussen plezierbeleving en dat waarop heftig
gereageerd wordt in de juiste verhouding ervaren
worden. Zodat iedereen er op persoonlijke titel,
doordat het henzelf aangaat, weer mee om kunnen gaan, ermee kunnen dealen. Toen een
vriendin van mij vorig jaar een mooi verzoekje op Facebook plaatste twijfelde ik geen
moment om dit over te nemen. Ja door het te kopiëren en op mijn tijdlijn te plaatsten,
omdat ik het leuk vond, leuk vind en de reacties mij zullen helpen om te zijn wat zij aan
positieve woorden voor mij geschreven hebben. De tekst van het verzoek luidt als volgt:
“Hallo jij, Laat je één positief woord voor mij achter voor 2017? Dat ene woord begint
met de eerste letter van jouw naam (1 woord). Als je deze tekst ook op jouw tijdlijn plakt,
kan ik jou ook één positief woord voor het nieuwe jaar schenken. ♥”
En ja, daar kwamen de reacties: “Succes, Royal, Poepie, compleet, schoonheid, Pretletter,
Liefdevol, Mooi, Kleurrijk, Moed, Intens, Schatje, Nederig, Kracht en veel plezier, Braaf,
jeugdig, Liefdevol, Echt, Excellent, Nice, Liefde voor allemaal, Fors, Hug,
GEZONDHEID, GELUK, GELD, Yourself, Meegaand, Sonnetje, Pretty, Fantastische,
Eerlijk, Stoutmoedig, Slagvaardig, Aandacht (voor iedereen xxx), Mirakel, Trouw,
Majestueus, Rechtvaardig, Mogen wij jullie een heel goed 2017 toewensen met heel veel
liefde gezondheid en geluk toewensen, Doen!, Joker, Juist, Bewonder iedere morgen jou
mooie teksten…wat zal de wereld dan anders zijn xxx, Bijzonder, mooi mens. X, Eerlijk,
Succes!, Edelmoedig.” En even een bedankje van mijzelf voor iedereen: “Dankjewel
allemaal, wordt vervolgd kan ik voor nu alvast zeggen.” En ja, het werd vervolgd, ik
kreeg nog meer woorden: “pluk de dag (carpe diem), Crazy, Aardig, Aardig.” Wat lief
wat mooi en zo ik het nu bekijk een compliment, maar daarbij ook meteen woorden die
meteen wensen kunnen zijn. Die een wens kunnen omschrijven, de wens die de mens die
dit geschreven heeft, voor mij heeft of van(uit) zichzelf verlangt, van(uit) zichzelf, voor
zichzelf en voor de ander. Omdat het woorden zijn die een positieve betekenis hebben en
woorden zijn die een positieve betekenis mogen krijgen, waarbij iedereen er in wezen
mee gediend is, mee gediend mag worden en door gediend mag zijn, door zich erdoor te
laten dienen, de betekenis van het dienstbaar zijn, levend zijn, het in je eigen leven zijn.

Het voelt voor mij letterlijk alsof ik de vertegenwoordiger geworden ben van het
dienstbaar en levend in leven zijn, het leven, het Algemeen Belang, door de mensen die
voor mij iets hebben geplaatst, zonder daarbij enig verwachtingpatroon te scheppen, te
laten weten dat ik voor hen dat ben wat zij mij op positieve wijze toewensen. Ja, zij
wensen dit mij toe, zij noemen dit woord en omschrijven zo wat ik mag zijn. Dat ik daar
zeker gehoor aan wil geven, dat ik daar waar mogelijk gehoor aan geef, is wat ik
iedereen die mij iets toegewenst heeft kan laten weten. Kan laten weten zonder daar iets
aan af te doen. Want Liefdevol in leven zijn is in wezen alle woorden die je gebruikt, alle
woorden die voor de ander door jou gebruikt worden op de juiste wijze plaatsen. Op de
daarvoor bestemde wijze plaatsen, doordat woorden zelfs wanneer deze alleen in
gedachten uitgesproken worden, een bestemming mogen krijgen, de bestemming die
ieder mens die weer vanuit zijn of haar hart wil leven nodig heeft en zelfs ook krijgt.
Doordat het leven, het leven waarvoor je als mens geboren
bent weer mag corresponderen met jouw hart. Het hart
waar God alle voor jou bestemde kennis, alle voor jou
aanwezige kennis en wijsheid in opgeslagen heeft. Het is
aan jou om die bron, de krachtbron die in wezen in ieder
mens aanwezig is weer aan te spreken, door de woorden
die jij voor mij genoemd hebt, de woorden die jij mee
meegegeven hebt voor jou eveneens weer waarheid te
laten zijn. Voor jou en ieder ander, doordat we allemaal in
wezen gelijk maar daarbij ook zelf uniek mogen zijn. ♥♥♥
Want wanneer we allemaal gelijk zijn, zijn we zelf(s) in onze uniciteit, ons uniek zijn
bijzonder, zijn we zelf en samen in ons uniek zijn mooi en bijzonder. Want de woorden
die we gebruiken, de woorden die we de ander en onszelf toedichten, de woorden die
we aan iedereen die en alles wat leeft doorgeven, mogen hun oorsprong en hun basis in
ons vinden. Waardoor deze weer vorm mogen krijgen, weer vorm kunnen krijgen en
ertoe zullen leiden dat alles wat we denken, wat we zeggen en op positieve wijze
uitspreken, uitwerken of wereldkundig maken weer de waarheid zal kunnen en mogen
zijn. Weer de enige waarheid zal kunnen en mogen zijn, omdat dat wat onwaar was, dat
wat op geen enkele wijze waarheid had mogen worden en mogen zijn, nu verleden is.
Omdat ook jij net als ieder ander in liefde, geluk en
gezondheid zal kunnen en mogen leven. Omdat ook
jij net als ieder ander, in liefde geluk en gezondheid
zal mogen zijn. Het start allemaal bij jezelf, jij bent
degene die dit behoort te bewaken. Jij bent degene die
mag bewaken, door grenzen te stellen, omdat dit
“ieders” en jouw Algemene Verantwoordelijkheid is,
in het Algemeen Belang. Jouw leven, jouw
verantwoordelijkheid, wat door te weten wat nodig is,
vanzelf op je pad komt. En wil je hulp, vraag erom!
Want samen kun je meer dan alleen en samen is dat wat onmogelijk leek zelfs mogelijk!
Ik leef mijn leven met alle liefde die nodig is en krijg daarbij Gods hulp via Jezus.
Met alle liefde! Een liefdevolle groet, Sonja
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Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor!

