Nieuwsbrief: no.2, Februari 2017
Nieuw kansen en het delen van “Dagelijkse Wijsheden”, maar ook Valentijnsdag!
Ja nieuwe kansen, maar ook het delen
van de dagelijkse wijsheden sinds 28
januari, met Chinees Nieuwjaar en
vandaag Valentijnsdag. Of deze nieuwe
kansen, voortgekomen zijn uit de
plannen om dagelijks de wijsheden te
presenteren, de dagelijkse wijsheden
onder de aandacht te brengen of gewoon
omdat iemand naast mij ineens een
heldere ingeving kreeg? Hoe het ook zij,
wat de reden ook is, ik ben er blij mee.
Ik ben er heel blij mee, zelf(s) wanneer het vervolg nog even op zich laat wachten, ben ik
er toch iedere dag blij mee. Want ik weet dat het komt en dat mijn werkzaamheden, (dat
wat ik doe en waar ik me mee bezighoud wordt opgemerkt), wordt gezien, is ontdekt.
Mensen lezen het en kijken naar dat wat ik dagelijks deel. Mijn doel om iedereen die dat
volledig zelf wil weer bewust te laten zijn, komt stapje bij beetje dichter bij. Komt stapje
bij beetje meer in zicht en zal binnen afzienbare tijd, binnen de tijd die daarvoor nodig is,
door iedereen die en alles wat leeft opgemerkt worden. Omdat het zinvol is, dat wat ik
deel van toegevoegde waarde kan en mag zijn, voor een programma als bijvoorbeeld
“LifeStyleXperience”, maar ook voor ieder ander programma, waarnaar de mens bewust
kijkt. Of is het toch, waar de bewuste mens naar kijkt? De mens die besluit om dat te
doen wat bij hem of haar past en of hoort. De mens die meer vanuit zichzelf leeft dan…...
Ja, dan de mens die zich onbewust maar vaak volledig “bij kennis” mee laat slepen in dat
wat de ander verkoopt, dat wat de ander te koop aanbiedt, dat wat de ander aanprijst als
zijnde goed of nodig, om een waardevol leven te kunnen leven. Waardevol ja, maar of
dit zinvol is, dat zal achteraf pas blijken. Dat zal blijken wanneer alles wat aangeboden
wordt, alles wat voor waar aangeboden wordt, ook waarheid is of waarheid is
geworden. Waar is geworden, doordat het “waargemaakt is”, want het waar kunnen
maken in de positieve maar ook in elke ander zin, is de waarde die we aannemen, is de
waarde die we bij ons passend en gehoord maken, de waarde die wij er persoonlijk zelf
aan willen geven is dat wat al jaren de toekomst heeft. Is dat wat toekomst heeft gehad,
maar of dit in “Algemene of algehele zin nog toekomst zal zijn” is en blijft de vraag?
Omdat dit allesbehalve waarheid hoeft te zijn, doordat dat wat leeft, iedereen die en alles
wat leeft weer liefde mag zijn en liefde mag wezen. Weer gezonde liefde zal kunnen zijn
en mogen wezen, zal alleen nog dat zijn waarmee we de mensen waarvan we houden
willen bereiken of juist de mensen waarvan we houden willen laten weten dat het goed
is, alles goed is en dat ook zij de kans hebben om dit op geheel eigen wijze te bereiken.

Op geheel eigen wijze, omdat er geen mens is die het leven van de ander mag leiden. Er
geen mens meer is, die het leven van de ander invulling of vorm mag geven omdat ieder
mens die dit doet doet, de verantwoordelijkheid voor een ieder die en alles wat leeft
draagt. Waardoor jij als mens jezelf mogelijk zelf(s) overbelast. En dat het ieders eigen
keuze mag zijn, iedereen zelf weer dat mag doen wat hem of haar blij maakt, weer dat
mag doen wat hem of haar helpt, is wat ik iedere dag met iedereen die en alles wat leeft
deel. Is dat wat ik door dagelijks “de vanuit mijn hart ingegeven wijsheden” met
iedereen die en alles wat dit weten wil te delen, deel. Is dat wat mij, maar ook zeker
velen met mij blij maakt, waardoor ook zij door het ontvangen van positieve woorden,
door het ontvangen van een mooie boodschap in de morgen, kunnen besluiten om er
gebruik van te maken of niet. Want door er gebruik van te maken, mag ik hen de kans
geven om de dag op de voor hen juiste wijze te starten, er de vorm aan te geven die
volledig bijpassend en gehoord is. Bijpassend en gehoord mag zijn, doordat dit liefde is.
En ja, waarom zou ik de woorden die ik in de vorige nieuwsbrief gedeeld heb geen eer
aandoen. Waarom zou ik de woorden die betrekking hebben op alles wat in liefde mag
leven, iedereen die in liefde mag leven, daar geen deelgenoot van willen maken? Want ik
deel graag dat wat mij gelukkig maakt en mooie woorden zijn het zeker: Want ik ben
ermee geholpen: Het geeft mij zelf(s) de moed en de kracht om door te gaan, door te
gaan met delen. Daarom deel ik ze nogmaals, omdat ze wat mij betreft voor iedereen
mogen gelden: “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 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. Ik zie mezelf als de vertegenwoordiger van een mooie, positieve toekomst.
Een toekomst die ik iedereen die en alles wat leeft met heel mijn hart gun en toewens.
Omdat ook jij net als ik en ieder ander, in liefde, geluk en gezondheid mag leven. Omdat
ook jij net als ik en ieder ander kunt starten met dat wat jou het recht op leven geeft. Zelf
starten is de basis, waardoor dat wat onmogelijk leek te zijn, hier en nu zelfs mogelijk
geworden is, in het heden zal mogen blijven en vanuit het hier en nu, toekomst zal zijn!
Ik leef mijn leven in met en vanuitalle liefde die nodig is en krijg daarbij Gods hulp via
Jezus. Een mooie liefdevolle Valentijnsavond, Met alle liefde, Sonja
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Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor!

