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Pasen: “Best of Both Worlds”, de wijze waarop samenleven een samenleving wordt!
The “Best of Both Worlds”,
de hemel en de aarde,
waardoor deze wereld
letterlijk weer de hemel op
aarde wordt. De hemel op
aarde wordt, is en zal zijn
voor iedereen die en alles
wat leeft. Voor iedereen die
en alles wat bereid is om
werkelijk zelf weer in het
heden, hier en nu te leven.
In het hier en nu te leven door in het hier en nu te zijn, diegene te zijn die voorafgaand
aan het leven van dit leven, met heel zijn of haar hart en zijn of haar ziel gekozen heeft.
Omdat juist de samenleving en het samenleven met iedereen die en alles wat leeft pas
mogelijk is wanneer we dat weer gaan doen wat altijd bedoeld was. Wat God voor
iedereen bedoeld heeft, de voorziening die allesbehalve “economisch” gerelateerd is
maar daarbij wel het Algemeen Belang dient, voor iedereen die en alles wat dit leven
leeft. God heeft de hemel en de aarde, maar ook de mens geschapen, zodat zij zouden
kunnen voldoen. Zodat zij gehoor zouden kunnen geven aan dat wat Hij voor zichzelf
zou wensen. Wat hij allereerst voor zichzelf zou wensen en daarnaast ook met een ieder,
ieder ander wilde delen. Omdat het delen van dat wat hij met iedereen die en alles wat
leeft wilde delen, voortkomt uit onvoorwaardelijke liefde en het willen delen vanuit
onvoorwaardelijk liefde, hem werkelijk voldoening gaf. De voldoening gaf die Hij door
zelf alles te doen en of laten, het besef en de nut ervan in lieten zien. Het besef en de nut
voor zichzelf, maar daarbij ook meteen voor alle mensen en dieren over de gehele aarde.
Omdat dit de Enige Ware Onvoorwaardelijke Liefde is, die alleen maar herkend wordt
wanneer je bereid bent om te delen. Doordat je bereid bent om op een waardige wijze
met jezelf en de ander om te gaan. Omdat het leven leven, het leven waardig leven, iets
is wat door iedereen die en alles wat leeft op geheel eigen wijze gedaan mag worden. Op
geheel eigen wijze geleefd mag worden, waardoor iedereen die en alles wat leeft, de
gevolgen, het vervolg, kortom de consequenties ervan zelf zal kunnen en mogen dragen.
Vanaf het moment dat er een voor de hand liggende oplossing geboden werd, een voor
de hand liggend iets aangereikt werd, is men als mens helaas de eigen kracht, de eigen
kennis en daarmee ook de eigen mogelijkheden vergeten. Is men opgegaan in de
gemaksproducten, die allesbehalve de samenleving maar eerder de 24 uursmaatschappij
geworden is. Dat geworden is wat in de ogen van velen de enige nu geldende uitkomt is.

De enige uitkomst is die er werkelijk toe leidt dat je als mens eigenhandig naar jouw
einde toe werkt of is het toch tot aan jouw einde toe werkt? De realiteit voor velen,
doordat de bevindingen, de uitvindingen en alles wat daarmee “betaalbaar is gesteld”,
in wezen niet of nauwelijks nog echt resultaat oplevert. Echt gewenst of “werkelijk”
resultaat? Omdat we als mens zijn vergeten hoe gewenst resultaat voelt, omdat gewenst
blijvend is, dit resultaat blijvend is? Ja blijvend, doordat jij dit zelf doet, zelf realiseert en
zelf voor elkaar krijgt. Ja, jij krijgt iets voor elkaar, je bereikt iets, wat je door kunt en mag
geven aan de ander. Je bereikt iets en mag het resultaat delen met de ander, met ieder
ander en alles wat anders is dan jij bent, doordat dit anders zijn letterlijk, maar ook
figuurlijk gezien iets te betekenen heeft. Jij letterlijk en figuurlijk door dat wat jij bereikt
hebt anders bent, waardoor jij iets kunt delen met de ander, met ieder ander en iedereen
die openstaat om dit te willen weten, doordat jij zelfinzicht hebt. Doordat jij als geen
ander weet waar jij toe in staat bent en waar ieder mens die God en Jezus ook weer in
zijn of haar leven toestaat, toe in staat zal kunnen en mogen zijn, door ervoor te kiezen
zichzelf te zijn. Iedere dag deze keuze aan te gaan, iedere dag opnieuw de keuze maken.
Iedere dag is een nieuwe dag en iedere dag heb jij opnieuw de kans om dat te doen wat
voor jou mogelijk is, wanneer jij jouw leven leeft en de ander, ieder ander en alles wat
anders is en mag zijn dan jij, ditzelfde recht gunt. Ditzelfde maar daarbij ook zijn of haar
eigen leven gunt. Het leven waar hij of zij eveneens zijn of haar ware ik zal gaan
herkennen, waar hij of zij eveneens zijn of haar ware ik gaat erkennen, waar hij of zij net
als jij, maar geheel op eigen wijze ervoor kiest om zichzelf, iedereen die en alles wat leeft
en in leven is uit Onvoorwaardelijke Liefde te accepteren. Alles is mogelijk wanneer jij
openstaat voor het goede in jezelf, het goede in de mens, het goede in iedereen die en
alles wat leeft en het leven heeft, zonder de ander te willen veranderen. Op geen enkele
wijze de ander jouw standaard, jouw aangeleerde/gecreëerde standaard op te willen
leggen. Want alleen wanneer jij gezond, liefdevol en gelukkig bent, kun je de ander,
ieder ander en alles wat anders is en anders in het leven staat dan jij, vertellen op welke
wijze jij jouw leven leidt. De wijze waarop jij jouw leven leeft en hem of haar
aanmoedigen ook het eigen leven te leiden. Het eigen verkozen leven te gaan leiden,
omdat dit hem of haar alleen de voldoening zal geven die elk mens nodig heeft. Elk
mens die zijn of haar leven op geheel* eigen wijze wil leven. (* Zonder enige bemoeienis
van de ander). Omdat het leven, het leven leven volgens wil en dank, het enige leven is,
zal kunnen en mogen zijn waarmee iets bereikt wordt. Waarmee deze mens zelf(s) de
kans krijgt op een natuurlijk leven. Het leven op geheel natuurlijke wijze te leven, in het
ritme van zijn of haar hart. Het ritme van het hart wat altijd verbonden is met God.
Wil jij bekend worden met het ritme van jouw hart en het Natuurlijk Leven(s) Plan? Het
plan wat God voor een ieder voor ogen heeft? Ik mag jou helpen te gaan ontdekken wat
bij jou past en bij jou hoort, door je dit weer zelf mee te laten maken, zodat je kunt leren
van jezelf, dat wat je als mens nodig hebt. Omdat dit in wezen het enige is wat je als
mens nodig hebt en de mogelijkheid God Dank voor handen is, om iedereen weer tot
volle bewustzijn te laten zijn. Nodig ja, omdat dit is wat je nodig hebt om te begrijpen, te
beseffen, weer te weten, door het je weer te herinneren. Weer te herinneren wie jij in
wezen bent, jij in het hier en nu bent. Omdat ieder mens weer mag weten wij hij of zij is.
Ik leef mijn leven Nu en ontvang Alles vanuit Liefde die nodig is en krijg daarbij Gods
hulp via Jezus. Een mooi liefdevol gegeven, wat ik graag deel. Met Alle Liefde, Sonja
De Hof van het Heden
Voor: Workshops Coaching Begeleiding & Advies
Voor: Het herstellen van Communicatie en Contact, met jezelf en naar anderen!
Mail: info@dehofvanhetheden.nl ~ dehofvanhetheden@live.nl Tel 0031 (0)78 642 83 01 / Mobiel 0031(0)6 53 54 86 59

Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor!

