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“We mogen weer verder, vooruit.”
Ja, we mogen weer verder, we mogen vooruit. Een
nieuwgegeven dag, een nieuwe dag na eeuwen lang
meegesleept te zijn in ellenlange verhalen. In
voortdurende situaties, omstandigheden en alles
waar de mens in wezen op geen enkel moment op zit
te wachten, maar waar we door ons eigen
denkpatroon
volledig
in
vastgeroest
zijn.
Vastgeroest, als verstokt, geworteld, ingeroest, is wat
door een ieder op eigen tijd losgelaten mag worden.
Want het loslaten van dat wat is en moet, zal nu
vanuit liefde zijn, Onvoorwaardelijk.
Hoe mooi is het dat de Engelse vertaling voor geworteld en ingeroest als bijnaamwoord
inherent betekent en dat het Engelse werkwoord voor vastroesten, to corrode, to rust
betekent en daardoor minstens zo mooi en nu voor mij vanzelfsprekend is. Doordat
roestvorming bij mij uitblijft, de rust nemen, door me letterlijk te berusten in dat wat
mogelijk was, mij geholpen heeft om rust te vinden in de situatie. Rust te vinden in de
situatie en het moment, dat wat mij als de meest vastgeroeste persoon in “het dagelijks
leven” of beter gezegd het ritueel van de “onbewust overvolle agenda”, inzicht heeft
gegeven. Inzicht dat het van “werken naar weekend”, van “werken naar nooit vrij zijn” door
van “vakantie naar vakantie” en van “uitje naar feestje” toeleven, niet mijn ding is.
Omdat ik gewoon vrij mag zijn van alles wat in wezen niet van mij is of hoeft te zijn en tijd
daarvoor in de plaats is gekomen. Tijd voor mij en dat wat ik nodig heb in mijn leven. Want
het leven liefdevol kunnen leven, met iedereen die en alles wat mij en ons lief is, is pas
mogelijk wanneer je dit samen doet. Ieder mens afzonderlijk en samen, ieder mens als deel
van het geheel en samen als eenheid. Omdat ieder mens het recht heeft op voldoende eigen
tijd en dit iets is waar in mijn beleving ook ieder ander werkelijk recht op heeft, is wat ik met
iedereen deel. Wat ik met iedereen deel omdat ik het belang ervan inmiddels heb mogen
ervaren. Want recht hebben op en het niet krijgen van, leidt tot een gebrek en een gebrek aan,
leidt tot een behoefte. Wanneer je op geen enkele wijze de tijd krijgt om jouw werkelijk
noodzakelijke behoefte te ontdekken, blijf je gevoelig voor alles waar geen gebrek aan is,
maar waar je wel gebreken door gaat vertonen of gebreken van krijgt, omdat alles wat voor
handen is, er al is. En alles wat in wezen een totaal ander doel dient, “de economie dient en
draaiend houdt”, los staat van. Hoewel het gevoel daarover altijd al aanwezig was, is dit
duidelijke inzicht, in de loop der tijd pas gekomen. Stapje voor stapje ontdekte ik, stapje voor
stapje werd ik me steeds bewuster van het spel wat gespeeld wordt en mijn eigen rol in het
geheel. Door te observeren werd ik bewust. Door te observeren kon ik ook mijn eigen rol,
taak en functie weer oppakken. Daarbij zelfs mijn eigen leven weer in de hand nemen, want
alleen door letterlijk zelf in gebreke te blijven, kwam ik niet vooruit.

Ik werd degene die mijn eigen gebrek veroorzaakte, iets wat velen in wezen doen. En of dit
iets is wat in de hand gewerkt wordt, dat is en blijft de vraag. Een vraag die ieder mens zelf
mag beantwoorden wanneer hij of zij daar de tijd voor neemt. Dat vertrouwen in al het
leven, leven zoals het bedoeld was, is en wanneer ik mijn hart volg ook altijd zo zal blijven
en mag zijn, is dat wat mij helpt. Want het leven bestaat uit geven en nemen. Het leven dat is
wat werkelijk leidt tot een leven in liefde, geluk en gezondheid. Een leven waarin geld of
enig ander waardemiddel in wezen niet langer de hoogste prioriteit zal hebben, om je leven
volledig of volkomen liefdevol te kunnen leven. Waardoor jij naast “het mens-zijn” wellicht
in het “economisch waardeoordeel” nog meer zult zijn dan “het binnenlands product”, dat
waar je als mens op afgerekend wordt. Het product van je eigen creatie, redenatie en alles
wat jou onderwezen wordt. Inherent aan alles wat jou tot uit in den treuren op het hart
gedrukt wordt, want jij wilt toch niet anders zijn dan……? Ja jij wilt toch niet uit de toom
vallen, of is het toch in wezen eerder uit jouw toon vallen, de toon die de muziek maakt? Ja
de muziek, waardoor jij uit jouw toon gevallen bent, waardoor je gebreken gaat vertonen en
afhankelijk wordt van de zorg en alles wat het “hele economie verhaal” draaiende houdt.
Omdat het al eeuwen zo gaat en iedereen op een bepaald moment het loodje legt.
En let wel, “de laatste loodjes wegen het zwaarst”. En ook dit laatste is grammaticaal en
taalkundig gezien een dingetje. Want letterlijk en figuurlijk gezien zijn twee verschillende
dingen. Letterlijk genomen en figuurlijk gezien zijn in wezen de woorden die het verschil
kenbaar maken. Je kunt iets figuurlijk namelijk niet nemen tenzij je zelf gehoor geeft aan dat
wat ons letterlijk wijs wordt gemaakt. En ja, dan is het heel eenvoudig, bijna 7 miljard
voorbeelden die allemaal hetzelfde doen. Zo nu en dan een uitschieter die tot op zekere
hoogte de weelde kan dragen, maar uiteindelijk toch nog vroegtijdig het leven laat. Ook
hardwerkende minder opvallende mensen hebben een positie waarmee zij zich in de ogen
van velen “nodig” maken. We weten toch allemaal dat wanneer de nood het hoogst is, de
redding nabij is. En dat dit laatste zo is, kan ik als geen ander beamen. Ik kan als geen ander
vertellen hoe het zit en hoe het bijna mijn einde werd. Gelukkig heeft mijn geloof en
vertrouwen in, laten we het maar de Goddelijke Natuurlijk Levens Plan techniek mij
geholpen in leven te blijven. Het heeft mij daarnaast de werkelijke waarden van het leven
weer getoond, waardoor ik mijn toon weer terugvond en weer volledig in toon was. Mijn
toon, de toon die mijn muziek maakt en wanneer ik deze zuivere toon met iedereen blijf
delen, zal ik dat in mijn beleving met Gods hulp door Jezus ook altijd mogen blijven doen.
Simpelweg omdat ik het leven, iedereen die en alles wat leeft lief heb, gelijk ik mezelf lief
heb. Omdat ik het leven liever heb dan alles wat verkocht wordt als zijnde haalbaar wanneer
je niet meer in leven bent. We leven in “De Hof van het Heden”, dit is het levensspel! U gaat
niet naar de gevangenis, u hoeft geen beurten over te slaan, u leven hoeft op geen enkele
wijze vroegtijdig tot een einde te komen, wanneer u uw hart weer volgt en dat doet wat past
en u nu aangereikt wordt. Omdat dit de enige oprechte en allesbeslissende daarbij ook
allesbepalende Onvoorwaardelijke wens vanuit Gods Liefde is, de wens die God met ons
deelt. De wens waarvoor Jezus gestorven is en dat is waarom Hij voor ons het Leven heeft
gelaten. Volledig Liefdevol en vanuit eigen kracht besloot Hij te doen wat nodig was, om
God Zijn Hemelse Vader te dienen, waardoor Hij er werkelijk in wezen nu voor iedereen die
en alles wat leeft is. Voor iedereen die en alles wat leeft, voor iedereen die en alles wat het
leven heeft, vanaf Nu, vanaf Het Heden tot in de Eeuwigheid, Amen!

De nieuwe week is gestart, Een hele liefdevolle Maandag. Liefdevol Samenzijn! ♥
Met Alle Liefde, XXX Sonja
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Liefde is onvoorwaardelijk, het is er nu tijd voor!

