Toekomstmuziek of Toch de toon die de muziek maakt?
Het tiende boek, een boek vol met inzichten. Een boek waarin,
ik mezelf nog meer bloot geef. Een boek waarin ik dat wat mij
mij laat zijn prijsgeef. Daardoor meteen een boek, waarmee ik
ieder mens die bereid is te willen leven, te willen leren, te
willen herinneren, daardoor te mogen weten, de kans geef om
dit op de meest waardige wijze te doen. De meest waardige
wijze, omdat alles wat je als mens mee kunt en mag maken, te
maken heeft met waardigheid, met wezenlijke en werkelijke
waarde, aardigheden en eigen aardigenheden, waardigheden.
Dat mijn leven allesbehalve gericht is op “de waarde”, ik mede
daardoor mijn aardigheden en ook eigenaardigheden of beter
gezegd wetenswaardigheden heb mogen ontdekken, is wat nu
voor mij herkenbaar is. Voor mij herkenbaar, op geheel eigen
wijze ontdekt, op geheel eigen wijze herkenbaar geworden,
doordat ik het me eigen heb gemaakt. Dat dit zo is en ieder
ander dit ook kan doen, is iets wat weer zichbaar mag worden.
Zichtbaar omdat het “zien voor geloven”, het zeker willen
weten, bewijs door “zichtbaarheid”, ertoe geleid heeft dat ieder
mens doorzichtig is geworden. Doorzichtig, waardoor de mens
zich voor een groot deel laat leiden door angst. En deze angst is
dat wat nu juist de wezenlijke waarde en de aardigheid, dat wat
de mens in wezen is, volledig teniet doet, nagenoeg zelfs stopt.
Waardoor een mens, een groot deel van het menszijn verliest,
het menselijk en wezenlijk deel van wat hij of zij is verliest,
waardoor alles wat van buiten (af) komt van invloed is. Door
wat toegediend, toegevoegd en of hem of haar ontnomen
wordt, een deel wordt van wie hij of zij wordt, maar door alles
wat ik nu weet, oprecht durf en mag zeggen, allesbehalve is.
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Voorwoord en woord van dank
Boek 10, het tiende boek, geschreven in een periode waarin
Ulrich nog steeds dat kan en mag doen wat bij hem past. Ja,
kan en mag doen, omdat zowel hij als ik mogen doen wat we
kunnen en wat voor ons mogelijk is. Omdat we beide mogen
doen wat bij ons hoort en we beide dat mogen doen wat ons
gegeven is, omdat wij ons leven samen delen. Het ons beide
gegund is om ons leven te kunnen en mogen leven, het leven
waarvoor we beide gekozen hebben, op het moment waarop wij
ons leven zijn aangegaan. Want de kans, de mogelijkheid, de
keuze, tot het leven van een leven wat je als mens aangegaan
bent is als een overeenkomst. Overeenkomstig met dat wat je
daardoor ten deel valt, waardoor je wezenlijk beseft dat het
leven leven volgens eigen wil en dank, meer inhoudt dan iedere
dag doen wat de ander, enig ander van je wil en verlangt.
Doordat het meer inhoud krijgt dan wanneer je alleen doet wat
de ander je opdraagt, wat de ander zegt dat je moet doen en
waarvan de ander denkt dat dit nodig is. Ja denkt wat nodig is,
want dat dit voor mij nu duidelijk is, voor mij bewezen is, is de
betekenis die schuil gaat, achter de gedachte, voor mij nu een
begrip. Een begrip, bekend iets, dat wat ik ben gaan beseffen
op het moment waarop ik het leven ben gaan leven wat voor
mij bestemd is. Het leven wat voorbestemd is, overeenkomstig
met dat wat bij mij past en hoort, het leven wat mij toebehoort.
Het leven waar voorafgaand aan het werkelijk leven ervan,
deels duidelijk was welk hoger doel dit dient. Welk hoger doel
of welke betekenis dit heeft. Want dat ieder mens van betekenis
is, dat iedere mens van waarde is, eigenwaarde heeft en het nut
en de zin ervan zal weten, is iets wat ik ervaren heb op het
moment waarop ik mijn leven letterlijk ben gaan leven.
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Vanaf het moment waarop ik letterlijk datgene ben gaan doen
wat mijn hart me ingaf, mijn hart, mijn geweten. Want het
geweten is de controlerende factor in alles wat het leven is, het
geweten is de controlerende en corrigerende factor in alles wat
het leven geeft, de controlerende en corrigerende factor in
alles wat leven mogelijk maakt. Het leven in liefde, geluk en
gezondheid, waarbij het wezenlijk vermogen, ieder(s) eigen en
of persoonlijk vermogen bepaalt wat haalbaar is. Ja, jouw
persoonlijk vermogen, jouw kwaliteiten, jouw talenten en alles
wat daarmee gepaard gaat en daardoor samen gaat, omdat dit
een bijdrage levert aan alles wat jij bent, wat jij maar ook
ieder ander is, iedereen die en alles wat samen leeft waard is.
Want iedereen die en alles wat leeft is wezenlijk van waarde.
Iedereen die en alles wat leeft heeft eigenwaarde en deze
eigenwaarde, zegt alles over dat waar jij als mens toe in staat
bent, eigenwaarde zegt alles over jouw mogelijkheden maar
daarbij ook zeker over jouw onmogelijkheden, dat wat jij kunt
of waar je niet toe in staat bent, dat wat voor jou en voor ieder
ander van belang is, omdat het jouw leven is. Het jouw deel,
bijdrage en stukje, van het geheel is. Het geheel, wat juist
daardoor bij je past en hoort waardoor je deel bent van, door
er deel van te zijn. Waardoor jij, op geheel eigen wijze, een
bijdrage mag leveren en de “ontbrekende schakel” bent. De
schakel die nodig is, om de ketting, weer van waardevol te
maken. De ketting, de puzzel, het meesterwerk, dat waartoe
alleen jij in staat bent gesteld, omdat er geen enkel ander mens
is, geen ander is, die jouw plaats in kan nemen. Er geen ander
is, die jouw leven en alles wat dit met zich meebrengt op jouw
eigenwijze zal kunnen leven, er geen ander is die jou kan zijn.
Omdat jij jij bent, jouw leven bent, wanneer je dit leven leeft,
gelukkig bent, geluk hebt in leven, door jouw leven te leiden.
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Omdat geluk jouw leven is, de beloning is, die je door dit leven
te leven, eraan over mag overhouden, omdat dat wat voor jou,
voor iedereen die en alles wat leeft van belang is, dan ‘t meest
vanzelfsprekend is. Een schat is die je vindt, op het moment
waarop je dat wat op geen enkele wijze van waarde is, laat
voor wat het is. Daarbij alles en iedereen in zijn of haar eigen
waarde laat, loslaat. Oordeelsvrij loslaten helpt en is nodig,
omdat de reden van dit proces, de reden van het scheiden, je
pas duidelijk wordt en duidelijk zal mogen zijn, wanneer jij
weer onvoorwaardelijk voor jezelf, voor iedereen die en alles
wat je leeft kiest. Wanneer je voor jezelf, iedereen die en alles
wat leeft en je lief is kiest, zonder daar zelf op ”enige wijze”
belang bij te hebben, zonder daar op “enige wijze” financieel
beter van te willen worden, zonder daarvoor in financieel
opzicht of enig ander opzicht rijkelijk te worden beloond.
Want een beloning krijgen voor iets wat op geen enkele wijze
van waarde is, een beloning krijgen voor iets wat op geen
enkele wijze van waarde mag zijn, is in wezen waardeloos.
Maakt jou in wezen waardeloos, waardoor je waardeloos bent,
tenzij je dat wat je krijgt gebruikt om dit op een juiste manier
in te zetten. Waardoor je het financieel voordeel ook echt
gebruikt, om dat te doen wat “jouw schuldig zijn” vereffent, de
ander wezenlijk helpt, door dat te doen wat een bijdrage levert
aan ieders zijn, het gezond en welzijn van iedereen die en alles
wat leeft, omdat dit de enige taak is, die we als mens in het
leven wat we leven mogen vervullen. Onze taak, de taak die we
als mens, ieder mens in eigen leven zal kunnen en mogen
vervullen, omdat dit de enige reden van leven is, de taak en
reden van alle leven is. Dit wezenlijk de hoofdtaak en
hoofdreden is, daarbij ook de drijfveer van het in liefde, geluk
en gezondheid kunnen leven. De hoofdtaak van de liefde.
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De hoofdtaak van het in liefde, geluk en gezondheid kunnen en
mogen zijn, jezelf zijn, iets wat ieder mens daardoor ook is.
Want een leven wat in en vanuit liefde, geluk en gezondheid
geleefd wordt, is een leven wat geleid wordt, is een leven wat
geleid mag worden en is een leven wat de moeite waard is, het
leven waard is, in een leven wat geleid wordt, door liefdevolle
begeleiding. Een waardevol leven, waar je als mens iedere dag
voldoening van hebt, een waardevol leven, waar je als mens
iedere dag dat voor krijgt wat een bijdrage levert aan jouw
zijn, jouw gezond en welzijn. En iedereen die hier op enige
wijze afbreuk aan doet, iedereen die hier op watvoor wijze,
maar met name op onjuiste wijze de hand in heeft, zal hier zelf
de gevolgen dragen, er de gevolgen van gaan ondervinden.
Omdat alles wat bedacht, verzonnen of gecreëerd wordt met
als doel, jezelf, de ander of ieder ander te bewust of onbewust
te schaden, jou zal laten boeten. Jou zal laten weten, door te
ervaren en beleven wat de zin van dit alles, de zin van het
leven, elk leven, de zin van jouw leven, de zin van alle leven is.
Omdat jouw leven evenals het leven van iedereen die en alles
wat leeft zinvol mag wezen. Omdat jouw leven evenals het
leven van iedereen die en alles wat leeft zinvol mag zijn. Omdat
jouw leven evenals het leven van iedereen die en alles wat leeft
zinvol zal zijn, vanaf het moment waarop jij ervoor kiest om
jouw eigen leven weer volledig te leven, ervoor kiest om jouw
leven weer volledig te zijn, de zin van jouw leven, volmaakt
gelukkig in leven zijn. Want volmaakt gelukkig jezelf zijn, is de
zin van jouw leven, dat wat jou uniek, dat wat jou onmisbaar,
dat wat jou van waarde maakt, dat wat jou van waarde laat
zijn, omdat je van waarde bent. Je bent van onschatbare
waarde, omdat jij even waardevol bent als alles wat van
waarde is. Jij bent van onschatbare waarde, omdat jij jij bent.
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En wanneer jij jezelf bent, kun je vanuit je hart zeggen dat je
ook echt iedere dag volmaakt gelukkig jezelf bent en jij juist
daardoor even waardevol bent als alles wat van waarde is en
wil zijn. Je bent van onschatbare waarde, omdat jij even
waardevol bent als alles wat in wezen is. Jij bent echt en van
onschatbare waarde omdat jij even waardevol bent als alles
wat wezenlijk is, alles wat wezenlijk, werkelijk, daadwerkelijk
overal en altijd zichzelf is, omdat je er met heel je hart voor
kiest, iedere dag opnieuw. Om dat je iedere dag bewust kiest.
Iedere dag bewust kiest om bewust te zijn, jezelf te zijn. En
alles wat wezenlijk en daadwerkelijk zichzelf is, in staat is om
bruggen te bouwen, bergen te verzetten en dat te doen wat
iedereen voor onmogelijk acht en houdt. Dat wat voor heel veel
mensen onmogelijk is, omdat het nog op geen enkele wijze
eerder vertoond is, omdat dit op geen enkele wijze eerder
bewezen is, doordat er geen bewijs van is. Het in wezen iets
menselijks is, menselijk en wezenlijk maar ook onwezenlijk
voor hen die denken dat we als mens allemaal wezenlijk zijn.
Want door alles wat buiten ons om is deel van ons te laten zijn,
door alles wat buiten ons om is, deel van ons te laten zijn en
wezen, zijn we het besef tussen goed en kwaad, dat wat in
wezen onze aard is deels of soms zelfs volledig kwijtgeraakt.
Waardoor een juiste keuze in wezen op geen enkele wijze meer
ervaren wordt. Een juiste wijze op geen enkele andere wijze
meer ervaren wordt dan wanneer je er weer de tijd voor neemt,
de tijd voor neemt, die je als mens krijgt. Die je als mens krijgt
om de juiste keuze te maken. Want wanneer je voor het juiste
kiest, wanneer we allemaal zelf voor het juiste kiezen, zullen
we het juiste zijn, zullen we de persoon zijn die we in wezen
mogen zijn, zullen we het leven leven waarvoor we gekozen
hebben voorafgaand aan dat wat we in wezen mogen zijn.
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Voorafgaand aan dat wat we in wezen mogen zijn en waar we
wezenlijk, even, ver voordat we dit in wezen konden zijn, naar
mochten kijken. Want het kunnen zijn van jouw leven, het
kunnen voltooien van jouw leven, het vervolmaken van jouw
leven, kun en mag je wanneer jij echt volledig jouw leven leidt,
wanneer je jouw leven leidt en leidt. Wanneer je leidt doordat
je ervoor kiest om dit onder begeleiding te leiden. Onder de
enige juiste begeleiding met en van iedereen die en alles wat
jou dit leven heeft gegeven, onder begeleiding van en met
iedereen die en alles wat jou dit leven geeft. Omdat jouw leven
een geschenk is, een waar geschenk, waar je door het leven
van, door het daadwerkelijk leven van, iedere dag de vruchten
mag plukken, de vruchten mag en kunt plukken omdat dit in
wezen jouw beloning is, dit in wezen is waarvoor en waardoor
jij jouw leven kunt leven. Waardoor jij jouw leven kun leven en
jouw leven kunt zijn. Jouw onvoorwaardelijk leven kunt zijn,
doordat jij er buiten het kunnen plukken van de vruchten, geen
andere wens op nahoudt, er buiten het letterlijk kunnen plukken
van de vruchten, geen dubbele agenda op nahoudt. Omdat jij
zonder verwachtingen, zonder persoonlijk gewin, zonder enig
eigen belang, onvoorwaardelijk bent, voor iedereen die dat
nodig heeft bent, omdat jij onvoorwaardelijke liefde bent.
En onvoorwaardelijke liefde, het enige is wat van waarde is.
Van waarde voor jezelf, iedereen die en alles wat leeft en het
leven heeft. Ja, het leven heeft wat hij of zij gekregen heeft, dat
wat ieder mens is, die zijn of haar leven weer gaat leiden. Dat
wat ieder mens in wezen is, die ervoor kiest om zijn of haar
leven opnieuw zonder enige verwachting, daarbij en daarnaast
met en ook nu weer geheel onvoorwaardelijk, aan te gaan.
Want zonder enige verwachting of verwachtingen zijn, is in
wezen onvoorwaardelijk zijn, is wezenlijk en menselijk zijn.
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Zonder enige verwachting of verwachtingen zijn, is in wezen
jezelf zijn, mens en wezenlijk jezelf zijn. Waardoor het iedere
dag opnieuw, het dagelijks onvoorwaardelijk zijn, een nieuwe
dimensie krijgt. Is dat waardoor de onvoorwaardelijke liefde
die je als mens krijgt, die je als mens leent en die je als mens
deelt, die je als mens helpt om overal en altijd jezelf te zijn,
door dit ook wezenlijk toe te laten dat wat leven in liefde is.
Leven in liefde laat zijn, waardoor jij maar daarbij, daardoor
en daarnaast ook weer ieder ander, alles wat anders is, kan en
mag zijn, onvoorwaardelijk is, onvoorwaardelijke liefde in het
leven is, in ieder(s) leven is. Want onvoorwaardelijke liefde in
leven wezen, is de onvoorwaardelijke liefde in leven zijn, is in
wezen Onvoorwaardelijke Liefde zijn. Dat wat het leven leven,
dat wat jouw eigen leven leven, dat wat jouw eigen leven in
onvoorwaardelijk en vanuit dezelfde onvoorwaardelijke liefde
leven, opnieuw, nogmaals het leven waard maakt. Omdat het
leven in en vanuit onvoorwaardelijke liefde, het mooiste leven
op aarde is. Het mooiste leven op aarde, omdat daar alle leven
start. Omdat daar alle leven een plaats mag vinden en alle
leven ook werkelijk een eigen plaats krijgt. En omdat het eigen
leven in en vanuit onvoorwaardelijk liefde leven, het leven mag
zijn waar ieder mens die voor zichzelf kiest, er daarbij of
daardoor ook voor de ander kan zijn, de gelukkigste mens op
aarde kan zijn, de gelukkigste mens op aarde mag zijn, de
gelukkigste mens op aarde is. Want houden van is de basis
voor een gelukkig leven, liefhebben is als het bloed wat door de
aderen van iedereen die en alles wat leeft stroomt en iedereen
in zijn of haar waarde laten, is de hartslag die ieder mens
voelt, wezenlijk en in wezen voelt, die ervoor kiest om dit te
delen. Want de onvoorwaardelijke liefde in en vanuit liefde
delen, is dat wat het werkelijk leven in liefde zal zijn, liefde is.
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Waar is de liefde?
Waar is de liefde nu, in de wereld die geleid wordt, door alles
wat de maatschappij, dat wat nodig lijkt, daardoor behoevend,
daarbij het nut over ‘t hoofd ziend, onwaardig is en vergeet?
Waar is de liefde nu, in de wereld die geleid wordt, door alles
wat de maatschappij, dat wat nodig lijkt, daardoor behoevend,
als (ver)plicht gezien, allesbehalve liefdevol is, je er zelfs van
weerhoudt grenzen te stellen, onwaardig maakt, een proleet?
Een proleet, een proletariër, die ontdaan van eigen kracht, op
geen enkele wijze bereikt wat nodig is, wat hem of haar zelfs
machteloos maakt, een zondebok, zelf gekozen, of daarbij tot
doel gesteld, zonder hulp geen vooruitzicht meer of bereiken.
Zonder hulp van, degene die hem of haar laat vallen, die hem
of haar aan zijn lot overlaat, niet gebruikt wat binnen zijn of
haar vermogen ligt, terzake onkundig zijn, nutteloos, falen,
doordat deze zichzelf voor gek zet daarbij om zeep helpt, met
hulp van, onmenselijk, pure frustratie, angst, zelf bezwijken?
Angst of zelf bezwijken, want ook deze twee zijn deel van het
leven, zonder of met kansen, mogelijkheden, één of beide?
Want, waar geen wil is, is geen weg, behalve voor degene die
deze wel ziet, die deze wel kiest, die aangemoedigd door
Liefde, met de oplossing komt, ”de menszelf”, blindengeleide.
De blindengeleide volgt, als vanzelf de voorganger, die geëerd
of beschompen is, getroffen, door wat nu recht heet, wat ooit
in werking is gesteld, op basis van voorkennis, voor wie leeft?
Ongeacht wat men deed, juist of onjuist, het diende zich aan,
het kwam, of dit nu gewenst, je erbij gebaat, de waarheid of
allesbehalve de waarheid was, alleen Jezus die om je geeft.
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Dankzij hem een gegeven, “zekerheid”, dat een ieder en alles
wat leeft, jou en mij, ooit de ware aard zal mogen laten zien.
Geveinsde schoonheid, licht bewerkt, zonder zin misschien?
Zonder zin of juist zinvol, waar geen mens aan ontkomt, dit
meteen het bewijs levert, dat ieder leven het nodig heeft, om
dit op een eigen en daardoor ook meest volwaardige wijze te
kunnen ervaren, want wezenlijk zijn, zelf zijn, is zelf beleven.
Doordat alleen dit je inzicht biedt en laat weten wat kan, wat
je als mens nodig hebt, wind en zonneschijn, maar ook zo nu
en dan wat schaduw of enige neerslag, het is mij om ’t even.
Om ’t even, feilloos voorspeld of toch onpeilbaar, door juist
te ontvangen waar behoefte aan en toe is, nuttig, van belang
de kracht van het heelal, alle energie in perfecte vorm en of
hoeveelheid, daardoor van waarde, voor iedereen die en alles
wat zichzelf is, kan en mag zijn, wat in het hier en nu bestaat.
Dat juist dit ene “signaal” van belang is, de weg kent, zich als
van nature weet te verhouden, is waarover het wezenlijk gaat.
Waarover het wezenlijk gaat, waar het om draait, dit ook nog
is zoals het is, zoals het was en zoals het altijd zal mogen zijn.
Van betekenis, vrij van de voorspelling of enige verwachting,
totaal onafhankelijk, volledig vrij, daardoor nu zonder venijn.
Zonder venijn, daardoor liefdevol, afkomstig van de hoogste
macht, dat wat werkelijk aanzien en de mogelijkheden geeft,
binnen en buiten de eigen grenzen, dat doen waardoor het
ook nu weer volledig is toegestaan, daardoor rechtmatig is.
Rechtmatig door rechtschapen te zijn, wederom handelend in
het Algemeen Belang, de meerwaarde, altijd en overal, fris.
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Fris, als een lentebries, omdat iedere dag nieuw is, iedere dag
een nieuwe mogelijkheid geeft, voor de persoon die zich laat
leiden door liefde, onvoorwaardelijke liefde, het levensgeluk.
Gezonde kansen, voor alles en iedereen die zelf vanuit zijn of
haar hart kiest, gezond zijn, zonder blokkades, heel niet stuk.
Stuk, beschadigd, gebroken of belast, door alles wat je jezelf
op enige tijd of wijze hebt aangedaan, nu de gevolgen draagt.
Want het slachtoffer zijn van, is door Jezus onmogelijk, nu in
wezen ongehoord, kan niet meer, eigen straf volgt, vertraagd.
Vertraagd, na jaren en of vele levens, die je als mens ooit hebt
geleid, waardoor nu lijden, dat is wat jou laat weten, je inziet.
Door inzicht te krijgen in dat wat ooit eens was, wat jij ooit
hebt veroorzaakt, nu een gevolg, jij bent je eigen Zwarte Piet .
Want dankzij Jezus, heeft God werkelijk ieder mens weer de
verantwoordelijkheid, de Vrije Wil doen toekomen, gegeven.
Dat is het geschenk van Zijn Zoon, Onze Redder, voor wie het
weten wil, daarbij verantwoordelijk is, eigen keuze in leven.
Het leven wat je zelf weer mag leiden, wanneer je zelf iedere
dag, de leiding neemt, over alles wat jij denkt, zegt en doet.
Geen enkel mens, zal je ervan kunnen weerhouden, omdat je
altijd van wezenlijke van betekenis bent, NU, in en in goed.
Wie het vermoeden heeft, op enige wijze denkt, dat dit anders
is, dat jij een spel speelt, waanbeelden hebt, dit voortkomt uit
iets wat je overkomen is, gevolg van al jouw leed en leiden.
Die zal soms goed en soms kwaad over je spreken, je daarbij
mogelijk ophemelen of door een vernietigende woordkeuze te
gebruiken, je in een kwaad daglicht te plaatsen, even mijden.
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Even mijden, door uit je buurt te blijven, door tijdelijk niet in
jouw omgeving te komen of in jouw omgeving te willen zijn.
Geen directe aanval, noch een bewijs dat het iets met jou te
maken heeft, dit anders voelen of ervaren, doe jij, jouw pijn.
Pijn die jij jezelf oplegt, die jij jezelf aandoet, die jij jezelf in
wezen toestaat er te zijn en daardoor ook wezenlijk zo voelt.
Pijn die geen enkel nut dient, geen enkele waarde heeft, geen
enkele zin, totaal overbodig, onnodig en daardoor onbedoeld.
Een beetje als alles wat er op dit moment in de wereld plaats
vindt, in de wereld plaats krijgt, in de wereld plaats heeft.
Waarbij geld de leading rol speelt, de rol die zijn langste tijd
gehad heeft, omdat de mens die weet, nu wezenlijk weer leeft.
De mens, die zich vanaf nu, op geen enkele wijze meer laat
stoppen, door de steeds opnieuw getoonde negatieve beelden,
die door de media gepromoot worden en openlijk verspreid.
De mens, die weet dat ook elk mens ongeacht de gekozen rol
of functie in het hier nu, zich zal gaan verantwoorden, zich
zal mogen verklaren, allereerst naar zichzelf, daarbij naar de
ander, toch verantwoordelijkheid nemen, een kwestie van tijd.
Een kwestie van tijd, want tijd heelt uiteindelijk alle wonden,
die door geen enkel ander middel, die op geen enkele andere
wijze feitelijk geheeld kunnen worden, levenslessen volgen.
Levenslessen die je kunnen en mogen helpen en een bijdrage
leveren wanneer je je eraan overgeeft, niet wordt verzwolgen.
Verzwolgen of ten onder gaat aan de druk van het dagelijks
hooghouden van de ballen, de 24 uurmaatschappij genaamd.
Doordat je jezelf te kort doet, je eigenwaarde, je je schaamt.
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Ja, want schaamte, spijt of enige andere onderbouwing van
een negatieve emotie, zal opspelen wanneer er ruimte voor is.
Ruimte die jij eraan geeft, die jij eraan besteedt, die jij er zelf
voor vindt, door eigen toedoen, goed of allesbehalve dat, mis.
Mis of een misvatting, dit laatste doordat jij voor jezelf, over
jezelf en of de ander een bepaalde gedachte hebt, die geheel
door eigen toedoen, door eigen denken, doen en handelen een
gevolg vindt, een vervolg vindt en wezenlijk tot stand komt.
Wezenlijk tot stand gebracht, gecreëerd, door jouw gedachten
bewezen, doordat het je beheerst, je zijn overneemt, verstomd.
Jouw zijn verstomd en het zwijgen oplegt, waardoor dat wat je
doet, dat wat je tot die tijd hebt kunnen en mogen doen, door
laten gaan onmogelijk wordt, op geen wijze meer haalbaar.
Tenzij je als mens de reden weet, het je weer herinnert en ook
daarbij de kans pakt om dit iedere dag te doen, te doen waar
jij zo goed als zeker van bent dat het werkt, bijzonder of raar.
Ja, bijzonder of raar, wat is het verschil en wat maakt het uit
wat de andere ervan denkt, wat de ander ervan denkt of vindt.
Het gaat allereerst om jou, daarbij om de ander, ieder ander,
het Algemeen Belang, dat waarvoor je als mens geboren bent,
dat wat jouw missie, doel in het leven is, jouw innerlijk kind.
Het innerlijk kind wezen, het kindzijn wat je in al zijn of haar
schoonheid weer mag omarmen en in liefde mag ontvangen.
Tenzij je ervoor kiest om dit, jouw innerlijk kind, nog of zelfs
nooit een plaats te willen geven, redenen genoeg om het uit te
stellen, redenen genoeg om de ware liefde die in ieder is geen
kans te geven, of kies jij voor jezelf, jouw leven en ga jij er nu
net als ik ook vol voor, leven in plaats van stil verlangen?
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Inleiding
En evenals in mijn vorige boek plaats ik ook dit keer de foto
met de uitspraak van een uniek, bijzonder mens, het icoon,
Nelson Mandela, omdat het past bij dit boek en omdat het past
bij dat wat mijn leven getekend heeft. Ja, getekend heeft, in het
verleden ligt, omdat ik me er wezenlijk en werkelijk van
losgemaakt heb, ik me er uiteindelijk van los heb kunnen
maken, doordat ik in de gelegenheid ben gesteld, om me te
laten leiden door dat wat mijn hart me ingeeft. Ik me heb
mogen laten leiden, door dat wat mijn hart me ingegeven heeft,
waardoor dit ook werkelijk de moeite waard is. Omdat ik
dankzij dat wat mijn hart me ingeeft en ingegeven heeft,
daadwerkelijk heb mogen leren. Zelf heb mogen leren en
begrijpen dat de wereld zoals deze gezien wordt, de wereld
zoals deze getoond wordt, de wereld zoals deze door het gros
van de mens gezien en door een groot deel van de mensen
getoond wordt, totaal verschilt van hoe de wereld er werkelijk
uitziet. Anders dan hoe de wereld werkelijk en wezenlijk is. De
wereld, de mensen, dieren en alles wat op deze planeet, aarde
genaamd leeft. Dat ik de hemel en alle hemellichamen nog
steeds buiten beschouwing laat, dit in een later boek vanzelf
vorm vindt of vorm krijgt, zal duidelijk zijn. Omdat ik daar op
dit moment, nu nog geen uitspraak over doe of iets kan zeggen.
Ik nu nog geen kennis heb om hier iets over of van te kunnen
schrijven, ik nu nog geen kennis heb. Doordat ik me bezig mag
en kan houden met alles wat de aarde betreft. En ik me op dit
moment bezig kan en mag houden met alles wat de aarde,
iedereen die en alles wat leeft aangaat. Wat iedereen die en
alles wat leeft aangaat en waar iedereen die en alles wat leeft,
wat geaard is, betreft. Omdat dit nu het Algemeen Belang is.
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Dit is waar de aarde, iedereen die en alles wat leeft profijt van
heeft, omdat het gaat over wat hier op aarde is. Wat hier en nu
op aarde is, omdat het vooruitlopen op dat wat er ooit eens kan
gaan gebeuren, dat wat er ooit eens zou kunnen gebeuren geen
enkel nut dient, niet van nut is wanneer we als mens ervoor
kiezen om niet wezenlijk op aarde te zijn. Wanneer we bezig
zijn met alles wat totaal geen enkel belang dient, dan bezig te
zijn met het belang van dat wat door het duister, door donkere
krachten en machten veroorzaakt wordt veroorzaakt is en in de
toekomst nog veroorzaakt zal worden. Omdat het al dusdanig
veel onnodig en nutteloos leed veroorzaakt heeft, dat ik me
werkelijk afvraag, hoe dom, hoe onnadenkend en of hoe
verdrietig kunnen we zijn, dat we daar op dit moment in het
hier en nu dagelijks nog steeds de gevolgen van dragen en er
steeds weer voor lijken te kiezen om hetzelfde te doen. Te doen
wat het nutteloze van dragen van de gevolgen met zich
meebrengt. Nutteloos en onnodig omdat de gevolgen, die op
geen enkele wijze door ons zouden hoeven te worden gedragen
nog steeds aan de orde zijn. Aan de orde en of aan de macht
zijn. De gevolgen, de volgelingen, de mensen die de pijn in
zich dragen en deze maar al te graag willen delen met….
Ik kies ervoor om ieder mens zijn of haar eigen leven te laten
leven, daarbij eigen verantwoordelijkheid te nemen en daarbij
ook de eigen gevolgen te laten dragen. Ik kies ervoor om de
werkelijke betekenis van het woord vrede vanuit Vrije Wil na
te laten leven. Omdat vrede, tevreden zijn is. Vrede alles te
maken heeft met de Vrije Wil, dat wat nodig is, nut heeft en dat
waar ook ieder mens wezenlijk behoefte aan en toe heeft,
omdat de Vrije Wil het enige is waar waar tevreden zijn uit
voortkomt. De Vrije Wil van de mens ook werkelijk alleen
gebaat is met dat wat vrede teweegbrengt, vrede uit liefde.
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Vrede uit liefde. En wie bedacht heeft dat vrede voort moet
komen uit vernietiging uit het tegengaan van de Vrije Wil en
alles wat het tevreden zijn als een soort doel op de agenda heeft
gezet, die zal wel heel veel pijn hebben geleden. Pijn hebben
geleden waardoor vrede en het tevreden zijn met name voor die
persoon een strijd zal zijn. Een strijd zal zijn geweest en een
strijd zal blijven waar die bewuste persoon voor kiest. Waar de
persoon die bewust of onbewust is voor gekozen heeft. En dat
dit de keuze van één enkel iemand mag zijn, dat dit de keuze
van één enkel iemand mag wezen, is waar ieder mens, waar
alle mensen over de hele wereld zich bewust van mogen zijn.
Zich bewust van mogen worden, omdat het nu tijd is dat ieder
mens weer zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, zijn of haar
eigen leven en alles wat daarmee gepaard gaat zelf in handen
neemt. Ja, zijn of haar eigen leven zelf weer in handen neemt,
omdat dit de enige verantwoordelijkheid is die we als mens
hoeven te dragen. En ieder mens die er zelf dan nog voor kiest
om de verantwoordelijkheid voor de hele wereld, alle lasten
van en voor de hele wereld, een ouder, een vader, moeder,
broer, zus, oom of tante of wie of wat maar ook te willen
dragen die zal daar de gevolgen zelf van mogen ondervinden.
Ja, zelf van mogen ondervinden, omdat vrede vanaf nu alleen
nog geassocieerd hoeft te worden met tevreden zijn. Oorlog
evenals de lasten dragen voor iedereen die en alles wat leeft
door en dankzij Jezus voorgoed verleden tijd is. Voorgoed in
het verleden ligt, voorgoed in de geschiedenis. Omdat het
woord geschiedenis omschrijft wat er ooit gebeurd is. Wat er
ooit heeft plaatsgevonden, heeft plaats gehad, doordat het
plaats kreeg. Dit geldt voor alles! Dit geldt voor oorlog voeren,
en alles wat met oorlog en vernietiging te maken heeft. Oorlog
en vernietiging werkelijk en wezenlijk geen Vrede is of wordt.
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Oorlog en vernietiging, ook op geen enkele wijze te maken
heeft met de Vrije Wil van de mens, met dat wat God vanuit
Onvoorwaardelijke Liefde aan de mens heeft gegeven. Op geen
enkele wijze geassocieerd hoeft te worden met dat wat Vrede is
en tevreden zijn is en de mens, iedereen die en alles wat leeft in
zich heeft. Wat de mens, iedereen die en alles wat leeft in zich
heeft, omdat ieder mens in wezen vrede, tevreden en daardoor
en daarbij onvoorwaardelijke liefde is. En onvoorwaardelijke
liefde door vrede en tevreden zijn, is het enige wat manipulatie
en alles wat dit in de hand werkt, dit in zich heeft tegenwerkt.
En tegenwerking is weerstand, tegenwerking is dat wat de
mens van nature heeft gekregen, is dat wat de mens in zich
heeft, het afweersysteem. Dat door het afweersysteem te
onderdrukken, te beïnvloeden en te manipuleren alle ziektes en
alles wat strijd en het bestrijden van in werking heeft gesteld is
dat wat vanaf vandaag weer zichtbaar mag worden. Weer
zichtbaar mag worden doordat het weer zichtbaar, voelbaar en
merkbaar mag zijn. God heeft de mens gezond geschapen,
heeft de mens alles gegeven wat nodig is om het leven te
kunnen leven waarvoor gekozen is. En iedereen die en alles
wat een bijdrage levert aan het tegengaan van Gods Liefde en
de Vrije Wil van de mens, de vrije wil zal door het
zelfregulerend systeem, het hart, het hoogste signaal van de
mens zelf gecorrigeerd worden. Daardoor wordt ons zijn ziek.
Ons zijn wordt ziek, waardoor we naar onszelf mogen kijken,
Ziek zijn, is zie ik, kijk naar wat je doet, kijk naar wat je hebt
gedaan en kijk hoe je het zelf mag omkeren, hoe je het zelf kan
verhelpen en hoe je zelf jouw leven weer in handen krijgt.
Jouw leven, het leven wat je leeft en leven mag, mits je de
juiste waarden, jouw eigenwaarde, dat wat jij waard bent, waar
maakt, waar kunt maken wanneer jij jouw leven in vrede leeft.
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Gelovig of Goed Gelovig?
Wat heb je nodig om je leven dagelijks, iedere dag die volgt,,
op de meest liefdevolle en optimale wijze te kunnen leven?
Eten, drinken en een dak boven jou hoofd, liefde voor de
mens, dieren en alles wat leeft om je heen, delen en geven.
Ja delen en geven, omdat het kunnen delen en geven van
alles wat jij buiten eten, drinken en het dak boven je hoofd
hebt, door ervoor te werken en dit voor later op te sparen.
Jou op geen enkele wijze het geluk brengt, het geluk dat je
ervaart wanneer je deelt, wanneer je jouw leven deelt met de
mensen die het nodig hebben, die behoevend zijn, ontbrekend
doordat zij de kans misten, verspeeld hebben, dagen, jaren.
Dagen of jaren, dat is de vraag die ieder mens voor zichzelf
zal kunnen en mogen geven, door dit zelf te beantwoorden.
Want het antwoord geven zijn zelf, dit komt van binnenuit, is
dat wat je voelt, waardoor je getroffen wordt, wat het leed tot
stand brengt, tenzij je voor het juiste kiest, verantwoorden.
Te verantwoorden, door je verantwoordelijkheid te dragen, je
zelf verkregen verantwoordelijkheid te nemen, hier en nu.
Omdat het tijd is, dat je weet dat jij zelf je eigen weg mag zien,
jij deze zelf mag bepalen, jij als kind van God, het individu.
Ieder mens heeft ooit zijn of haar leven mogen kiezen en mag
de herinnering aan wat in het verschiet ligt, zelf ook invullen.
Tenzij je ervoor kiest om van jouw pad te raken, de weg die jij
ooit voor jezelf gekozen hebt, te ontlopen, de dingen te doen
die jou laten verdwalen, die jou afhankelijk en daardoor ook
een prooi van de macht maken, daarbij jouw pad verhullen.
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Jouw pad verhullen of kies je er toch voor om jouw pad te
onthullen, het pad wat jij zelf mag gaan en waarmee jij ieder
ander, daarbij ook alle mensen die je liefhebt en voor jou in
het hier en nu dierbaar, daarbij met jou in leven zullen zijn.
De mensen die je ooit bent tegengekomen, die je hebt gezien,
die je ooit hebt ontmoet, waar mee je kennis hebt gemaakt,
thuis of onderweg, buiten in de natuur, op de weg, in de trein.
Ja, thuis, onderweg, in de natuur, op de weg of in de trein, of
op een andere plaats waar jij ooit bent geweest, je uit eigen
beweging hebt begeven, zelf naartoe of heen bent gegaan.
Omdat het leven bestaat uit mooie momenten, het maken van
herinneringen, die je altijd bij zullen blijven, ongeacht waar
of met wie dit is, de zogehete lach, maar ook zeker de traan.
Want in het leven zullen de gebeurtenissen even wisselend
zijn als alle weersomstandigheden en gelijk de jaargetijden.
Hoewel het erop lijkt dat er geen voorspelling meer mogelijk
is, weet je dat de natuur er elke keer zelf weer voor zorgt, dat
dat wat nodig is en mag gebeuren komt, zonder te vermijden.
Ja zonder de dingen te vermijden die in de loop der jaren,
door het verstrijken van de tijd er zonder erg in zijn geslopen.
Alsof het erbij hoort, het helemaal past, ongevraagd of soms
zelfs met toestemming van onder iemands huid zijn gekropen.
Onderhuidse spanningen, die zonder dat de mens het zelf
voelt of weet, leiden tot voornamelijk negatieve emoties, als
angst en of pijn met daaruit voortkomend leed en verdriet.
Onnodig, absoluut zinloos, wanneer je het groter geheel
begrijpt, ervoor kiest de achterliggende oorzaak te leren
kennen, waardoor je daadwerkelijk het euvel, de start ziet.
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De start, daar waar iets eerder ontstaan is, waar de oorsprong
voor alles wat is, wat was en is geweest ooit eens is begonnen.
Met de aarde als basis van klei, alleen zand, door aanvulling
met water, gevormd, totaal vrij van alle lasten, belastingen,
schone grond, nog niet stijf of hard geworden, ongeronnen.
Door echter alles wat van invloed zou kunnen zijn, op zowel
positieve als negatieve wijze toe te staan, te starten, beginnen.
Heeft de mens zichzelf tekort gedaan, zich laten leiden door,
alles wat uit hebzucht voortkomt, meer willen dan nodig is, dit
zelf gecreëerd, het in cultuur brengen van grond, ontginnen.
Dit is zeker het begin geweest van alles wat geleid heeft tot het
verwoesten van moeder aarde en alles wat hieruit is ontstaan.
Wellicht kunnen we het voorbeeld wat de natuur ons nu geeft
ter harte nemen en erop vertrouwen dat alles wat komt goed
is en dat wat komt te laten gebeuren, zonder dit tegen te gaan.
Omdat het tegengaan, het bestrijden en alles wat ervoor heeft
gezorgd dat de mens (hulp)behoevend is geworden, in de loop
der jaren, met het verstrijken van de dagen, wezenlijk de tijd.
In plaats van echt slimmer, verstandiger, eerder dom en naïef
is geworden, zichzelf als oppermachtig ziet, maar in wezen
geremd door wat hem of haar pijn doet, zichzelf raakt, spijt.
Spijt of schuldgevoel, de lasten die de mens zich door alle
jaren en eeuwen heen heeft aangedaan, zelf heeft opgelegd.
Zelf omdat ieder mens een keuze heeft, zijn of haar keuze
mag maken, geen mens uitgezonderd, tenzij dit wordt gezegd.
Gezegd, door de persoon die denkt meer te zijn, meer rechten
te hebben, en mogen beslissen of het leven van ieder ander.
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Dat ik je nu al kan zeggen, dat deze persoon ook heel veel te
dragen heeft, heel veel te verantwoorden daarbij, voor hem of
haarzelf, maar ook voor het zeggen van, ik wil, verander.
Ja, wanneer hij of zij zelf zou veranderen, hij of zij zelf dat
zou doen wat hem of haar tot een beter mens maakt, tot een
betere persoon dan wie hij of zij in wezen is en ook mag zijn.
Dan zou de wereld al heel lang vrede kennen, dan zou de
wereld weer begrijpen, zou alles begroeid zijn, geen woestijn.
Zonder woestijn zou ieder mens, op de plek kunnen blijven,
zou ieder mens daar kunnen wonen waar zijn of haar werk,
zijn of haar leven en alles wat is, van belang is en zal wezen.
Door het om te draaien, dat van belang is te laten wezen, te
laten zijn, creëer je, leer je hoe het is de natuur te volgen, de
natuur weer haar werk laten doen, jezelf zijn zonder vrezen.
Vrezen en angst hebben voor zijn in samenspraak met het
overmoedig zijn en wat daarmee gemoeid is, gepaard gaat.
De werkelijke factoren, die ervoor zorgen dat de mens zichzelf
onderschat of overschat, de redenen, voor boosheid en haat.
Haat en nijd, om niet te kunnen voldoen aan de vele, zo niet
alle verwachtingen die deze tijd van de mens heeft gevraagd.
Dat daardoor de kennis niet door wist te vloeien, de waarheid
geen weg kon vinden, is de reden, wat de uitkomst vertraagd.
De uitkomst vertragen, de uitkomst verhinderen of in wezen
elk mens ertoe aanzetten zichzelf op enige wijze te verliezen.
Dit is wat vanaf vandaag gestopt kan en mag worden, voor
wie wezenlijk op God en zijn Zoon Jezus vertrouwt, Gelovig
of toch goed gelovig zijn, een kwestie van bewustzijn kiezen.
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Ik heb mijn keuze gemaakt, ik maak mijn keuze opnieuw aan
het begin en aan het einde van elke dag, weeg daarbij serieus
alles wat mij helpen mag en waarbij ieder mens gebaat is af.
Omdat ik er de tijd, de kennis, de middelen en er daardoor
ook de mogelijkheden voor heb gekregen, een zegen of straf?
Ik zie het als zegen, ik ervaar het als een geschenk, ik beleef
het als het grootste goed wat mij ooit maar mag overkomen.
Heb het beste met ieder mens voor, wil me er op geen enkele
wijze aan opdringen, heb zeker wel een wens, mijn dromen.
Dromen die betrekking hebben op een mooie en vooral ook
op een gezonde wereld, een wereld waarin iedereen de kans
heeft om zijn of haar leven zelf op liefdevolle wijze te leven.
Door ieder mens bewust de kans te bieden om zelf keuzes te
maken, de weg te volgen die hen ook mogelijkheden geven.
Mogelijkheden in het hier en nu en dat wat de wereld nodig
heeft, waar werkelijk en wezenlijk behoefte toe is, echt nut.
Want de eerste levensbehoefte is, ook nu onvoorwaardelijke
liefde voelen, tevredenheid zijn, eten, drinken en beschut.
Beschutting door het dak boven je hoofd, dat wat ieder mens
die leeft, ieder mens die wil leven en ieder mens die in leven is
als meest belangrijke factor, dat wat is nu zal mogen ervaren.
Door plezier en alles samen te doen, vrijwillig geen bezwaren.
Bezwaren, dat wat werkelijk de enige last is, die ieder mens
zelf meedraagt, de mens die zijn of haar leven laat leiden.
Door geld, de ander, status, vergezeld van negatieve emoties,
daaruit voortvloeiende gevoelens en gedachten, zelf gekozen,
gecreëerd of gemanipuleerd, eigen bewijs in leven lijden.
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Ja, want dat er mensen leiden en mensen lijden, dat weten we
allemaal. Wanneer we ons eigen leven leven, zijn we in staat
om het verschil en het onderscheid te kunnen zien. Daarbij het
verschil en het onderscheid te maken. Omdat het verschil en
het onderscheid zien en maken het enige is wat wezenlijk en
werkelijk het verschil kan en mag maken. Doordat dit verschil
en dit onderscheid, werkelijk en wezenlijk onderscheidend is.
Dit verschil en dit onderscheid werkelijk anders is dan al het
andere, dan al het andere en ieder ander, doordat dit verschil en
onderscheid er zelf geen dubbele agenda op nahoudt. Dit
verschil en onderscheid, onderscheidend genoeg is om al het
andere ook werkelijk en wezenlijk zichzelf te laten zijn.
Zichzelf te laten zijn, waardoor de persoon, iedereen die en
alles wat leeft, in staat is om zelf eigen keuzes te maken. De
keuze te maken die in het Algemeen, over het Algemeen en
daarmee in het Belang van iedereen die en alles wat leeft is.
Want het Algemeen Belang is werkelijk het enige belang wat
ertoe doet. Het Algemeen Belang is werkelijk dat wat het
verschil maakt en daardoor de mogelijkheid biedt om ieder
mens zijn of haar leven te laten leven. Zijn of haar leven te
laten leven, door hem of haar zijn of haar leven te laten zijn. En
wanneer je als mens het voorbeeld geeft, wanneer je als mens
wezenlijk en werkelijk het voorbeeld geeft, dan zal de ander,
de persoon die eraan toe is om zijn of haar leven te gaan leven,
vanzelf, van nature, geheel van en naar eigen vermogen en
kunnen zijn of haar weg gaan lopen. Want het leven is een
weg, het leven is een reis en het leven heeft een bestemming.
De bestemming die voor iedereen die en alles wat leeft
haalbaar is op het moment dat de mens, ieder mens en alles wat
menselijk en wenselijk is, weer naar zichzelf, zijn of haar hart
gaat luisteren. Omdat het luisteren is wat nodig is, de behoefte.
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Luisteren in wezen het enige is wat we als mens hoeven doen
om onze bestemming dat wat wij mogen doen te kunnen
bereiken. En wie zich laat leiden door andere geluiden dan het
geluid van zijn of haar hart, die zal geconfronteerd worden met
conflicterende belangen. De persoon die luistert naar alle ruis
om hem of haar heen, zal moeite hebben de stem van zijn of
haar hart te kunnen volgen. Die zal naast dat het moeite kost
om zijn of haar stem te horen, mogelijk zelfs moeite kunnen
hebben met het ontcijferen van alles wat hem of haar aan
woorden wordt aangeboden. Woorden die daardoor een
dubbele betekenis krijgen, woorden die in eerste instantie een
positieve, maar door de ruis vooral of met name een negatieve
betekenis hebben. Het luisteren naar de negatieve betekenis zal
dan eerder voorkeur krijgen en eerder leiden naar dat wat leidt
tot het verlangen, het verlangen naar, dat wat in wezen van
nature al aanwezig is, maar waar door de ruis geen toegang toe
gevonden wordt. Waar geen toegang toe maar tot gevonden
wordt, omdat men buiten zichzelf zoekt. De persoon die
verlangt zoekt naar iets of iemand buiten zichzelf, wat hem of
haar gelukkig en daardoor tevreden maakt. En wanneer deze
persoon dan datgene bereikt heeft, de persoon of daar waar hij
of zij zo naar verlangd heeft als eigen beschouwt, zal er weer
een nieuwe behoefte ontstaan. Dan zal er weer een nieuwe
behoefte ontstaan omdat het verlangen, het enige zuivere, ware
verlangen, een stil verlangen is. Een verlangen om in wezen stil
te zijn, waardoor je ook stil bent, waardoor je daadwerkelijk
het eigen hart, maar daarbij ook de stem van ieder ander hart
kunt horen. Het hart kunt horen van iedere persoon die in
wezen behoevend is. Behoevend door nog niet verzekerd van
zichzelf te zijn. Verzekerd of zeker, want dat dit laatste wel
degelijk een verschil is, dat het verschil te maken heeft met het
woord zelf, is dat wat iedereen weer zal ervaren, die zichzelf is.
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De persoon die door conflict of confrontatie met zichzelf ook
wezenlijk het verschil leert kennen. Het verschil in
zelfverzekerd en zelfzeker zijn leert kennen. Want
zelfverzekerd is iets wat de ander van je vindt, wat de ander
van je denkt en hoe de ander jou ervaart en ziet. Zelfzeker ben
je wanneer je ook wezenlijk en werkelijk weet dat je het bij het
rechte eind hebt, doordat jij zelf je eigen zekerheid beleeft.
Doordat jij zelf je eigen zekerheid ervaart en de kennis hebt
opgedaan om jezelf in iedere situatie, in alle omstandigheden
en op elk moment te kunnen redden. Te kunnen redden door
zelfredzaam te zijn. Want alleen wanneer je zelfredzaam bent,
ben je in staat om er voor de ander te zijn. Alleen wanneer je
zelfredzaam bent ben je in staat om het grotere geheel te zien.
Dan ben je in staat gesteld om dat te bereiken wat ieder ander
die nog twijfelt, een steuntje in de rug biedt. Want door het
steuntje in de rug te bieden, door er voor die persoon te zijn.
Er voor die persoon te zijn, zonder zijn of haar leven over te
nemen, zonder zijn of haar leven in de richting te duwen waar
jij je zinnen op hebt gezet. Want wanneer jij je zinnen zet op
iets en dit alleen in jouw belang zou zijn, dan zul jij daar zelf
verantwoordelijk voor zijn en er daardoor ook mee belast
worden. Dan zal de last of zullen de lasten die daarmee gepaard
zijn volledig voor jou zijn. Ik heb ervoor gekozen om zelfzeker
te zijn en zelfverzekerd te zijn wanneer de ander daar behoefte
aan heeft. Wanneer de ander daar behoefte toe heeft, zodat ik
de ander ervan kan verzekeren, door hen liefde tijd en aandacht
te geven, hen kan en mag verzekeren, dat ik evenals de ander
een mens ben, die door schade en schande wijzer geworden is.
De persoon die door te begrijpen weet, dat alles bij mij zelf
start, ik er kan en mag zijn, voor wie dit vraagt, door het juiste
te doen. Juist denk, zeg en doe, dit daarbij iedere dag naleef.
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Ja, want het enige wat we kunnen doen en mogen doen is
iedere dag wanneer de dag ten einde komt, ons eigen leven
evalueren. We mogen ons leven evalueren en wanneer dit juist
is, wanneer dit juist is geweest ervaren we dat dit ook werkelijk
en wezenlijk zo is. Omdat we dat wat we zijn voelen, omdat we
dat wat we zijn mogen beleven en dat wat we zijn in wezen
kunnen en mogen ervaren, wanneer we in leven zijn. Wanneer
we in ons leven zijn en er iedere dag voor kiezen om dit weer
zo te willen voelen. Want wanneer jij in jouw leven bent, zul je
exact weten wat van jou is en wat van de ander. Wanneer jij in
jouw leven bent, zul je bereid zijn, zul je je bereidheid voelen
en ook tonen dat je in jouw leven wilt zijn. Dat je in jouw leven
wilt zijn, doordat dit jouw leven is. Het leven is waar je met
heel je hart en ziel voor gekozen hebt. Dit het leven is waar je
met alles wat je bent en alles wat je in je hebt voor wilt gaan,
omdat het jouw leven, jouw keuze en alles is waar jij de moeite
voor wilt doen is. Waar jij met alles wat je in je hebt voor de
volle 100% procent dagelijks voor gaat. Want wat heeft het
voor zin, wat is de zin van het half leven. Wat is de zin van
jouw leven leven, wanneer je in een verminderde staat van zijn
zijn bent, tenzij je met alles wat je bent, inclusief dat wat je op
je genomen hebt, dat wat jij zelf echt geaccepteerd hebt als
toelaatbaar, ook voor 100 % kunt wezen? In wezen ook voor
100% jezelf kunt zijn, doordat je nog steeds doet wat juist is, je
nog steeds doet wat je voldoening geeft, zonder dat je spijt of
hinder ondervindt van de tijd waarin je je hier nog niet van
bewust was. Je je nog niet bewust was van wat jouw leven,
jouw gekozen leven, voor jou inhoudelijk betekende? Ja voor
jou inhoudelijk, omdat jij de inhoud bent van leven, jij het
inhoudelijk met alles wat je bent eens bent. Je het samen eens
bent, een samen met, waardoor jij jouw leven mag zijn. Het
leven mag zijn waar jij met heel je hart voor gekozen hebt.
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Het leven waar je voor gekozen hebt op het moment waarop
jouw levensklok ging luiden. Het moment waarop het startsein
voor het leven van jouw leven gegeven is en het startsein voor
het leven met iedereen die en alles wat leeft. Omdat jouw leven
verbonden is met iedereen die en alles wat leeft. Ieders leven
een verbinding tot stand brengt en al deze verbindingen een
netwerk vormt wat de wetenschap, alle wetenschappers ver te
boven gaat. Hogere wiskunde, hogere wis- en waarheid kunde,
hogere wis en waarheid wanneer ieder mens weer zijn of haar
leven leeft en alles wat is, zo is, door zo te zijn, doordat ieder
mens weer vooral het leven leeft zoals dit bedoeld is, zijn of
haar leven leeft evenals het schilderij van een meesterschilder,
een boek van de beste auteur, een “Oscar-waardige” film. En
allemaal, doordat de regisseur de verfilming van dit boek, de
wijze waarop het verhaal beschreven wordt en hij of zij dit laat
zien, dit uitdraagt, op de meest mooie en perfecte wijze doet.
Dat alle acteurs in de film, alle rollen die gespeeld worden en
iedereen die dit uiteindelijk uitvoert dan ook perfect op het
juiste tijdstip, in de juiste scene en alles wat daarin en daarbij
hoort weergegeven wordt, maakt dat het meesterstuk ook
werkelijk op die wijze wordt gewaardeerd. De waardering
krijgt, die het mag krijgen. Want dat iets pas echt de juiste
waardering krijgt wanneer iets volledig tot bloei komt, in bloei
staat, is duidelijk. Dat geldt ook voor een mens, een mens die
in de bloei van zijn of haar leven is en wellicht nog mooier, dit
durft te delen met iedereen die en alles wat leeft. Met iedereen
die en alles wat in zijn of haar omgeving is, waar hij of zij mee
te maken krijgt waardoor het voelt als een perfect symfonie,
een perfect gecomponeerd muziekstuk. Een stuk waarvan alle
partijen, inclusief de dirigent exact weet hoe de verhoudingen,
hoe de verschillende betrokkenen in relatie staan tot de ander.
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Toekomstmuziek
Toekomstmuziek of is het toch ook nu nog steeds de toon die
deze muziek werkelijk, wezenlijk, zo onnoemelijk mooi maakt.
De toon die de muziek op een dusdanige wijze binnen laat
komen, in het hart zijn weg laat vinden, waardoor deze ook
dat wat de mens is, zijn of haar gevoelige snaar aanraakt.
Aanraakt als een trilling, die door het hele lijf voelbaar is en
daardoor ook werkelijk in werking stelt wat zo vaak nodig is.
Een herinnering, mooi of minder mooi, plezierig of minder
plezierig, ontroerend of minder ontroerend, de geschiedenis.
De geschiedenis van de persoon in kwestie, dat wat hem of
haar heeft gemaakt tot wat hij of zij nu is, mag zijn in wezen.
Wanneer dit bekend is, de persoon zijn of haar ware ik weet
te waarderen, het levensverhaal, eigen kennis kunnen lezen.
Eigen kennis, zelfkennis, zelfwaardering, die gebaseerd is op
dat wat iemand in het leven heeft meegemaakt, heeft opgelost.
Want zelfs wanneer nog niet alles is ervaren, doordat er nog
het nodige beleefd mag worden, de mens zelf iedere dag ook
de moeite neemt om te relativeren, de kansen ziet, van alle
lusten en lasten, zal dat wat je beslist een keuze zijn, getost.
Ja getost, wanneer je als mens nog geen volledig vertrouwen
betreffende je gevoel hebt, de keuze nog bij de ander, bij iets
of iemand anders laat, waar je je daarbij wel in kunt vinden.
Geen vaste of voor de hand liggend keuze, tijdens het moment
waarop je de beslissing neemt, maar eerder door een gegeven,
van wat je hoort, wat men je vertelt of laat zien, meekrijgt en
denkt dat de keuze weloverwogen is, geen doekjes om winden.
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Geen doekjes, ook niet tegen het bloeden, wat soms door een
ondoordacht besluit, dat waar je even wat tijd over heen mag
laten gaan, om aan het idee te wennen, toch overhaast beslist.
En wanneer achteraf dan blijkt dat het totaal geen passende
keuze was, durf je vaak daarop niet terug te komen, bang, uit
angst voor reacties, van die of geen, omdat je je hebt vergist.
Maar wie ben jij, wanneer je besluit om je te laten leiden door
wat de ander, wie dan ook van je zegt, denkt of wel vindt?
Ben jij een waardig persoon, een mens die zelf verantwoord
is, je eigen beslissingen mag nemen of blijf je toch dat kind?
Het kind wat zich in zijn of haar jeugd, door één of zelfs beide
ouders al heeft laten vertellen, wat gebruikelijk en passend is,
voor in jouw leven, in het leven wat jij in mag vullen en leeft.
Waar je dan vervolgens volledig naar geluisterd hebt, omdat
het goed voelde, je geen zin had in strijd of discussies, met de
mantel der liefde bedekken van jouw eigen ik, de persoon die
je bent, jouw eigen mening voor je houdend, omdat je geeft.
Vraag je eens af, wat je gegeven hebt, wat je zonder meer of
in wezen, zonder jezelf in acht te nemen, zomaar voorbij hebt
laten gaan, door dit uit liefde voor, aan de ander over te laten.
De ander, de persoon of personen waarmee je samen woont,
leeft en bent, uit onvoorwaardelijke liefde of later toch haten.
Onvoorwaardelijke liefde of haat, omdat je de ander, ieder
ander, in jouw leven, zelf een bepaalde rol hebt toebedeeld.
De ander, maar ook jezelf, doordat dit als overheersend is,
ervaren, je je ondergeschikt voelde of zo hebt opgesteld, de
eigen mening voor je houdend, nu later in leven verdeeld.
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Ja verdeeld, omdat je in wezen, nooit zelf een eigen mening,
een eigen visie of eigen wijze van leven hebt gehad of gekend.
Totaal onwetend, jouw leven hebt laten voortkabbelen, zodat
je als makkelijk en meegaand beschouwd werd, de meeste tijd
volledig over het hoofd werd gezien, jij of toch jouw talent.
Dat waarmee jij je onderscheid van de ander, ieder ander en
alle mensen die anders zijn, doen en zich anders gedragen.
Op geen enkel moment opvallend, doordat je jezelf altijd op
de vlakte en op de achtergrond hield, zonder iets te vragen.
Vragen, doordat je nieuwsgierig, belangstellend of juist in het
bijzonder geïnteresseerd was in het leven wat de ander leidt.
Wanneer je je een voorstelling zou maken, je je in dan in de
ander zou verplaatsen, zou je je dan ook zo voelen of was je
dan op voorhand al bevooroordeeld, door de details afgeleid?
De details, doordat je er meteen al vanuit bent gegaan dat het
leven wat jij leeft vergelijkbaar met de ander, ieder ander is.
Op geen enkele wijze bezig met jouw leven, maar met dat wat
de ander meegemaakt heeft, heeft ervaren, ook geschiedenis?
Ja geschiedenis, waar je van kleins af aan al, door deel te zijn
van, een gezin, door dochter of zoon, broer of zus, kind of de
volwassene te zijn, wezenlijk één mee bent geworden of was.
Was, als in ‘t verleden, omdat jij vanaf een gegeven ogenblik,
een bepaald moment, besloten hebt, om zelf je eigen keuzes te
gaan maken, jouw eigen regels te bepalen, te doen waarbij je
je goed voelde of liep je toen ook nog volledig mee, in de pas?
De pas, dat wat passend was, echt als zodanig werd ervaren.
Door jouzelf, het goed voelde, geheel eigen, geen bezwaren.
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Bezwaren, die in de letterlijke maar ook in de figuurlijke zin
voelbaar zouden worden, voelbaar zijn, door jouzelf beleefd.
Want jij hebt er in de eerste plaats gehoor aan gegeven, jij
hebt gedaan wat de ander van je verlangde, jij hebt jezelf in
wezen tekort gedaan, dat wat helpt is dat je jezelf nu vergeeft.
Jij mag jezelf en de ander vergeven, voor de ondergeschikte
of zelf(s)overheersende rol in jouw leven, door dit te zijn.
Dit zorgt voor lucht, voor vrijheid en dat wat nodig is om in
gezondheid te kunnen en mogen leven, leiden zonder pijn.
Zonder pijn over gemiste kansen, zonder pijn over watvoor
leed je op je genomen hebt, door te zijn wie je in wezen was.
Geen spijt, over datgene wat je op een eerder moment nog
niet wist, toch wel het slimste meisje of jongetje van de klas?
Dat het geen verschil maakt op welk moment je besluit om
over te gaan tot het leven van het leven wat echt bij je hoort.
Zal God je uiteindelijk belonen, zal God uiteindelijk ook zelf
kunnen zien, doordat hij alles weet en je nooit loslaat, ook
wanneer jij er alles aan doet om het te verprutsen, jouw leven
in de waagschaal stelt, dat doet waarmee je je geluk verstoort.
Je geluk of je levensgeluk verstoren, is iets wat in de wereld
van nu, in de hedendaagse maatschappij heel vaak voorkomt.
Doordat het dagelijks voor iemand plaatsvindt, dagelijks voor
wie zich eraan overgeeft het geval is, geen recht van spreken
meer, geen invloed of zeggenschap over het leven, verstomd.
Het is de toon die de muziek maakt, dat wat wezenlijk leidt.
Natuurlijk hoef je je als mens echt op geen enkele wijze in
een vitrine te plaatsen, toekomstmuziek is wat echt verblijdt.
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Door vooral op positieve wijze vooruit te kijken, vanuit het nu
te leven en dat te doen wat werkelijk een bijdrage kan leveren
aan het leven in het Algemeen Belang, zul je je op juiste wijze
verhouden tot de ander. Dan zul je je op de voor jou juiste
wijze verhouden tot ieder ander, kun je er een samenspel van
maken, dat doen wat van waarde is, door te participeren en te
anticiperen. Want beide zijn onderdeel van het proces wat
leven heet, waarbij het hemels communicatiesysteem, het
zogeheten “signature system” het hart bestuurt en dit is alleen
mogelijk wanneer de mens, ieder mens weer gaat luisteren naar
dat wat zijn of haar hart ingeeft. Gaat luisteren naar dat wat
zijn of haar hart vertelt en zegt. Door het leven te gaan leven
wat past en hoort. Wat passend en bijbehorend is en waar de
persoon zelf bij gebaat is en ook werkelijk en wezenlijk door
geholpen wordt. Ieder mens door geholpen wordt, omdat je
leven leven op, in en vanuit onvoorwaardelijke liefde de wijze
is die vooropstaat, daarbij de juiste waarde vertegenwoordigt.
Het leven vertegenwoordigt en dit ook wezenlijk weer in het
hier en nu brengt. In het hier en nu brengt, omdat het leven in
het nu leven, het enige juiste leven is. Het leven in het nu
leven, doen wat op dit moment goed voelt ervoor kan zorgen
en ertoe leidt dat je je leven op de meest volwaardige wijze
kunt leven, sterker nog er door het leven van jouw leven voor
jezelf, iedereen die en alles wat leeft kunt zijn. Vrijwillig voor
iedereen die en alles wat leeft kunt zijn, omdat het vrijwillig
kunnen leven en het vrijwillig leven van jouw leven, leven is.
En ieder ander, iedereen die en alles wat dit tegengaat, wat er
op enige wijze toe leidt dat jij jouw leven niet kan leven, zal
zelf de nodige, daarbij ook de nuttige hindernissen in het leven
ervaren. In zijn of haar leven en jij in jouw leven wanneer je de
ander er bewust van weerhoudt om zijn of haar leven te zijn.

36

Wanneer het rad voor je ogen draait!
Ja, wanneer je een rad voor ogen gedraaid krijgt, ben je je er
vaak niet meteen bewust van, ben je nog op geen enkele wijze
in staat om deze impact door gewaarwording direct te zien.
Doordat je vertrouwt op de goedheid en juiste intentie van de
ander, ieder ander, omdat dit in je aard ligt, blindelings het
vertrouwen geven aan de ander, toch verstandig misschien?
Ja misschien, omdat het vertrouwen wat je in iets of iemand
hebt, ervoor zorgt dat je voor lange tijd kunt doen wat van je
wordt verwacht, waardoor je leert wat passend is en wat niet.
Wat passend is je voordelen als een goede gezondheid en een
schoon geweten oplevert, wat ongepast is, je naar jezelf laat
kijken, waardoor je ziek wordt, tijd voor jezelf mag nemen en
juist die dingen van jezelf, door de ogen van de ander ziet.
Want zien, heeft alles te maken met inzicht, wat je pas krijgt
op het moment waarop jij dit zelf ervaart, de betekenis leert.
Je mag als mens fouten maken, deze ook herstellen liefst zo
vlug mogelijk, omdat alles een les is en je dit snel verleert.
Je verleert dat wat je jezelf onder druk hebt eigen gemaakt,
minder snel dan hoe je wel je eigen leven zou mogen leiden.
Of de mens die het rad van fortuin dit al wist voor hij of zij de
macht in handen kreeg, de macht in handen had, de macht in
de hand had, dat geeft geen garantie over, liever vermijden.
Waarom zou je de confrontatie aan willen gaan met iets of
iemand die zich op enige wijze laat sturen door dat waar geen
enkel mens of wat leeft bij gebaat is of goeds aan overhoudt?
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Doordat je de kennis hebt dat alles wat van nature leeft, het
zelfregulerend en ook sturend vermogen heeft, ingeweven en
of ingegeven zelfs wanneer de ander jou, via ….. verbouwd?
Ja, ook dit keer een bevestigend antwoord, omdat je de basis,
je grondvesten, bepalend zijn, ongeacht de nieuw constructie.
Je bent een architectonisch hoogstandje, gelijk aan God en
Zijn Zoon Jezus, geen twijfel mogelijk, goed zonder obductie.
Dat wil natuurlijk wel zeggen dat je leeft, wanneer je in leven
bent, wanneer jij jouw leven zo volwaardig als mogelijk leeft.
Zou je dit laten, zou je de ander de kans geven jouw leven in
handen te krijgen, dan ben je ervan verzekerd dat er winst
geboekt wordt, ten koste of ten bate van wie, is aan wie geeft.
Ja, wie geeft, omdat we ons op geen enkel moment in kunnen
beelden dat de ander, die als hulpverlenend optreed in wezen
net zo nieuwsgierig en leergierig als jij en ieder ander mens.
Willen leren, gebruikt wordt om de honger te stillen die in het
kind in ons aanwezig is, evenals de kennis, alles is naar wens.
Wanneer wij als mens, weer onze dromen en wensen na gaan
leven, in het hier en nu durven zijn, iedere dag die aandient.
Dan pas mag een ieder ervaren hoe het is om werkelijk en in
wezen te weten, wat juist is, wat nodig is, behoefte, verdiend.
Ja, ieder mens verdient een kans, ieder mens verdient het om
zijn of haar ware aard, kennis en talent te mogen leren zien.
Het rad voor ogen, het rad van fortuin en alles wat deze dolle
wereld, die gezien wordt als welvarend, maar steeds vaker een
steek laat vallen, doordat men geen rekening houdt met wat
van nature al is, Ik, Onvoorwaardelijke Liefde “Bovendien”.
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Ik, de persoon waar ik iedere dag mee moet en mag leven. Ik
ben op geen enkele wijze beter, slimmer of mooier dan wie
maar ook. Ik ben mezelf en heb in mijn leven, door alle fouten
die ik gemaakt heb, wezenlijk ontdekt dat ik de persoon kan en
mag zijn die er voor de ander is. Die er dagelijks voor de ander
is en voor de ander mag zijn, wanneer ik mezelf niet vergeet,
wanneer ik mezelf op geen enkele wijze tekort doe. Geen
eigenbelang, op geen enkele wijze mezelf vooropstellen en de
ander daarbij tekort doen. De ander wel de kans bieden om ook
zijn of haar leven te leiden, zijn of haar leven te leiden zoals dit
past, zoals dit hoort en zoals dit voor hem of haar goed voelt.
Want het leven is bedoeld om je goed in en bij voelen. Zou jij
het leven leiden, het leven leven wat op geen enkele wijze bij
jou past, of het leven leiden waarin jij op geen enkele wijze
past, dan zal dit voelbaar, merkbaar en ook zichtbaar zijn. Dan
kun jij op een gegeven ogenblik, door jouzelf aangegeven tijd
ineens niet meer functioneren zoals je dat altijd hebt gedaan.
Dan kun jij jouw leven, wat je jarenlang hebt geleid en hebt
geleefd ineens niet meer leven. Dan is jouw leven ineens niet
levensvatbaar meer. En de enige die dit in de hand heeft ben jij.
De enige die dit kan wijzigen ben jij. Jij, die een deel mag zijn
van mijn leven. Jij die een deel van ieder leven mag zijn, mits
je de ander, ieder ander en alles wat anders is dan jij zijn of
haar leven laat leiden. Zijn of haar leven laat leiden, zelfs op
het moment dat de persoon lijdt. Zelfs op het moment dat de
persoon in leven lijdt, zul je de leiding over zijn of haar leven
nog bij de persoon mogen laten. Omdat er geen enkel mens is
wat de leiding over het leven van de ander, van enig of ieder
ander behoort over te nemen. En zou de persoon in kwestie, de
persoon die leiding nodig heeft werkelijk op geen andere wijze
kunnen functioneren, zie dan wat de definitie hiervan inhoudt.
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Zie dan voor jezelf wat functioneren betekent voor jou, voor
mij maar ook voor ieder ander die leeft. Wanneer functioneert
iets, wanneer functioneert iemand? Wanneer alles soepel loopt
of wanneer hij of zij beperkt is? Wanneer functioneer je zelf?
Wanneer je dat doet waar je je goed bij voelt, wanneer je op
geen enkele wijze gehinderd wordt. Wanneer je door niets of
niemand gehinderd wordt in…….. Dat wat je doet, dat wat je
wenst te doen of dat wat je al jaren gedaan hebt en ineens, op
enig moment niet meer kunt? Vraag je dan eens af hoe dit
komt, vraag je eens af wat jou remt en vraag je daarbij eens af
wat de wezenlijk reden is dat iets je plotsklaps niet meer lukt?
De volgende vragen kunnen je wellicht het antwoord geven:
Is het goed voor je? Word je er werkelijk beter of wijzer van?
Wie is erbij gebaat? En wellicht nog vele malen belangrijker,
wat zijn de gevolgen wanneer ik ermee stop? Wat zijn direct de
gevolgen wanneer ik even de tijd neem om e.e.a. te relativeren?
Wanneer tijd en geld het probleem is, dan zou je eerst eens
kritisch naar jezelf kunnen kijken. Wanneer tijd en geld het
probleem is, dan is het goed om je uitgavenpatroon en je
agenda eens serieus te bestuderen. Want er zitten 24 uren in
één dag, hoeveel tijd daarvan besteed je aan wie je lief is?
Hoeveel tijd besteed je aan wat je lief is? Hoeveel tijd besteeds
je aan dat wat moet omdat je er anders niet voor jezelf en voor
wie je lief is kunt zijn? Heeft dit er kunnen zijn voor ook met
geld en tijd te maken? Heeft dit er kunnen zijn ook met geld en
of tijd om de dingen te kunnen doen die nodig zijn te maken,
dan houdt het op, dan zul je er genoegen mee moeten nemen.
Wanneer de persoon die je lief is er ook genoegen mee neemt
dan kun je samen tevreden zijn. Tevreden met de tijd en het
geld, tevreden met dat wat op dat moment mogelijk is, omdat
je je beide goed voelt, alles kunt doen wat bij je past en hoort.
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Wat passend en bijbehorend is voor jou, maar ook voor jullie
beide, omdat je tijd krijgt, tijd krijgt om dat te doen wat je de
tijd geeft om jezelf, dat wat jij wenst en verlangt te gaan zien.
Tijd krijgt om te ontdekken wat jouw waarde is, waardoor jij
op geheel eigen wijze, samen met de ander een bijdrage kunt
leveren aan het leven. Het leven in liefde, geluk en gezondheid.
Dat je jezelf ook de tijd en de ruimte mag gunnen, je jezelf en
de ander, ieder ander de tijd en de ruimte mag gunnen om te
ontdekken waar hij of zij zich goed bij voelt is een voorwaarde.
Is de voorwaarde die ieder mens heeft om zijn of haar leven op
de meest waardevolle wijze te kunnen en mogen leven. Want
ook nu is wijze, een verbinding, een verbinding waarmee je
met iedereen die en alles wat leeft verbonden bent. De wijze
waarop je leeft wanneer je jezelf bent en daarbij weet hoe je dit
leven, jouw leven met ieder ander kunt delen is dat wat jou de
lucht, het leven en de ruimte geeft om van waarde te zijn.
Van waarde voor iedereen die en alles wat leeft, want zonder
van waarde te zijn voor iedereen die en alles wat leeft bent je
op geen enkele wijze van waarde. Zelfs wanneer je denkt dat je
door dat wat je doet onmisbaar bent. Zelfs wanneer je doordat
je denkt dat je het goed doet, voldoende geld en tijd hebt om
met hen samen te zijn die jou dierbaar zijn, zul je nog dagelijks
voor jezelf balans op mogen maken. De balans, omdat het
enige wat telt, jouw handelswijze is, jouw wijze van handelen,
jou denken, doen en laten. Dat het je uiten en uitspreken naar
of vertellen aan er eveneens bij hoort zal uiteindelijk duidelijk
worden, zal uiteindelijk duidelijk zijn. Omdat ook de keuze van
jouw woorden, de wijze waarop jij jezelf uitlaat een gevolg of
vervolg kent. Wees daarom altijd en overal duidelijk en zeg
precies wat je voelt en bedoelt, in positieve zin en bewoording.
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Want de woorden die je uitspreekt geven alles aan over wie je
bent. De woorden die je deelt met de ander, met ieder ander
vertellen meer dan alles wat je laat zien. Wanneer jouw
woorden en jouw gedrag, je denken, je doen en je handelen,
één zijn zul je bereiken wat nodig is, zul je mogen bereiken wat
voor iedereen die en alles wat leeft nodig is, doordat is van
belang is. En iets wat van belang is, is in het Algemeen Belang,
omdat alleen wanneer er in en vanuit het Algemeen Belang
gehandeld wordt geen gedupeerde zullen zijn. Dan zullen er
geen mensen zijn die zich de dupe voelen van, de tijd, het geld,
de situatie, de ander, de omstandigheid of wat maar ook.
Ja, van wat maar ook doordat alles wat er in jouw leven is,
alles wat er in mijn leven is en alles wat er in ons leven is, een
bijdrage kan leveren aan onze ontwikkeling en de persoon die
we zijn. Of we kiezen ervoor dat we ons leven laten leiden
door alles wat daarbuiten is. Alles wat geen bijdrage levert aan
onze ontwikkeling maar wel de zekerheid geeft dat we iedere
keer opnieuw weer dezelfde fouten zullen blijven maken. We
iedere keer opnieuw weer de ander laten beslissen over de
wijze waarop wij, jij en ik ons leven leven. Het leven leven
waar we zelf, jij, maar ook ikzelf voor gekozen hebt, voor we
dit zelf zijn gaan leven. Voor we besloten hebben om het leven
wat we willen leven aan te gaan. We in wezen zelf de
overeenkomst hebben getekend, God deze ter bevestiging op
ons hart geschreven heeft. Op en in ons hart waardoor we het
verschil en het onderscheid tussen goed en kwaad mogen
ervaren. We het verschil en het onderscheid tussen goede ne
kwaad mogen zien, voelen en beleven, door ons leven te zijn.
Door ons leven in en en vanuit Onvoorwaardelijke Liefde
iedere dag opnieuw te wezen. Want God heeft al zijn kinderen
waardevol gemaakt. God houd van al zijn kinderen, altijd!
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Wie ziet het ware licht nog?
Wanneer je dagelijks opstaat op het moment waarop de zon
aan de hemel verschijnt ben je in wezen een gezegend mens.
Wanneer je dagelijks opstaat op het moment waarop de zon
aan de hemel verschijnt doe je wat bij je past en hoort, wens.
De wens die ieder mens in wezen heeft wanneer hij of zij zou
luisteren naar dat wat zijn of haar hart hem of haar ingeeft.
Tenzij je ervoor kiest je te laten leiden, te laten verleiden door
of zelfs misleiden door alles buiten jouzelf, je jezelf vergeeft.
Je jezelf vergeeft, doordat je afstand doet van alles wat je
bent, wat bij jou past en in feite, wezenlijk bij jou hoort.
Doordat je gevoelig bent en ontvankelijk voor alles wat je op
welke wijze dan ook aangeboden wordt, verslavingsgevoelig,
enigszins depressief, snel moe, zonder energie, ontspoord.
Ja, je ontspoort wanneer je je leven laat leiden door alles wat
buiten jou is en waar jij geen invloed op hebt of lijkt dit zo?
Ben jij van invloed, heb jij enige zeggenschap, ben jij de mens
de persoon die jouw leven vol in handen heeft, dat sowieso!
Sowieso ja, want ieder mens die in leven is draagt zijn of haar
eigen verantwoordelijkheid, tot het moment waarop men gaat.
Men, de persoon in kwestie, een man of vrouw, soms in wezen
nog kind, door dat wat hij of zij zich eigen gemaakt heeft te
koesteren, te omarmen, zelfspot, zelfontbering of toch haat.
Haten mensen zichzelf om wie zij als kind in wezen echt zijn?
Dan is het leven op voorhand gedoemd te mislukken, met alle
constant aanwezige zorgen over, zorgen voor inclusief pijn.
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Een keuze bewust en weloverwogen voorafgaand aan het
leven, het leven in het hier en nu, vanuit liefde gemaakt.
God heeft ieder mens de kans gegeven, wetende dat dit ook
door de persoon zelf waargemaakt kan worden, de persoon
die ook echt alles doet, zonder dat de plicht wordt verzaakt.
Ja verzaken, doordat de mens zijn of haar leven beschouwt
als iets wat te koop is, gekocht kan worden, door er iets op in
te ruilen, er iets tegenover te stellen en dat te doen wat moet.
Vraag je dan eens af hoe het komt dat jij alle narigheid en of
pech over jezelf afroept, is dat wat het juiste, goeddoen doet?
Zou je wanneer je goeddoet werkelijk zoveel tegenslag krijgen
wezenlijk zoveel ellende moeten meemaken, mogen ervaren.
Dan zou Jezus Leven en Leiden zonder zin zijn geweest, dan
is ook ons leven zinloos en nutteloos, ik zie genoeg bezwaren.
Bezwaren, doordat het veel mensen zwaar valt, mensen die
worden gehinderd door dat wat het leven hen geeft of brengt.
Zou het één toch niet een les voor het ander kunnen zijn, de
les die je leert wanneer je jezelf of de ander niet serieus kunt
nemen, zijn of haar waarde niet ziet, hem of haar wel krenkt?
Ja hem of haar in wezen, door jouw gedachten en alles wat jij
zonder meer van hem of haar vindt of denkt te kunnen weten.
Terwijl je in wezen nog niet de helft kunt voelen, nog niet
eens de helft kunt ervaren, doordat je jezelf niet kent, je op
geen één wijze contact hebt met jezelf, in het leven vergeten?
Vergeten bent, wie jij in wezen wilde zijn en waarvoor je met
alles wat je bent gekozen hebt, dit nu niet meer kunnen zien.
Door de tijd te nemen, het omdraait, helder zicht bovendien.
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Wie de tijd aan zichzelf heeft, wie ervoor kiest om iedere dag
dat te doen wat bij hem of haar past en hoort, zal in het leven
winst boeken, wat op geen enkele wijze verband houdt met de
boekhoudkundige balans, maar uiteindelijk wel meer resultaat
opleveren. Want het leven is in wezen de enige werkelijke en
of ware een kosten en batenanalyse. Ieder leven is dit en mag
dit ook zijn. Het gaat niet om je bezit, het gaat over het beloop.
Je mag alles op zijn beloop laten wanneer je voor je leven kiest
en dat doet wat bij jou past en hoort. Omdat het leven wat je in
en vanuit Onvoorwaardelijke Liefde gekozen hebt ook echt
werkelijk allemaal vanzelf zal plaatsvinden en plaatsheeft.
Ieder mens, ieder dier en alles wat leeft, krijgt dat wat hem of
haar toekomt. Ieder mens, ieder dier en alles wat leeft, krijgt
dat wat hij of zij nodig heeft om het leven op de voor hem of
haar meest volwaardige wijze te kunnen en mogen leven.
Daarbij ook de meest volledige wijze, omdat je alleen wanneer
je geen gedachten, geen doemscenario’s of enig ander door
negatieve bewoordingen ontstane betekenis, in je hoofd hebt,
vrijuit kunt schrijven, vrijuit bezig kunt zijn met welke
creatieve uiting dan ook. Want creatief zijn en doen wat je kunt
en waar je goed in ben is dat wat ontstaat wanneer jij je weer
volledig inzet om jouw leven op de meest volwaardige wijze te
leven. Jouw leven te leven, waardoor je er echt ieder moment
van jouw leven mag zijn. Waardoor jij je bewust mag zijn van
alles wat het leven jou maar ook ieder ander te bieden heeft.
Want het leven leven volgens jouw eigen Vrije Wil en wens is
het leven van jouw dromen, is het leven waar jij in en vanuit
Liefde al voorafgaand aan jouw leven hebt verlangd. Waarom
zou dit jezelf onthouden? Waarom zou je dat kiezen wat jou
een gevangene maakt in jouw leven, waar je overigens ook
helemaal zelf voor kiest? De vrije wil, is jouw leven, altijd.
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Jij hebt wezenlijk alle tijd om jouw leven te leven, wanneer je
iedere dag de juiste dingen doet, wanneer je je iedere dag inzet
voor het Algemeen Belang, voor jouw leven en het leven van
iedereen die en alles wat leeft. En dat je daar zo nu en dan even
een dagje ontspanning, even een dagje rust of even een dagje
helemaal niets doen voor nodig hebt, is zeker de moeite waard.
Is zelf(s) dusdanig veel waard dat je dan samen iets kunt doen.
Samen iets kunt doen, samen kunt zijn met de mensen waarvan
je houdt en waarom je geeft. Omdat de mensen die jij in wezen
liefhebt, er dan ook echt bij gebaat zijn. De mensen die jij in
wezen lief hebt weten dat jij hen alle kans en alle keuzevrijheid
geeft die zij nodig hebben om zichzelf te kunnen en mogen
zijn. Want jij weet als geen ander hoe het is om jouw keuzes te
maken, jij weet als geen ander hoe belangrijk het is, om jouw
leven op de meest volwaardige wijze leven voelt. Omdat jij belang- rijk bent. Jij bent, zo lang je leeft, al rijk, doordat jij jezelf
bent en dit altijd hebt kunnen en mogen zijn. Jij bent vanaf het
moment waarop je geboren bent, de persoon die altijd en overal
zichzelf kan zijn. Die altijd en overal zichzelf zal kunnen en
mogen zijn, wanneer je daar zelf voor kiest. Ik heb er
inmiddels voor gekozen, ik kies er werkelijk waar iedere dag
met liefde opnieuw voor, omdat ik het mezelf gun en ik dit ook
ieder mens toewens die met mij op deze aarde is. Die met mij
op deze aarde samen is en leeft. Dat ik dit iedereen die en alles
wat leeft gunt, weet iedereen die mij kent, die mij werkelijk
kent en die werkelijk en wezenlijk weet wie ik ben. Omdat ik
er nooit doekjes om windt, ik geen geheim maak van dat wat ik
doe, dat wat ik laat en dat waarvan ik zeker weet dat het mij
helpt. Ik door alles met iedereen te delen, steeds vaker de
bevestiging krijg, dat ik het bij het juiste eind heb. Het juiste
eind, of is het toch een helder beeld van wat iedereen wacht?
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Wanneer de bewolking overgedreven is!
Wanneer de bewolking overgedreven is en de blauwe lucht
die daarachter schuilt, die daarachter huist zichtbaar wordt.
Zichtbaar voor iedereen die evenals ikzelf nog heeft kunnen
genieten van de wisseling van de jaargetijden, geen overgang
en uitschieters in temperaturen, zo nu en dan op apport.
Ja, dat hebben we het liefst, dat we zelf kunnen bepalen welk
type weer we krijgen, welk type of is het toch omstandigheid.
De persoon die de tijd neemt om zijn of haar leven te leven zal
ontdekken dat het weer zich aanpast aan de gebruiker, die zal
inzien dat het weer zich werkelijk en wezenlijk verhoudt zoals
wij er zelf mee omgaan, vaak haast, vooral druk, weinig tijd.
Weinig tijd, doordat we op geen enkele wijze meer doen wat
wezenlijk goed is omdat het bij ons past en bij ons hoort.
Het is echt zo dat wij als mens zelf de klimaatverandering
kunnen stoppen, de balans weer terugvinden, door deze ook
werkelijk dagelijks op te maken, break even, onverstoord.
De vraag is of we dit nog willen en of we hier nog voor open
kunnen staan, met alles wat ons er in wezen van weerhoudt?
Wil je liever in de natuur zijn of kies je ervoor om de natuur
op je telefoon, internet, je HD tv te bekijken, mooi vertrouwd.
Ja, mooi vertrouwd omdat iedereen zich deze technisch en
vaak ook vooral digitale hoogstandjes eigen heeft gemaakt.
Waardoor we wederom invloed uit blijven oefenen op het
klimaat, het Algemeen Belang geen goed doen, we in feite
allemaal schuldig zijn, aan het willen bezitten van, het willen
meedoen met, ja waarmee eigenlijk, toch ook plicht verzaakt?
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De plicht of eerder de wens en droom die uit kan en mag
komen wanneer we waarde hechten aan alles wat gratis is.
Gratis, van nature, voor iedereen bereikbaar en haalbaar
wanneer we ons niet te buiten gaan aan dat wat velen nog
steeds verafschuwen, het verleden, pijn, leed, geschiedenis.
De geschiedenis blijft zich herhalen wanneer we dat wat
Alfred Nobel, de persoon naar wiens Vredesprijs genoemd is
zullen blijven gebruiken en tot in lengte van dagen vereren.
Dan zal iedere gebeurtenis en alles wat daarmee verband
houdt het leed ook laten voortduren of zullen we er nu toch
eindelijk echt de werkelijke waarde van zijn, opnieuw leren?
Leren dat we zelf verantwoordelijk zijn voor alles wat we
onszelf, iedereen die en alles wat leeft aandoen en dit zo blijft.
Wanneer we de hebzucht, Economie genaamd, de verlangens
naar, Commercie en Maatschappijleer blijven voeden, zodat
we “succesverzekerd” zijn, de één na de ander verstijfd?
ALS, MISSCHIEN of mag ik nu toch meteen MS of andere
daaraan gelinkte reumatische of zenuwaandoening noemen?
De ene na de andere persoon geplaagd wordt door stemmen
in het hoofd, oorsuizen of is het ons lichaam wat de leiding
overneemt, het hart de ruis er omheen niet langer meer een
afwachtende houding aannemend, onophoudelijk zoemen?
Lieve mensen, Wake Up, Have a Break en denk dan niet
meteen aan die overheerlijke krokante chocoladereep.
We laten ons al jaren voor de gek houden, we lopen er met
open ogen dagelijks in, we doen het zelf, onze eigen greep!
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Wanneer ieder mens weer grip op zijn of haar leven heeft, dan
zal er ook werkelijk geen ander of geen ander iets zijn wat ons
in de greep houdt. Dan zal er ook werkelijk en wezenlijk geen
mens zijn die zeggenschap over ons, over jou, over mij of wie
dan ook heeft. Verdraagzaamheid start bij jezelf, het vergeven
van ieder ander maar ook jezelf, doordat je het nog niet zag,
nog niet wilde en nog niet kon zien, is geen schande. Wanneer
je na dit boek te hebben gelezen nog twijfelt, daarover zal ik
geen uitspraak doen. Daarover kan en mag ik geen uitspraak
doen, omdat het jouw leven is en ik daar gelukkig, GOD
DANK niet de verantwoordelijkheid voor draag. Dat ik het
Algemeen Belang wil dienen. Ik in Gods naam en dankzij
Jezus die ik letterlijk heb toegelaten in mijn hart het hele beeld,
het totaalplaatje van alles wat er is kan zien, dat is mijn
verdienste. Dat is wat mij werkelijk de gelukkigste mens op
aarde maakt. En natuurlijk vind ik het verdrietig, natuurlijk kan
ik meehuilen met ieder mens die zichzelf door onwetendheid,
door wat voor reden dan ook tekort doet. Ik kan met hen
meehuilen, weet inmiddels dat ik op geen enkele wijze kan
helpen wanneer zij zelf niet willen. Wanneer zij er zelf voor
kiezen om hun leven te laten leiden door alles wat buiten hen
is, wat buiten hen om zichzelf (nog) niet is. Want ieder mens is
in zekere mate zichzelf, ieder mens is in een bepaalde mate
deel van de persoon die hij of zij is. Wanneer de mens echter
de tijd krijgt en deze ook letterlijk gebruikt om zichzelf te leren
kennen, door iedere dag met zichzelf aan de slag te gaan, zich
te laten leiden door wat in hem of haar van nature aanwezig is,
dan zal iedereen het leven in Liefde, Geluk en Gezondheid
kunnen leven, sterker nog dan zal iedereen dit ook in wezen
kunnen en mogen zijn. Omdat we allemaal Onvoorwaardelijke
Liefde zijn, wanneer we de “huidige aangeprezen waarde”, dat
waar belasting over geheven wordt volledig loslaten.
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Beter voorkomen dan genezen of toch eerder andersom?
Beter voorkomen dan genezen of toch eerder andersom, door
gezond te zijn en dit ook gedurende je leven, altijd te blijven?
Hoe, nou door dagelijks even te gaan zitten, in jezelf kijken
en dat wat jou belast, waar jij last van hebt van je afschrijven.
Van je afschrijven door het over te dragen aan het papier,
aan je computer of via enige andere creatieve uitingswijze.
Natuurlijk kun je er een bestseller van maken, kun je dit met
de wereld delen tegen betaling, in het Rijksmuseum laten
hangen, wanneer dit de waardering krijgt, of zul je evenals de
grote meesters in of uit de geschieden, eerst moeten vergrijze?
Ja, want wanneer je dood bent, gaat men ineens je werk of
wat tijdens jouw leven zelf nog lang niet als zodanig werd
gezien, beoordeeld, geprezen of uiteindelijk gewaardeerd.
Een andere waardebepaling geven, wordt je ineens gezien als
een kunstenaar, creatief als een artiest, “the King”, vereerd.
Verering, waardering en noem nog maar een aantal vormen
van het op een voetstuk plaatsen van mensen of instanties op.
Ik heb bewondering voor de kwaliteiten en talenten van de
mensen die er nog zijn, die hun leven hebben gegeven voor
wie of wat maar ook, zij zijn ons voorbeeld, de wereldtop.
De wereldtop, die in tegenstelling tot wat nu daar voor door
moet gaan, werkelijk weet wat leiden is, door dat zij leden.
Zij door hun leven te geven, ieder mens hebben laten zien, dat
het leven leven op de toppen van je kunnen, voor even is, de
voorbeelden, de geschiedenis, eeuwenlang, tot nu, het heden.
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Ik wil gezond zijn, doe er werkelijk alles voor om mijn leven
op de meest volwaardige en optimale wijze te mogen leven.
Want wat ik zo belangrijk vind, is dat ik er zelf ook nog bij
kan en mag zijn, wanneer iedereen dit weer doet, nu, even.
Ja, iedere dag, nu, in het moment zijn, de Hof van het Heden.
Dit gun ik werkelijk alle mensen, dieren, iedereen die en alles
wat leeft, geleefd heeft, het leven gelaten heeft, overleden.
Overleden, is in wezen niets meer of minder dan verder gaan,
doordat het lijden in leven, door misleiding en verleiding, op
geen enkele wijze meer vol te houden was, onhoudbaar werd.
Hoeveel mensen willen er nog deze weg gaan, de weg die al
zo vaak gelopen is, onnodig, nutteloos omdat God Zijn Zoon
Jezus al vanuit Vrije Wil heeft toegestaan dit te doen, geheel
uit Onvoorwaardelijke Liefde, en nooit Zijn Weg versperd.
Hoe kunnen we er dan zomaar klakkeloos en blindelings op
vertrouwen dat alles wat ons aangeboden wordt, toegediend.
Echt zoveel meer dan het leven zelf is, de natuur dat wat wij
in wezen zijn, evenbeeld van God, de Almachtige, Hij is het
die wezenlijk en werkelijk alle eer toekomt, dit ook verdiend.
Ik dank en bid iedere dag en heb geleerd bij mezelf te blijven.
Natuurlijk wil ik iedereen die en alles wat leeft dit meegeven,
het is in wezen heel gemakkelijk start nu maar met schrijven.
Want we mogen onze eigen weg bepalen, die voor een ieder
anders kan en mag zijn, daardoor ook mogelijk wezen.
Wanneer we werkelijk weer vertrouwen op onszelf en in de
mensheid, iedereen accepteren, leren kennen, zonder vrezen.
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Door open te staan voor jezelf, iedereen die en alles wat je
tegenkomt en wat je ontmoet, gun je jezelf het leven de licht en
de ruimte om je te ontwikkelen, je te ontdoen van alles wat
overbodig is en totaal zonder waarde in jouw leven. De mens
die dit al doet, kan en mag zich dagelijks gelukkig prijzen. De
mens die dit al geleerd heeft, door het dagelijks te doen, door
het dagelijks te herhalen en zijn of haar kinderen leert om
zichzelf te zijn, die zal ook werkelijk en wezenlijk de kracht
bezitten om het onmogelijke mogelijk te maken. Die zal ook
werkelijke en wezenlijk de tools de middelen en de daarbij
behorende mogelijkheden aangeboden krijgen om dat wat juist
nu zo belangrijk is waar te maken. Omdat het nu tijd is om ons
leven te leven. Dit leven ons de kans biedt om als Jezus te zijn,
zonder de lasten die Hij voor ons allen op zich genomen heeft
te dragen. Zonder de lasten die hij Vrijwillig op zich genomen
heeft te hoeven voelen, te hoeven ervaren en te hoeven
beleven. Want evenals ieder mens wat geboren wordt, mag
iedereen die en alles wat leeft zichzelf zijn. Mogen we als mens
allemaal onszelf zijn en sterker nog kunnen we onszelf zijn
wanneer we het leven weer de juiste waardering geven. Het
leven, ons leven en het leven van alle mensen waar wij als
mens mee verbonden zijn. We zijn van waarde, we zijn
wezenlijk en van waarde en vertegenwoordigen een dusdanige
waarde die voor de mens, de persoon, die je in wezen bent en
iedereen die en alles waar jij mij verbonden bent van
onschatbare waarde is. Het op een dusdanige wijze, voelen,
ervaren en beleven is dat wat het leven je te bieden heeft.
Sterker nog is dat wat het leven je brengt op het moment dat je
weer voor de volle 100% in het leven staat. Het leven wat echt
leven is, geleid door jouw innerlijke klok, het natuurlijke ritme.
Het ritme wat jij zelf mag bepalen, wanneer je het juiste doet.
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Wie of wat geloof jij of is het toch waarin?
Ik geloof in mezelf, ik geloof in God en ik geloof dat Jezus
voor onze zonden is gestorven, om ons ‘t leed te besparen.
Wanneer ik nu terugkijk op mijn leven, op dat wat mij tot op
heden gemaakt heeft tot wat ik ben, dan kan ik met recht
zeggen dat ik geleerd heb van mijn fouten, dat ik zeker de
juiste reden en oorzaak ken, van mijn geleefde jaren.
De jaren waarin ik me liet leven, de jaren waarin ik gehoor
gaf aan alles wat van mij gewenst werd, daarbij verlangd.
Door aan alles gehoor te geven wat buiten mij om was, te
doen wat mij zelf, buiten zinnen bracht, is dat wat ik heb
toegelaten doordat ik ervoor koos, wie of wat mij aanhangt.
Ik heb gekozen voor alle mensen om mij heen, ben mezelf in
een ander daglicht gaan plaatsen, ben mezelf in een andere
vorm en hoedanigheid gaan zien en daardoor ook ervaren.
Hierdoor heb ik mogen ontdekken dat ik een mens ben met
fouten, maar ook met kansen en mogelijkheden, wanneer ik
dat wat ooit geweest een plaats geef, laat in het verleden, door
alles te waarderen, juiste beoordeling te geven, ook gevaren.
Dat waar mijn gevoel van zegt, dat het goed voor mij is, en ik
hierbij gebaat ben, heeft mij tot op heden altijd gesteund.
Natuurlijk had ik kunnen luisteren naar de ander, de mens,
degene die ervoor geleerd heeft, dat kan, maar ken jij mijn
diepste emoties, weet jij wat ik heb meegemaakt, ervaren en of
beleefd, jij staat naast mij, niet in mij, in wezen aangeleund.
Ja, aangeleund omdat alleen God door Jezus in iemand is.
Ieder ander die dit probeert, zal zich verhouden, geschiedenis.
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Ieder ander dan jijzelf die een poging doet om in jou te zijn,
zal zich op enig moment, op zijn of haar tijd verantwoorden.
Doordat ik jarenlang mensen heb kunnen en daardoor ook
heb mogen helpen, heb ik ook werkelijk kunnen voelen wat
iets met de mens heeft gedaan, ken ik de juiste akkoorden.
De juiste akkoorden, die nodig zijn om de levenssymfonie
daadwerkelijk te omarmen, vorm te kunnen en mogen geven.
Omdat ik er geen enkel belang bij heb, wanneer de mens er
voor zou moeten betalen, geld zou moeten geven, voor dat wat
in iedereen zit, die ervoor kiest om zijn of haar leven te leven.
Het leven te leven wat voorbestemd is, het leven te leven wat
voor een ieder van ons, voor jou, voor mij, voor ons allen is
weggelegd en besproken ver voorafgaand aan het leven zelf.
En natuurlijk kun je erop vertrouwen dat jij er straks bakken
met geld voor nodig hebt, kom je bedrogen uit wanneer de
spaarcentjes dat wat jij opgespaarde en vergaard hebt ineens
opgelost zijn, verdampt als iets wat weggetoverd is, de elf?
Ja elfjes en toverfeeën, je ziet ze alleen nog in de bekende
Disney en of andere teken films, sprookjesboeken, verhalen.
Het is tijd dat we onze ogen, oren, hart en ziel weer gaan
openen, in plaats van ons 4G netwerk, wezenlijk vertalen.
Vertalen en leren begrijpen, dat lezen, begrijpend lezen, pas
start, op het moment waarop je wezenlijk wilt zijn, jezelf bent.
Ook dan zul jij jouw kwaliteiten ontdekken, ontwikkelen en
mogen ervaren, door dit dagelijks te doen, elke dag opnieuw,
beleven, door honderd procent in leven te zijn, jouw talent!
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Het lied van Marco Borsato, “Als er nooit meer een mogen zou
zijn”, Sorry Ali B, zonder jou bijdrage, heb ik werkelijk grijs
gedraaid. Want dat is toch waarom het gaat. We wachten en
wachten tot onze dag komt, de dag waarop we onze wensen in
vervulling zien gaan? Welke wensen? Ik ben tevreden, ik heb
ze niet. Niet voor mezelf, omdat ik gelukkig ben en dit ook
iedere dag zo ervaar. Wat ik wel wens is een Algemene wens
een wens voor alle mensen. De wens voor alle mensen die
wensen dat zij gezond, liefdevol en gelukkig mogen zijn.
Ik ondersteun de wens van de mensen die de ander, ieder ander
in Liefde, Geluk en Gezondheid wil laten leven. Omdat ik al
jaren een droom heb. Al jaren en droom heb waarbij ik uitkijk
over een gezonde wereld. Een wereld waarin iedereen die en
alles wat leeft volledig gezond en in liefde met elkaar mag
leven. En deze droom heb ik al vanaf zeer jonge leeftijd. Deze
droom is een droom die in mij is en ik graag met de wereld wil
delen. De wereld die wanneer het aan mij ligt, wanneer ik het
voor het zeggen heb en wanneer ieder ander daarin mee wil,
kan en mag gaan, daar ook voor kiest. Uit vrije wil, uit eigen en
vrije wil de keuze maakt voor het in Liefde, Geluk en
Gezondheid willen leven. Want dat dit mogelijk is wanneer je
als mens je leven leeft, dat dit mogelijk is wanneer je als mens
het leven leeft wat bij je hoort en bij je past dat heb ik mogen
ontdekken. Dat heb ik mogen ontdekken en heb ik voor mezelf
mogelijk kunnen maken. Doordat de mogelijkheden, dat wat
voor mij mogelijk is in het heden zich vanzelf aandient. Dit
gratis is en ik deze ontvang om ze op de juiste wijze te
gebruiken. Waardoor ik weet, dat alles wat liefde is, gratis is.
En wanneer je dat doet wat mogelijk is, je ook alles hebt en
krijgt wat ervoor zorgt dat je deze liefde ook gratis kunt delen.
Delen met iedereen die en alles wat dit nodig heeft.
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Klaar nu!
Ja, het is tijd, het is tijd en de tijd is gekomen dat ieder mens
zichzelf weer mag leren kennen en zichzelf weer mag zijn.
Ieder mens weer volledig zichzelf mag wezen, niet langer
gebukt gaan onder ondraaglijke, altijd aanwezige diepe pijn.
Pijn die alleen zal stoppen wanneer ieder mens zijn of haar
eigen verantwoordelijkheid weer neemt en ook zelf draagt.
Tenzij je wilt dat het voortduurt, je met behulp van iets buiten
jezelf, dagelijks buiten jezelf bent, beïnvloed door, dat wat
ertoe leidt, dat je bij lange na jezelf bent, jouw tijd vertraagd.
Ik heb er jaren geleden voor gekozen om zonder medicatie,
na twee maal een operatie te zien waardoor dit gekomen is.
Niet trouw aan mezelf en daardoor ook niet aan de ander,
dat is toch wat algemeen bekend is, Bijbelse Geschiedenis.
Want door dat te doen wat in wezen een diepe wond maakt,
achterlaat of teweeg brengt, zullen tranen deze open houden.
Tranen van onnodig verdriet, omdat een wond door liefde,
door vertrouwen en alles wat werkelijk helpt en voor handen
is, genezen mag, dagelijks met aandacht leven, stap voor stap
steen voor steen, zoals ooit, toen we nog aan iets bouwden.
We iets bouwden ter bevordering van, dat waarin we nu zijn
doorgeslagen, door hebzucht en macht, chaos gecreëerd.
Wanneer we weer bereid zijn om een stapje terug te doen, ook
werkelijk weer te nemen waar behoefte toen en aan is, door te
stoppen met het herhalen van de geschiedenis, het oude laten
voor wat het was, er onze les en lering uit trekken, onjuist of
juist, is het mogelijk te groeien, ontwikkelen, jong geleerd.
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Nawoord
We roepen en schreeuwen het dagelijks: “De jeugd heeft de
toekomst”. Graag, zeg ik. Graag zou ik zien dat de jeugd de
toekomst heeft en krijgt die zij verdienen. Omdat alle energie
voor hen is, voor hen en iedereen die en alles wat leeft. Dat wat
in het verleden, in de voorgaande jaren, de geschiedenis geleid
heeft tot alle mogelijk ellende, met daaruit voortkomende pijn
en verdriet hebben de angstcultuur, dat waar dik aan verdiend
wordt, op een dusdanige wijze in de hand gewerkt dat er
nagenoeg geen mens meer is die puur is. Er nagenoeg geen
mens meer kan zijn die puur is, omdat dat wat puur is net na de
geboorte al beïnvloed wordt. Beïnvloed door alles waarvan
“wij” denken, dat het werkt. Ja, denken dat het werkt, de enige
die werken zijn “wij”. De enige die werken zijn de mensen die
dagelijks bezig zijn met bedenken, hoe we de wereld nog
complexer en nog ingewikkelder kunnen maken zodat met
name de farmacie, oorlogsindustrie en alles wat met geld
gepaard gaat hoogtij viert. Het is nu klaar, het is klaar!
Ik ga voor een leven in liefde, geluk en gezondheid en help
daar zo mogelijk de hele wereld mee. Door iedere dag een
aantal mooie spreuken en woorden met de mensen te delen
waarmee ik in contact sta, waarmee ik in verbinding ben, zal
alles wat mooi is dit ook weer in gaan zien. Zal alles wat mooi
is, het mooie en het goede in de ander weer mogen gaan zien.
De reden, de verklaring en dat mogen zien van alles wat
onverhoopt nog niet zo mooi is. Nog niet zo mooi is als dat het
in wezen wel kan zijn. Want we zijn allemaal geschapen naar
Gods evenbeeld en Jezus heeft Zijn leven voor ons gegeven
toen wij nog niet bewust waren, bewust waren, door bewust te
zijn, bewust in ons leven te zijn en dit ook te waarderen.
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Waardoor de waardering er werkelijk weer toe leidt dat ieder
mens die dat wil, ieder mens die zijn of haar leven kan en wil
leven weer de meest liefdevolle persoon op aarde is. En daarbij
nog een mooie bijkomstigheid, dit ook weer toestaat en toelaat
van ieder ander. Want wanneer we ons weer op de juiste wijze
naar onszelf verhouden, zal de verhouding naar en met
iedereen die en alles wat leeft, vanaf nu weer in balans zijn. En
wanneer wij als mens weer in balans zijn, zal deze balans een
bijdrage kunnen zijn aan de balans die in de wereld nodig is.
De balans waar de wereld, behoefte toe en aan heeft. Toe door
het toe te staan en aan door het aan te nemen. Want alles is
aanwezig, alles is voor handen, die bereid zijn om hun leven,
hun eigen leven en het leven wat voor hen bestemd is, weer
volgens de bestemming te leven. Omdat het leven leven, je
eigen leven leven, je de meest mogelijke voldoening geeft die
maar mogelijk is. Er geen mens is die jou of wie maar ook deze
mogelijkheid kan ontnemen.
Happy Valentine’s Day. Omdat het leven leven een leven in
liefde leven is. Iedere dag opnieuw! Wat mij betreft mag het
iedere dag Valentijnsdag zijn, want Alles is Liefde!
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