VRIJ BRIEF

VOOR VERBINDING, VERTROUWEN EN VERWONDERING

Vanuit vrijzinnig gedachtengoed, voor iedereen.

Als er toch iemand een
succesvolle influencer is
(geweest), is het toch Jezus!
Misschien omdat hijzelf enkel
werd beinvloed door die Ene.
En hij zich niet liet
beinvloeden door aanbieders
van macht of geld. Vrij om
gehoor te geven aan die
innderlijke stem.
Onderzoek alles, en behoud
het goede. Ga dan verder met
het goede, en houd je niet
bezig met het slechte.
1 Tessalonicenzen 5:21-22
Deze VRIJBRIEVEN
worden samengesteld door
De Gele Bus; Nicoline Swen
en Helene Westerik in
samenwerking met
verschillende
geloofsgemeenschappen in
Oost- en Noord Nederland,
veelal lid van Vrijzinnigen
Nederland.
Hebt u ook een bijdrage of
een vraag/opmerking? Mail
naar degelebus@swen.nu
Of bel: 06 43167139
(Helene Westerik)
06 22497969
(Nicoline Swen)
Op ons YouTubekanaal De
Gele Bus zijn diverse
filmpjes van vieringen en
gesprekken te bekijken.
De keuze – een boek van
Edith Eger. Over de keuze die
elk mens heeft over hoe je om
wilt gaan met een bepaalde
situatie. Edith overleefde
Auschwitz. En
helpt tot op de dag van vandaag (zij is 93 jaar) mensen
om hún keuze te maken.
Inspirerend & helpend. Om
je los te maken van de invloed
van omstandigheden.
Misschien op het Sint-lijstje?
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Lieve mensen,
Weet u nog, vroeger in de
bioscoop, die prachtige reclames
voor sigaretten; een ruig, woest
landschap, een stoere cowboy op
z’n paard, de ondergaande zon
…. en een sigaret. Hoeveel
(jonge) mensen zijn er niet gaan
roken met dat beeld in hun hoofd.
Beïnvloed door die boodschap,
dat beeld dat er zo aantrekkelijk
uitzag.
Terecht zijn die reclames
verboden. Het beeld had niets te
maken met het product. Toch
worden wij vandaag de dag
misschien nog wel meer
beinvloed dan in die tijd. Met alle
fysieke en digitale plekken waar
van alles te zien en te lezen is.

Is het virus nu echt zo’n groot
probleem? Het klimaat? De
leefbaarheid?
Dat ligt er maar net aan, aan
wie en op welk moment je het
vraagt.
Lastig vind ik dat. Want mijn
keuze voor de ene of de
andere kant, maak ik ook lang
niet altijd op basis van eigen
(wetenschappelijke) kennis.
Vaak praat ik anderen na,
omdat ik er zelf, hoe kan het
ook anders, te weinig verstand
van heb.

Kinderen willen geen cowboy
meer worden, of politieagent,
maar influencer. De nieuwe
idolen. Zo’n leven, wie wil dat nu
niet.

Misschien begint het bij je dàt
te realiseren: dat we, bewust
en onbewust, beinvloed
worden. Dat we rolmodellen
zoeken, misschien zelfs wel
idolen en influencers. Om ons
te inspireren en te motiveren.
Maar dat het belangrijk is om
kritisch te blijven op dat wat je
echt vindt of wilt.

En ik, door wie of wat laat ik mij
beinvloeden en leiden? En u?

Hartelijke groet, Nicoline &
Helene

Ideeënbus
Bevraag elkaar eens op de
persoon die een bepalende
invloed op jou heeft gehad.
Wij kunnen zelf ook
influencer zijn. Als
wij ook anderen
weten te winnen
voor onze idealen.
Kies eens
bewust
voor
muziek die
een goede
invloed op
je heeft!

De weg zelf moet ieder
alleen gaan.
Wat weet ik van jouw
pelgrimstocht,
wat weet jij van de mijne?
Is dit niet juist het kernpunt
van onze overtuiging
dat ieder voor zich
in eigen wezen God leert
kennen? (-Hella Haasse)

Ik hoop

Voor het eerst in mijn leven
moet (mag!) ik een nieuwe
keuken uitzoeken. Blijkt er
mode te bestaan in keukenland.
Sommige designs zijn niet
Liefs uit:
verkrijgbaar; past niet bij de
stijl van dit jaar. Ik was toch
echt van plan ‘m wat langer
dan een jaar te houden!
Nicoline
Aan wie stuurt u een kaartje?
Het verhaal van de drie zeven
Socrates, de Griekse wijsgeer, liep eens door de straten
van Athene. Plotseling komt een man opgewonden naar
hem toe. “Socrates! Ik moet je iets vertellen over je vriend
die…”
“Ho eens even”, onderbreekt Socrates hem. “Voordat je
verder gaat. Heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen
gezeefd door de drie zeven?”
“De drie zeven? Welke drie zeven”, vraagt de man
verbaasd.
“Laten we het proberen”, stelt Socrates voor.
“De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Heb je
onderzocht of het waar is wat je mij vertellen wilt?”
“Nee, ik hoorde het vertellen en…”
“Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef
gegaan? De zeef van het goede? Is het iets goeds wat je
over mijn vriend wilt vertellen?”
Aarzelend antwoordt de man: “Eeeh nee, dat niet.
Integendeel…”
“Hm”, zegt de wijsgeer. “Laten we dan de derde zeef
gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te vertellen wat jou
zo opwindt?”
“Nee, niet direct noodzakelijk”, antwoordde de man.
“Welnu”, zegt Socrates glimlachend. “Als het verhaal dat je
vertellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk
is, vergeet het dan en belast mij er niet mee.”

‘k Hoop dat je altijd mag dromen
met de wind steeds in de rug.
Dat gedachten blijven stromen,
niet te langzaam niet te vlug.
Moge het zonlicht op je schijnen,
zachte regen voor de groei.
‘k Hoop dat zorgen snel verdwijnen,
dat je komt tot volle bloei .
Dat je echt aandachtig luistert
naar je hart en je verstand.
Dat het onweer voor je fluistert,
‘n wolk met goud zal zijn omrand,
dat ‘t geluk komt boven drijven,
ook al is dat fragiel
dat je altijd trouw mag blijven,
aan het diepste van je ziel.
- Coot van Doesburgh

https://www.likes-kopen.nl
Instagram wordt extra leuk wanneer je
ook instagram likes op je posts erbij
krijgt. Soms heb je op de ene foto
minder likes dan op de andere, en dit
kun je eenvoudig recht trekken door
Instagram likes te kopen.
reclame
Kies je voor de stemmen
van angst; die van ‘wat
een onzin’, of voor die
van vertrouwen? Op
het leven, met een tijd
van uitgaan én een tijd van
thuis zijn; met een tijd van
rouwen én van dansen.
Moge wij gezegend worden met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve
waarheden en oppervlakkige relatieszodat
er diepgang moge zijn in onze harten.
En moge wij gezegend worden met
voldoende dwaasheid om te geloven dat we
een verschil kunnen maken in deze wereld
zodat we kunnen doen waarvan anderen
zeggen dat het onmogelijk is.
(Franciscaanse zegenbede)

