Nieuwjaarswens 2014
Het einde van een kalenderjaar geeft vaak aanleiding tot nabeschouwing. Dat doen we nu
ook even.
In het afgelopen jaar is er in Nederland weer sprake van toenemende armoede. Er leven
nu in Nederland al meer dan 1,2 miljoen onder de z.g. armoede grens.
Het is natuurlijk belangrijk om de oorzaken van de ongelijke verdeling in de maatschappij
te begrijpen en deze aan het licht te brengen.
En tegelijkertijd willen we meehelpen met het verlichten van het leed aan de onderkant
van onze samenleving.
Ook is er een ander soort tweedeling in onze maatschappij te zien: die van de geestelijke
en de stoffelijke mens.
Het heeft te maken met de prioriteiten die men in het leven stelt: waar draait het in het
leven om en welke doelen worden nagestreefd?
Onze eigen levenshouding bepaalt voor een groot deel hoe onze maatschappij vorm krijgt.
Het is het bekende verhaal van hebzucht tegenover samen delen.
We stellen graag de bankiers en de grote multinationals verantwoordelijk voor de
materiële en geestelijke scheefgroei. Alleen wijzelf hebben hier een groot aandeel in. Dit is
de tijd van bewustwording en transparantie waar iedereen uiteindelijk de vruchten van zal
gaan plukken. Het is een kwestie van bewust kiezen en doen.
Ons team van DeLezing vindt het belangrijk om via de presentaties op het gebied van
bewustmakende onderwerpen en onze stichting Desire & Give de betrokkenheid van de
mensen met hun medemens te vergroten. Daarom rekenen we ook in het nieuwe jaar
weer op uw support.
Wij willen u allen hartelijk danken voor uw steun en vertrouwen in het afgelopen jaar door
deelname aan de presentaties en de daaruit voortvloeiende donaties.
Zij die geen presentaties bijwoonden, dank voor uw donaties en vertrouwen.
Ook dank aan de buitenlandse donateurs.
Namens het team van DeLezing wensen wij u prettige feestdagen en in 2014 het uniek
gebruik van ons Overvloed Bewustzijn.
Wij hopen u volgend jaar weer te zien op een van onze activiteiten of weer een donatie
van u te mogen ontvangen.
Tot dan.

