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Royaum Sans Frontières, 1 january 2014,
Waarde vrienden, buren, anderen die dit ter ogen komen ook,
Wederom een nieuw ‘jaar’, je vraagt je af, waar blijft de ‘tijd’, en dat is direct de grap, er is
geen tijd, er ‘is’ überhaupt geheel en al niets.
Zo, dat is een mooie binnenkomer. Zoals sommigen mogelijk weten heb ik reeds geruime
‘tijd’ (hij blijft leuk) geen tv meer, dat wil zeggen, ik heb wel een tv, dat wil zeggen, staat op
de grond in de kamer, want, NIETS is meer van ‘mij’, geen ‘geld’ en geen ‘bezit’, alles reeds
tijdens winter solstice 2012 weggegeven aan de UQD Foundation en SWKM-OSG. Mocht ik
iemand een plezier kunnen doen met deze tell-a-vision, kom maar halen, gratis, OMNIET.
Dat is direct een wens voor dit nieuwe jaar, dat 1-ieder in staat zal zijn te Delen, zonder er ook
maar iets voor terug te vragen, moge dit de nieuwe toekomst (is nu) worden, waarbij een
internetverbinding gedeeld wordt, waar een medemens zijn stekker in een stopcontact mag
stoppen teneinde over electriciteit te beschikken, moge er eten en drinken beschikbaar zijn
opdat allen blijven ‘leven’. Wist je dat er onder ons zijn die aanbieden gratis te helpen? Wist
je dat er van dit aanbod nauwelijks gebruik wordt gemaakt? Is dat niet vreemd?
En dat brengt me bij uitzending gemist, en wel deze
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1387139#0, zeer toepasselijk. De volslagen
losgeslagen gekkigheid van ‘geld’ en ‘bezit’ blijkt ook buiten ‘mij’ post te hebben gevat.
Tussen de onzin en humoah verstopt, diverse gepolijste groei-diamantjes.
Moge 1-ieder, en tevens ieder-1, de strekking dezes kunnen volgen.
“Landgenoten, ik vind jullie lief” …
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