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Gedenkwaardig.
De ter aarde ceremonie van Prins Philip de gemaal van de Queen Elizabeth
op 17 april was sober en indrukwekkend.
Duidelijk kwam de plechtigheid, de plaats van de Queen in het Verenigd
Koninkrijk en de zwaarte daarvan bij pers en publiek over als een blijvende
impact. Familie bij elkaar, dus de Queen zat alleen, alleen na 73 jaren van
trouw. Het was ontroerend om te zien. De regels, noodzakelijk door de
corona crisis werden ook door de Vorstin aan gehouden. Zij was daar alleen
maar niet, ondanks de protocollen eenzaam. Non Solus ?
Wij worden bij onze geboorte al geconfronteerd met het hebben van
eigenschappen mee gekregen met de genen van onze ouders. Die
eigenschappen zichtbaar maken als een legpuzzel. Waar heel wat stukjes
nog ontbreken. Wij blijven lang zoeken naar het ontbrekende stukje en zijn
feitelijk alleen, Niet eenzaam. Velen goedwillende zijn om ons heen. Zij
helpen ons de ontbrekende stukjes van de legpuzzel te vinden en deze met
een ondersteunend plankje, zichtbaar onder onze eigen puzzel te leggen. De
eerst niet vervoerbare legpuzzel wordt langzaam steviger en kan aan een
vervoerbaar leven deelnemen.
De ondersteunende plankjes met het ontbrekende puzzel stukje gaan een
fundament vormen voor de zoekende baby, kleuter, meisje , jongen<,puber,
ja zelfs tot aan de vergrijzende bejaarde. De aldus verkregen eigenschappen
en wetenswaardigheden op de plankjes mogen nooit aan de onontwikkelde
eigen legpuzzel worden vast geplakt. Zij worden en krijgen een bijzondere
plaats door te bevestigen met een bijzonder plak middel, genaamd
vertrouwen. Het vertrouwen kan uitgroeien tot vriendschap en / of liefde.
Let wel,, je eigen en eigen gemaakte goede en slechte eigenschappen zijn en
blijven je eigen verdiensten en bepalen dat jij altijd met deze
eigenschappen jezelf moet zijn en blijven
De gevonden en geleverde puzzelplaatjes op de plankjes door vreemden ,
vrienden of geliefden mag je in dankbaarheid gebruiken, tot aan je dood.
De bijzondere eigenschappen van de Queen off the UK zullen gefilterd in
haar latere biografie samen met de bijzondere eigenschappen van Prins
Philip bekend worden.
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