Vergankelijkheidssoep

Food for thought: Hoe leef jij jouw leven?

Ingrediënten
Tijdens het verzamelen van de ingrediënten voor deze goed gevulde
vergankelijkheidssoep, kun je praten over de inhoud, jouw inhoud, hoe geef
jij jouw leven vorm, hoe leef jij jouw leven?
Wat zijn jouw smaakmakers: het bitter, het zuur of het zout en hoe zit het
met het zoet? Heb jij spicy nodig om te ervaren & te voelen of misschien
gewoon omdat je dát lekker vindt. En leef jij een kleurrijk leven net zoals de
groentes die je mag verwerken in jouw soep? Leef jij je leven volgens een
vast recept, of misschien wel magertjes.. Durf jij te voelen en pak je de
ruimte om te improviseren. Pak jij de restgroentes die je anders weg zou
gooien, of ervaar je dat je altijd genoegen moet nemen met de left-overs?
Word je blij en trots van hoe jij jouw brood op de plank brengt? Of loopt
alles altijd bij jou in de soep? Of misschien ervaar je steeds de hond in de
pot?
Kortom welke ingrediënten heb jij nodig om een mooi, fijn en zinvol leven te
leven, jouw eigen soep op smaak te brengen?

Snijden
Met welk bijltje hak jij? Snij en hak je gedachteloos? Of zorgvuldig, met
aandacht? Loopt het leven zo tussen je vingers door als dunne soep, of
weet jij jezelf ‘te binden’, te verbinden? Ervaar je veel oneffenheden, en trek
je die dan glad, haal je de pit eruit, of mogen ze er zijn? Kun jij zo nu en dan
de kleurrijke groentes van het levens zien?
Hoe kijk je er dan naar: maak je ze met zorg en aandacht schoon? Klaar
om op te eten, de bloemkool in mooie roosjes, de prei in gelijke schijfjes, en
de wortel langs de schaaf. Gaan er veel groentes in jouw koelkast
overstuur, of weet je altijd van niets weer iets te maken?
Pel je de uien, onder het stromende water zodat je niet hoeft te voelen of
denken, of sta je de tranen toe, van prikkels & verlangens? Neem en bereid
je de groentes van het seizoen, of denk je daar niet over na en neem je wat
voorhanden is?
Hoe komt jouw leven tot leven?

Bereiden
Verdiepen, groentesoep next level:
Nu heb je alles om je heen verzameld, in de verschillende vormen, kleuren
& geuren. Groentes die je werk, je familie je vrienden en alles wie jij bent,
vertegenwoordigen. Krijg je zin in je eigen soep, of eet je die omdat je moet
eten?
Heb jij vaak een krachtbouillon nodig, moet je altijd maggie toevoegen of is
een beetje magie voldoende?
Of misschien houd je meer van ‘flauwe soep’? Maakt dat dan jouw soep te
dun, je leven ‘minder’ interessant, of LEEF jij JOUW leven dan juist…
Met alles wat jij durft toe te voegen, uit te proberen, nieuwe smaken te
ontdekken, of juist weg te laten, te vereenvoudigen, voed je de liefde die je
in jezelf en daarmee jouw leven stopt.
Een uitnodiging aan jezelf...

Soep-eren
En dan is het tijd om jouw soep te eten. Te gaan zitten, samen aan tafel, of
opgekruld in de bank. Je handen om de warme kom heen, de damp slaat
eraf, en de geur prikkelt al je zintuigen. En in die damp, met een glimlach
op je gezicht, zet jij je mond aan de kom of gebruikt een lepel? Je kunt je
tong dan branden, als je te snel en ondoordacht wilt eten. Maar meestal
wordt de soep niet zo heet gegeten, als dat deze wordt opgediend.
Heb geduld… Vind jij het fijn om je tanden in de soep te zetten, dat deze
nog een stevige bite heeft, of slurp je haar het liefst kant en klaar gepureerd
naar binnen? Voel je de warmte daar binnen in jou, & wat voel je dan, wat
ervaar je dan?
Dankbaarheid of genieten, of was het zonde van je tijd om met zoveel
aandacht je soep te bereiden? En als het op is, is al die aandacht voor de
soep dan dan voor niets geweest? Bereiden kost een middag, het eten een
kwartier..?

Natafelen
Misschien wel voor de gevorderden onder ons, nog meer food for thought...
Durf jij nog een laagje dieper te gaan & te kijken met een goed glas wijn in
de hand (of ander lekkers) naar je eigen vergankelijkheid? Kun jij erover
praten, delen en vertellen? En hoe is dat voor jouw gezelschap?
Liefdevol de ander uit te nodigen en te praten over wat niemand graag doet
maar toch zo onvermijdelijk is op een dag. Hoe verschillen jullie daarin? En
wat zijn de overeenkomsten? Ga je ook met liefde de afwas doen, als de
soep gegeten is? Of is die ontplofte keuken een nagel aan je doodskist?
Of veeg je je mond af, zucht eens diep en denkt dat was lekkere soep!!

Ritual Rebels
Deze vergankelijkheidssoep
word je aangeboden door
de Ritual Rebels.
Een collectief van frisse, spicy
ritueelbegeleiders dat je helpt om een
moment met een bite te markeren.
Eet smakelijk!
Lisette, Indra, Ineke, Aafke,
Miranda, Carlien & Bärbel

