LOFDICHT BITES & BUSINESS
Amsterdam, 10-12-2009
Dames & Dames:
Hallo! Mag ik allereerst een Grootsch Applaus voor de oprichtSTER van Bites &
Business, the One & Only Marijke -ideeënrijk ontwapenend ideeënkanonKrabbenbos!
Deze Out of the Box Vrouw die al jaren een Coming Out beleeft als geboren
Verbinder, Connector, Inspirator. Haar motto:
Blijf je verwonderen. Denk anders. Verlaat je hokje..
Zing, spring, verzin…Maak zin!
En het liefst: Samen (amen)!
Doet me denken aan die spreuk:
Als het leven geen zin heeft,
dan máákt het maar zin!
Beste Grandioze Tomeloze Onweerstaanbare Ongenaakbare Onvermoeibare
Onbreekbare Ontembare Vrouwen!
Vrouwen op wie je kunt bouwen, die je kunt vertrouwen, vrouwen van niet in je
eentje mauwen, maar samen handen uit de mouwen, ideeën bouwen
beschouwen ontvouwen…
Samen zijn jullie onderdeel van
1 Groot Intelligent Creatief Brein
dat Hier & Nu aangezet wordt ..
Jullie pluggen in en kijk eens wat er allemaal uitkomt..
(Wist je dat trouwens? Wij schijnen ongeveer slechts 10%
van onze hersencapaciteit te benutten. Stel je voor dat we die resterende 70%
óók gaan benutten!)
Bites & Business:
Broedkamer-Kraamkamer
Een organische sprankelende Ideeënmachine tijdens een kleurrijke, warme,
smakelijke, non-zakelijke avond (toch?)
Hé Aimabele Capabele Formidabele Vrouwen!
Als een kleurrijke zwerm vogels in Harkema neergestreken.. Okee, het geeft een
hoop gekwetter gekwitter en getwitter:
al dat kletsen kouten kakelen klessebessen kleppen beppen teuten tetteren
ratelen rebbelen kwebbelen babbelen en natuurlijk ook gewoon: praten en
delen..
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(Als je vreugde wilt vermenigvuldigen, moet je het delen)
Luisteren is daarbij belangrijk.. écht luisteren.. want je weet:
Bij veel gesprekken bestaat het “luisteren” uit de kunst om zo onzichtbaar
mogelijk alert te wachten op het “geoorloofde” moment om eindelijk weer zelf te
kunnen gaan praten.
Gelukkig: bij Bites & Business niet..
Bites & Business:
Moderne Leeuwinnenclub..
www.bitesenbusiness.nl :
Lekkere hapjes Bondgenootschap..
Wat zeg ik? Bondgenietschap!
Want één van jullie onuitgesproken motto’s is:
Geniet en niet met mate!
En in je eigen kracht staan
is het onderliggende thema natuurlijk..
Menschen! Vrouwen!
Merck toch hoe sterck dat Netwerk..
Vlechtwerk van Vriendschap & Support
van al die royale loyale sociale amicale innemende ondernemende
onderneemsters werkneemsters.. want jullie zijn een mix van verschillende
talenten en beroepen..
Zoals Herman Finkers al zei: Vrouwen kun je verdelen in twee groepen, maar ik
zou het niet doen...
Bites & Business:
De vleesgeworden TOM TOM voor richtingzoekers:
hoe verder, waar verder en is er verder nog iets?
Marijke heeft gelijk: Wat is de lol van alles alleen doen
als je het net zo goed en soms veel beter samen kan doen?
Want soms heb je van die dromen
die je wakker houden tot je ze uitvoert..
En soms weet je het even niet meer..
Of zit je met een praktisch probleem..
Bites & Business:
Jullie geven raad zonder raad te geven..
Frisse blik voorbij het ik. Voorbij het ego..
Confro Motto: Helpt het je om geen hulp te vragen?
B&B:
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met de Vitamine “I” van Inspiratie..
Inspiratie! Voor de broodnodige Creatie! Want door associatie combinatie variatie
krijg je verbluffende communicatie acceleratie en accumulatie
en een kostbare teamprestatie…
Ons Leven in een notendop:
Na het incarneren kwam het incasseren, absorberen, negeren, camoufleren en
ouders vereren. Vervolgens: het acteren, manipuleren, projecteren…En dit alles
uiteindelijk realiseren, sublimeren...en weer helemaal afleren.
Vind je het dan gek dat we elkaar nodig hebben
om weer te leren inspireren.. (kan ik geen lid worden trouwens?)
Hulde voor jullie, Vrouwen, want het is niet niks tegenwoordig om te zingen,
vechten, huilen, werken, eten, bidden en beminnen..(dank je Ramses Shaffy,
dank je Elisabeth Gilbert) gelijk Chinese acrobatische circusartiesten houden
jullie met dunne bamboestokjes al die Chinese schoteltjes uit jullie Turbolente
Leven draaiende:
Werk: hoe ga ik vooruit? Hoe krijg ik alles af?
Waar haal ik de tijd vandaan om..? Je hebt tegenwoordig toch haast geen tijd
meer om in het moment te zijn?
Kinderen.. Hoe ‘manage’ je de kinderen? En hou je ze in de peiling? Laatst
schreef een vriend een e-mail aan zijn dochter:
“Lieve Schat,
Met mij en ma gaat het goed. We missen je.
Wil je aub. de pc uitzetten
en naar beneden komen om te eten?.
Liefs, je vader”.
Kwam ik laatst bij hun bezoek. Laat die dochter vol trots een piercing door haar
tong zien. Ik zeg: “Waarom in godsnaam?” Zegt zij: “Waahom?? Om de hekhuele
htimulatie te herhohen!”
En met ‘Relatie’ moet je ook altijd bezig zijn:
Hoe heb ik het met mezelf? En: hoe krijg ik hem?.
Of: ik heb hem wel, maar hoe hou je het leuk?
Laatst zei een vriendin: we slapen in aparte kamers, we eten apart, we gaan
apart op vakantie: ja, we doen alles wat mogelijk is om ons huwelijk te redden..
En dan is er óók nog dat eeuwige Huishouden.. je mag gerust weten: ik heb er
zó’n hekel aan: je verschoont de bedden, je doet de afwas, je stofzuigt, stoft af..
en een maand later kun je wéér beginnen!
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En dames, hé lekker: effe dames-onder-elkaar-beppen-over- hethuishouden!..Heb je dat vandaag gelezen in het AD?
Je kleding op 30 graden koud wassen, verwijdert –Jezus Christus!- helemáál niet
het vuil! En zeker niet al dat onzichtbare gespuis dat krioelt en kriebelt en waar
je liever nooit aan herinnerd wilt worden! Je moet nl. op 60 graden wassen; en
als je krimpgoed hebt, moet je dat eerst 2 weken in het vriesvak leggen…(deze
avond krijgt nu wel een hele vreemde wending, vind je ook niet?)
Afijn: Naast dit Alles moeten we er altijd ook nog eens
Tip Top verzorgd uitzien en moet je óók nog zien te fitnessen..In mijn geval is
dat ook wel handig en nodig,
want mijn levensmotto was tot voor kort:
Een dag niet gefrituurd, is een dag niet geleefd.
Maar je bent nooit te oud om je leven te veranderen..
Mijn oma begon bijvoorbeeld op haar 64-ste vijf kilometer per dag te lopen. Ze is
nu 97 en we weten per god niet waar ze is.
Hé warme lichtgevende Lichtwerkers..
Hé stralende schaterende zachtmoedige Lichtbronnen!
Lichtbronnen ja, want we kunnen het, qua “Licht”, in deze donkere dagen voor
Kerst, niet allemaal aan Jezus overlaten..
Kijk: Jezus was natuurlijk ook een ZZP-er (een Zelfstandige Zonder Poen) zo’n
éénmanszaak met wat free lance medewerkers..met die vreselijk slordige
boekhouder, ene Judas, waardoor Hij op een gegeven moment door de Fiscus
genadeloos aan het kruis werd genageld…
(Matthijs/DWDD, 15-12, na verl.)
Hé lichtende voorbeelden van
Vrouwen Kameraadschap & Daadkracht:
Keep Up The Good Work! Goede Kerst! Proost!
Bo Baden - www.bobaden.nl
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