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Re: De Vrijdenker zoekt een jonge redacteur
door The Prophet » 16 feb 2010 21:34

De Vrijdenker zoekt een jonge redacteur

De Vrije Gedachte brengt een maandblad uit dat De Vrijdenker heet. We hebben nu een redactie
bestaande uit 4 oudere heren en 1 jongedame. Nu zegt leeftijd bepaald niet alles over lenigheid
van geest maar het is een feit dat de gemiddelde leeftijd van de leden van onze vereniging aan de
wat hogere kant ligt. We willen daar verandering in brengen. Het maandblad mag dan misschien
niet de meest moderne communicatievorm zijn, voorlopig wil de vereniging daar wel aan
vasthouden. Wij van de redactie zijn daar blij mee. We maken het blad met veel plezier. Nu zijn
we op zoek naar een jonge redacteur in de hoop dat diens weerslag straks in het blad is terug te
vinden. Van deze jonge redacteur (hij of zij uiteraard) verwachten wij enerzijds een duidelijke
affiniteit met het vrijdenken en het geschreven woord en anderzijds hopen wij met hem of haar
een brug te slaan naar ook een jonger publiek.
Het redacteurschap kost je één zaterdagochtend in de maand vergaderen in Rotterdam en voor
het overige wat e-mailverkeer en tijd om ingezonden stukken te lezen en beoordelen. Het levert
je - als het goed is tenminste - veel plezier op maar dat is het dan ook. Je kunt er geen euro's
mee verdienen, wij zijn allemaal vrijwilligers. 
Heb je belangstelling, meld je dan aan bij redactie@devrijegedachte.nl 
Enno Nuy - hoofdredacteur De Vrijdenker

Misschien voor de jongen van geest onder ons handig om te weten of je ook een grens stelt aan
de kalenderleeftijd.

Foei, leeftijdsdiscriminatie mag niet!

Nee, maar je vraagt zelf een 'jonge' redacteur. 

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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Ik ben 241 jaar, is dat jong genoeg?

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Misschien is het een goed idee om als redactie te besluiten je een jaar lang van eigen inbreng te
onthouden. Ik bedoel: een jaar lang geen essays van de hand van leden van de redactie.

It's a long way to Tipperary

Couw, dat zou een zegen zijn voor de vrijdenkerij. Ik ga binnenkort, voor 15 mei, iets inleveren
bij de redactie. Maar men weet niet of er voldoende ruimte is in de eerstkomende editie. Ik zou
dan zeggen schuif die stukken van de redactieleden maar door naar een volgende editie. Maar ja
dat doen ze natuurlijk niet. Tja, je bent als auteur eigenlijk overgeleverd aan de goden.

couw schreef:
Misschien is het een goed idee om als redactie te besluiten je een jaar lang van eigen inbreng te
onthouden. Ik bedoel: een jaar lang geen essays van de hand van leden van de redactie.

Gezien je eerdere klachten richting redactie is dit toch wel een uitgelezen kans voor je clubje van
3. 
Waarom alleen iets inleveren? Meld je aan als redacteur. Jij bent toch jong van geest ? 

David Bakker schreef:
... Ik ga binnenkort, voor 15 mei, iets inleveren bij de redactie...

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

Ik heb de indruk gekregen dat de vacature reeds was ingevuld.

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.
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Wie is het geworden?

Kitty schreef:
Ik heb de indruk gekregen dat de vacature reeds was ingevuld.

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Dat was Devious toch?

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Tsjonge, jonge, jonge, jonge !
Kan hier dan ook eindelijk een slot op ?

STICHTING BROOKE HOSPITAL FOR ANIMALS rek 5568671
WSAP World Society for the Protection of Animals rek 310313
IFAW International Fund for Animal Welfare rek 242
De Dierenbescherming rek 3963156 
CAS international
Varkenbescherming 
Kattenbescherming 
Vis in nood 
Stichting AAP 
Wakker dier
Proefdier vrij

Ho, Ho, nog geen slot Dame Kitty,

Steen reageer je nog een keer op:
viewtopic.php?f=59&t=7693&start=15

steen schreef:
Tsjonge, jonge, jonge, jonge !
Kan hier dan ook eindelijk een slot op ?

Weet hij het zelf al?

Kitty schreef:
Dat was Devious toch?
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lanier
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Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Waar slaat dit op???  

Er wordt niet gereageerd in dit topic op een ander topic. Het is aan Devious om nu te
antwoorden in dit topic. Overige onzinnige berichten worden zonder enige pardon
verwijderd.

Admin Lanier

Tsjonge, jonge, jonge, jonge !
Kan hier dan ook eindelijk een slot op ?

Ho, Ho, nog geen slot Dame Kitty,

Steen reageer je nog een keer op:
viewtopic.php?f=59&t=7693&start=15

Feuerbach: God is een door de mens gemaakt wezen, waarop de mens omwille van eigen geluk en
genotsverhoging zijn menselijke idealen, noden en wensen projecteert.

Plaats een reactie
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Re: De Vrijdenker zoekt een jonge redacteur
door steen » 10 mei 2010 21:32

steen
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Berichten: 304
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De Vrijdenker zoekt een jonge redacteur

Ja, dat was ik:)

Kitty schreef:
Dat was Devious toch?

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Succes met deze nieuwe uitdaging. Je hebt al ervaring dat scheelt. Ik zal Ouweneel even mailen
dat jij nu redactielid bent. Zijn er nog meer personen die gewaarschuwd moeten worden 

Ja, dat was ik:)

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Beste Devious, ik wens je natuurlijk veel succes met je sollicitatie, dat moet lukken zo jeugdig
vind je ze tegenwoordig niet meer!
Ik heb hier wel enig informatief materiaal uit de Horoscoop van je toekomstige hoofdredacteur,
dan weet je welke krachten hem als - ECHTE VRIJDENKERT - drijven.
Dat zijn namelijk de niet te overwinnen krachten van de planeten de sterrenbeelden de huizen en
de ascendanten.

Uit de horoscoop van Enno Nuy;

Nou heb je een prima verbinding lopen tussen je denken en je voelen. Dat is een geschenk, dat
heeft lang niet iedereen. Dus je kunt heel makkelijk onmiddellijk intunen, ook gevoelsmatig
invoelen wat de ander ermee bedoelt en er antwoord op geven. Maar je bottle-neck in het leven,
ik denk dat dat je moeilijkste stuk is, als we naar je Saturnus kijken. Saturnus is díe kracht, die de
mensen leert dat de mens voor alles zelf verantwoordelijk is. Vanaf je eerste ademhaling tot en
met je laatste ben jij verantwoordelijk voor wat er gebeurt in jouw leven. Ook al dementeer je 10
jaar, ook al lig je als die schattige baby, die zich nog van niets bewust is, in de wieg. Vanuit de
ziel gezien: jij bent verantwoordelijk. De ouders die je aantrekt, hoe hun gedragingen ten opzichte
van jou zijn: dat is allemaal in jouw script geschreven. En Saturnus moet de mens dus wat je

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley

 

Uitgebreid zoeken

Plaats een reactie
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Re: De Vrijdenker zoekt een jonge redacteur
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fred neerhoff
Unstoppable!
Berichten: 486
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Re: De Vrijdenker zoekt een jonge redacteur
door sarnian » 11 mei 2010 10:05

sarnian
Diehard
Berichten: 1840

En dit noem IK nou dikke pech hebben;

Ik zou zeggen; doe je voordeel met deze onschatbaar waardevolle informatie. 
En nog veel meer van deze "crap" vind je op; www dot Enno Nuy dot com

noemt de testen geven dat wij ons dat ook bewust worden, dat je leert de projecties terug te
nemen in dit leven. Dat je dus leert dat het niet meer komt door dit of door dat, door het weer,
door de staking of door de vader die dit deed of door mijn moeder die dat deed. Maar waarom
overkomt het jou en wat kun jij er aan doen. Je kunt dus zeggen: hij is de slijper van je diamant,
het innerlijk kristal. Maar hoe kunnen we iets slijpen als we geen slijpmateriaal hebben. Dat
slijpmateriaal is onze omgeving. In onze privé-wereld, de mensen die we ontmoeten, de situaties
die we ontmoeten. Nou ben jij geboren dat Saturnus precies op de rand van je vijfde huis staat. En
dat is het huis van de spontaniteit, het huis van de leeuw. Eén ding wat Saturnus absoluut niet
kent is spontaniteit. Dus hier heb je een hele controverse in je zitten. Dat je aan de ene kant in
aanleg zo’n spontaan iemand bent maar aan de andere kant, om het te gaan neerzetten, dat dat
helemaal vaak niet zo lekker voelt. Een soort faalangst en onzekerheid. Het is net alsof je goed in
je vel zit ben je dat spontane kind en alles gaat prima, en moet je de performance gaan geven en
word je gezien door die en die, dan weet je eigenlijk helemaal niet meer goed hoe je het doen
moet. Dan is het een beetje dat stamelende kind op het toneel weet je wel: thuis deed je het zo
leuk. En dan komt hij het toneel op en dan durft hij niets meer te zeggen en kijkt hij verlegen om
zich heen. Nou een beetje om een beeldspraak te hebben hoe dat voor jou dus in elkaar zit. Dus
dat je aan de ene kant gigantisch kwetsbaar bent voor je eigen profileren en dat je dus daarin
helemaal niet spontaan durft te zijn, integendeel.

Als je nou bijvoorbeeld een half uur eerder was geboren - ik noem maar even astrologisch het
voordeel - had Saturnus in een ander huis gestaan, want die aarde draait natuurlijk en dan was het
niet het het leeuw-huis geweest. Dus was het dan een heel andere factor geweest. Maar een
leeuw-aanleg dat zich moet verwerkelijken in een leeuw-huis, wat een heel andere energie geeft,
ja, daar zitten twee stromingen die totaal langs elkaar lopen.

STICHTING BROOKE HOSPITAL FOR ANIMALS rek 5568671
WSAP World Society for the Protection of Animals rek 310313
IFAW International Fund for Animal Welfare rek 242
De Dierenbescherming rek 3963156 
CAS international
Varkenbescherming 
Kattenbescherming 
Vis in nood 
Stichting AAP 
Wakker dier
Proefdier vrij

Niet te geloven inderdaad!

En zeker de moeite waard om één en ander zelf even te verifiëren!

steen schreef:
Beste Devious, ik wens je natuurlijk veel succes met je sollicitatie, dat moet lukken zo jeugdig vind
je ze tegenwoordig niet meer!
Ik heb hier wel enig informatief materiaal uit de Horoscoop van je toekomstige hoofdredacteur,
dan weet je welke krachten hem als - ECHTE VRIJDENKERT - drijven.
Dat zijn namelijk de niet te overwinnen krachten van de planeten de sterrenbeelden de huizen en
de ascendanten.

steen schreef:
En nog veel meer van deze "crap" vind je op; www dot Enno Nuy dot com

.
Heren Neerhoff en Steen : is dit een voorbeeld van het vrijdenken dat jullie voorstaan?
In dat geval : nee, dank u. Ik vindt dit gekonkel en geïnsinueer nogal onsmakelijk en beneden
enig peil. 
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Keer terug naar Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.
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Ga naar:     Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.  

WIE IS ER ONLINE

Maar eerlijk is eerlijk : Enno Nuy geeft zeer duidelijk aan dat het niet zijn eigen woorden zijn,
maar die van een waarzegster. Waarom hij die woorden nu eigenlijk op zijn website heeft
geplaatst is een goeie vraag die om een antwoord vraagt. 

Met al die vertraging van onnodig herhaalde Flash filmpjes op EN's website (die niet uit te
schakelen schijnen te zijn) is de gemiddelde bezoeker reeds na 5 seconden daar trouwens weer
verdwenen ...

.

fred neerhoff schreef:

Niet te geloven inderdaad!

En zeker de moeite waard om één en ander zelf even te verifiëren!

steen schreef:
... Ik heb hier wel enig informatief materiaal uit de Horoscoop van je toekomstige
hoofdredacteur...

steen schreef:
En nog veel meer van deze "crap" vind je op; www dot Enno Nuy dot com

A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious
basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by hope of reward and fear
of punishment after death. (Albert Einstein)

Dan ben ik dus geen gemiddelde bezoeker. Ik heb ademloos en in één ruk het bijzonder goed
geschreven autobiografische jeugdrelaas gelezen. Enno heeft trouwens kwa muziek een
uitgelezen smaak. Alleen het puikje komt op zijn parade. De gemiddelde FT'er, zoals ik deze
steeds beter leer kennen, zal op Enno's site naar mijn inschatting weinig van zijn/haar gading
vinden.

sarnian schreef:
Met al die vertraging van onnodig herhaalde Flash filmpjes op EN's website (die niet uit te
schakelen schijnen te zijn) is de gemiddelde bezoeker reeds na 5 seconden daar trouwens weer
verdwenen ...

.

Ik heb slechts 1 keer in mijn leven een religieuze ervaring gehad. En dat was tijdens het bezoek
aan de website van Enno. Gelijk op de homepage raakte ik al in trance.

Het heeft wel iets verrassends die website van Enno Nuy. Zegt dat nou ook iets over hem als
redacteur?

Denken "wij zijn beter dan de rest" heeft helaas al veel verpest

Plaats een reactie
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