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Vorig jaar om deze tijd heb ik in deze maand wel vier columns geschreven om iedereen een hart 

onder de riem te steken. 

Gelukkig staan we er nu iets vrijer in en kunnen veel van ons toch weer functioneren zoals we dat 

graag willen. 

Maar wat is vrijheid... 

Natuurlijk is het heel fijn als je weer een terras kan pakken en ja zalig, weer op vakantie maar was het 

eigenlijk niet heel erg relaxt om even van jezelf niets te moeten (je kon natuurlijk ook niet)? 

Want wat als die zogenaamde vrijheid er voor zorgde dat je je in allerlei bochten ging wringen omdat 

je vond dat je die vakantie en die  sportschool en allerlei cursussen nodig had. 

Dat is natuurlijk geen vrijheid voor je geest. Het was het leven beleven in een tempo dat eerder een 

gevoel gaf van gevangen  te zijn, in een patroon dat  geen vrijheid gaf maar dwang. 

En dat ook nog door onszelf opgelegd. 

Onze gedachtegang bepaalt de vrijheid en de manier waarop je er mee omgaat. 

Het is ook onze overtuiging die zegt dat we van alles nodig hebben om gelukkig te zijn.  

Zo heeft deze periode ons laten zien dat wat er is ook voldoende is om gelukkig mee te zijn. Voor 

vele van ons is dit een Eyeopener geworden. 

Lering dus. 

Het heeft de rust en de ruimte gegeven voor verdieping en bewustzijnsontwaking. 

Mensen keken voor het eerst weer eens echt naar elkaar om te zien hoe het ging met de ander, en 

zorgden ook weer voor elkaar. 

Op dit ogenblik krijgen we massaal een training in het loslaten van angst en vertrouwen op de goede 

afloop en een fijne toekomst! 

Elk op onze eigen wijze en onze eigen manier! 

De eerste zin in mijn nieuwe en derde boek is dan ook: 

Hoe hoger men reikt, hoe verder weg het lijkt. 

Het is gewoon in jezelf en om jou heen. 

Ja.. Mijn derde boek, "ten hemel reiken", is in wording en het tweede boek,"iedere cel 

communiceert", staat op het moment dat u dit leest online als e-book op de website! 

Veel leesplezier! 

Hoe dan ook, of dit jaar een vol en rijk jaar gaat worden heb je dus zelf in de hand. 

Er is gelukkig niemand die daar de regie over heeft! 

Met liefs,  

Karin de jager 



 


