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Naar aanleiding van het schrijven van mijn derde boek kom ik opeens op het idee om het eens over 

afstemming te gaan hebben. 

Vooral als het gaat om het functioneren hier op aarde met ons materie lichaam en de daarbij 

behorende omstandigheden. 

Namelijk, zo gemakkelijk als ik praat over energieën en daarmee voor iedereen mag werken, zo 

klunzig ben ik in het uitvoeren van simpele dagelijkse taken. 

Ofwel zie ik de zogenaamde logica niet of ik ben op mijn manier zo druk bezig met het voor elkaar 

krijgen van de klus... 

Dat ik de volgende dag verwonderd kijk naar mijn blauwe plekken in de spiegel! 

Gelukkig krijg ik wel altijd heel veel positieve energie van de dingen die ik dan doe en voor elkaar 

krijg. 

Anders wordt het als ik mezelf noodgedwongen bezig moet houden met de dingen die niet willen! 

Bijvoorbeeld  een computerstoring of het  regelen  van bankzaken of boekhouding. 

Doodmoe word ik ervan. 

Ik denk dat dit voor veel mensen herkenbaar is maar hoe komt dit dan? 

Nu…dat heeft te maken met je persoonlijke trilling. 

Als je frequentie afgestemd is op een vluchtige, creatieve energie dan is dat in de meeste gevallen 

geen goede combinatie met  het trage uitvoeren in de materie. 

Een kwestie van de geest was er al maar het lichaam nog niet. 

De mindset moet zich dan richten op die energie, wat vaak een verlaging in frequentie betekent. 

En daar is op dat moment jouw ziel niet op afgestemd en dus kost het je energie. 

Bij een leuke klus krijg je dat weer terug nadat het gedaan is maar bij trage processen, zoals de 

boekhouding bijvoorbeeld, moet je je echt daarna weer opnieuw afstemmen. 

Hetzelfde geldt voor gesprekken: als ze niet in afstemming zijn met jouw gedachtes en emoties dan 

word je moe. 

En wat doen wij daaraan…afstemmen op je thuisfront, de kosmos, en wel direct! Dan gaat het aan je 

ziel voorbij. 

Bovendien behoud je je eigen energie en kun je gewoon doorgeven aan die ander, wat deze persoon 

nodig heeft. 

En dat is gewoon een beetje aandacht en liefde! 

Denk eraan: oefening baart kunst in deze. 

Liefs, Karin de Jager 

 


