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Verbinding zoeken is nu, op dit moment, het meest belangrijke. 

Met de kosmos en zeker met elkaar. 

Ondanks het feit dat we zogenaamd alles weer mogen Is er een gebrek aan echte verbinding. 

Mensen zijn onrustig en bijna bang voor elkaar omdat we blijkbaar zo geïntimideerd zijn door de 

afgelopen anderhalf jaar dat we eigenlijk niet meer weten hoe we dat ook alweer moeten doen. 

Mensen zijn het blijkbaar verleerd en worden vooral in een tweedeling geplaatst door een bepaalde 

kijk op het leven, terwijl het niet eens over onze eigen ideeën gaat. 

We nemen aan dat alles voor onze eigen gezondheid en bestwil is maar het beste voor ons hart is 

toch echt de connectie van hart tot hart met elkaar. 

Ik kan me niet herinneren dat we door een jaarlijkse griepprik zover bij elkaar verwijderd raakten. 

Dat was toch ook de normaalste zaak van de wereld voor sommigen onder ons, terwijl anderen daar   

geen heil in zagen. Wat is er dan nu aan de hand? 

Juist de beperkingen van een zogenaamd paspoort waardoor we, buiten onze wil om, gescheiden 

worden van elkaar! 

Wat is er mis met het wel of niet willen opvolgen van een advies? 

Wij hebben allemaal onze eigen vrije wil, om te leren hier op deze planeet, op wat voor manier dan 

ook, en die laten wij ons ontnemen door regels. 

En dus verliezen wij het oprechte contact met elkaar. We laten ons overstemmen door ruis op ons 

lijntje en vergeten te luisteren naar ons hart en zeker naar de taal die daarbij hoort: 

Die van belangeloze liefde. 

Het is op dit ogenblik een groot leerproces voor ons en ja, waar geleerd wordt worden ook foutjes 

gemaakt maar daarvoor zijn wij hier. 

Om te groeien en te ervaren. Laten wij ons onze eigen vrije wil weer gaan toe-eigenen en elkaar weer 

oprecht tegemoetkomen …met ons hart!  

En elkaar steunen door deze situatie heen ongeacht wat er verder nog aan ontwikkelingen naar ons 

toe wordt gebracht in de vorm van leefregels! 

Met liefs, Karin. 


