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Tijd, wat is tijd? 

Een waarneming van onze zintuigen. Een houvast om onze dag te plannen. Tijd is een rekbaar begrip. 

Dingen die wij in het verleden hebben meegemaakt kunnen soms als de dag van gisteren voelen en 

de daarbij horende emotie als een moment van nu. 

Geuren en muziek voelen tijdloos aan omdat ze gebonden zijn aan een herinnering en aan de emotie 

van onze geest nu, op dit ogenblik. 

En hoe meer wij het idee hebben dat we onder tijdsdruk staan, hoe sneller de tijd lijkt te gaan. 

Tijd is iets wat wij zelf bepalen en ervaren door onze waarneming, die gekoppeld is aan een emotie 

of gevoel. 

Als je niet te veel aandacht aan de gedachte tijd besteed dan vertraagt de tijd. Letterlijk. 

In die vertraging krijg je de kans om in het nu te staan, waarbij je energie ook in het nu blijft want nu 

is het enige echte moment in tijd dat wij hebben. Niet gisteren, niet morgen, maar nu! 

Zonder het nu is er geen gisteren geweest en is er geen morgen. Al deze momenten hangen af van 

jouw nu, op dit ogenblik. 

Jouw aanwezigheid in het nu maakt dat je verleden en toekomst kunt schrijven. 

Elke keer weer worden wij door onze hersenen afgeleid, uit dit nu moment. 

Onze hersenen zijn eraan gewend dat wij ze altijd  waarnemen met ons denken en in het nu worden 

ze opeens gestopt. 

Dat geeft ruimte voor jouw geest en ziel om hun stem eens te kunnen laten horen. 

En dat maakt weer verbinding met de afkomst en energie waar we allemaal vandaan komen, daar is 

immers geen tijd. 

Het is nu inmiddels 6 weken geleden alweer dat mijn man naar huis ging in de energie en soms voelt 

dit al verder weg dan dat het in de reële tijd is. 

En soms ook niet... 

Gelukkig bevind ik mij in de omstandigheden dat ik iedereen nog hoor, die in de tijdloze zone zit. 

Dat brengt mij onmiddellijk in het nu en dat brengt bewustzijnsverruiming en rust vooral. 

Dit geeft kracht en ruimte om onszelf weer terug te vinden daar waar we onszelf soms kunnen 

verliezen in alle emoties. 

Dankbaar ben ik voor het feit dat ik gedragen word door alles heen en ik daardoor iedereen kan 

dragen en steunen waar nodig. 

Door in het nu te staan, in verbinding met degenen die mij lief zijn. 

Met liefs, Karin de Jager 

 

 



 

 

 

 

 

 


