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Wat ben ik toch een gezegend mens dat ik iedereen nog `hoor` in de kosmos. 

Wanneer je voldoende rust, en dus minder ruis, in je hoofd ervaart gaan anderen, die al in de kosmos 

zijn, gedachten en ingevingen doorgeven aan je. 

Natuurlijk is het wel aan jou of je luistert… 

Het gaat goed met mij en dat komt zeker door het feit dat ik mijn man nog zo goed hoor en aanvoel. 

Ik krijg duidelijke raadgevingen en voel de warmte nog van zijn energiehart. 

Dat wil niet zeggen dat je nooit een moment van gemis beleeft maar het is wel een keuze die je kan 

maken tussen lijden of jezelf laten begeleiden door alle emoties en stormen heen. 

Bij leven was er al belangeloze liefde van hem naar mij toe, maar nu is het nog duidelijker te voelen. 

Die belangeloze liefde is sowieso de kernenergie van de kosmos, voor iedereen! 

Dus laat ik mij begeleiden door alle dagen en nachten heen. 

De reden waarom ik nu hier over schrijf is omdat ik deze verbintenis iedereen gun die iemand in de 

materie heeft verloren en daardoor afstand en verlies ervaart. 

Geloof mij, dat hoeft niet. Praat in je gedachten zoals je dat altijd deed met diegene en voel vooral je 

emotioneel hart daarbij, want met die emoties maak je verbinding, zelfs als er tranen komen. 

De eerste flitsen van gedachtes die je krijgt worden je ingegeven vanuit de energie van jouw 

dierbare, vertrouw daarop. 

Hoe meer je jezelf laat leiden door vooral te vragen aan hen of ze je willen helpen bij alles wat jij 

nodig hebt, of mooier nog wat meerderen om je heen nodig hebben, hoe meer je zult merken dat je 

aan alle kanten hulp krijgt van mensen om je heen en dat degene die niet langer nodig zijn 

geblokkeerd worden. 

Laat het allemaal gebeuren en wees dankbaar voor die hulp en voor hun hulp uit de kosmos. 

Wees gelukkig en licht in je hart, want dat is de taal van je dierbare in de kosmos, en je zult alles 

kunnen waarnemen en verstaan. 

Met liefs, Karin 


