
Telemetrie maand december 2021 

De decembermaand, en daar zijn wij weer terug naar de situatie van vorig jaar. 

Voor de meeste mensen is dit een pittige maand, niet alleen door de corona situatie die het voor de 

meeste van ons zeker niet makkelijker maakt, maar ook privé. En daarnaast dus nog weer eens 

allerlei beperkingen, opgelegd door de regering. 

 

In een maand waarin er vooral warmte en verbinding wordt voorgeschoteld vanuit de media hebben 

velen onder ons de herinnering aan mensen die ons zijn ontvallen dit jaar… 

Daar ben ik mijzelf nu meer dan ooit bewust van… 

Ikzelf heb het gevoel dat ik vanuit een nachtmerrie in een droom terecht ben gekomen, die zich net 

zo snel ontwikkelt als de nachtmerrie van voor die tijd. 

Wat ik wil aangeven hiermee is dat het leven zich afspeelt rondom jou terwijl je bezig bent plannen 

te maken. 

Dan ineens loopt alles anders maar gelukkig  voor mij geweldig fijn. 

Ik hoop dat dit jou ook vertrouwen geeft dat ditzelfde op een heel grote schaal zich onder ons gaat 

manifesteren en, voor de mensheid, de wereld, en vooral gericht op vrede en een eenwording van de 

gehele mensheid. 

 want dat wordt vergeten; wij zijn een! 

 

En dat is onze scheppingskracht, die energie is nimmer te verslaan! 

Dat is ook ons leerproces in deze situatie, verbinding en vertrouwen samen. 

Van hart naar hart. 

Dus laten wij volgend jaar onze hartbestemming volgen en vooral voor onszelf kiezen. 

Wij hebben geen codes nodig en zeker geen angstcultuur. 

Alles kan binnen een week veranderen als wij ons maar bewust zijn van onze kracht en ons doel hier 

op aarde. Ik werk met de kosmos en dus weet ik dat echte wonderen daar vandaan komen. 

Niet alleen voor mij persoonlijk maar voor ieder levend wezen op deze prachtige wereld! 

Met liefs en fijne dagen samen in deze maand. 

Karin 

 

 

 


