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Hier is dan weer, sneller dan anders, de volgende Nieuwsbrief. In deze woelige tijden is het fijn om 
even contact te houden met elkaar. Fijn om te delen met jullie wat er zich hier zoal afspeelt. Het 
lijkt soms alsof we op een andere planeet zitten of je kan ook zeggen.......... het Paradijs. De 
afgelopen drie weken met z'n zessen: Erik, Frans, die nu veel op kantoor zit, Peter, de technische 
man, Bianca, de nieuwe kok en Barbara de kok die vroeger hier wel vaker was en ik. 3 koks!!!. De 
wereld wordt echt op zijn kop gezet! En toen kwam Eleonora er nog bij en toen waren er 4 koks!!! 
Een grapje van de kosmos!

Alle dagen feest !

Toen ik daarnet de vorige nieuwsbrief overlas, ging er door mij heen: ja, leuk geprobeerd, maar het 
is heel anders verlopen! Ik moet ook even eerlijk zeggen, dat het voorstel (om de testkosten met 
elkaar te delen) voortkwam vanuit een soort van paniek. Hoe moet het nou, wat betreft de 
financien? Ik ging op zoek naar een weg waarlangs het geldtekort dat zich opeens weer liet zien, 
misschien minder nijpend zou worden, een lichtpuntje. Soms klopt het, soms klopt het niet en loopt 
het anders. Zo ook nu. Er zijn hier maar vier mensen geweest die zich hebben laten testen. En 
eigenlijk is het ook wel goed zo, achteraf bezien. Het haalt zoveel gedoe naar omhoog. En naar 
Savita toegaan? Dat kan op een "gegeven" ander moment wel weer!



Onze boekhouder is aan het uitzoeken of we via Winterberg weer financiële steun kunnen 
ontvangen, net als in het voorjaar: 2x negenduizend! We hebben het afmaken van het dak, (de 
andere helft van het dak van het hoofdgebouw),  uitgesteld tot in het voorjaar. Misschien hebben we
dan meer zicht dan nu, hoe de kaarten  liggen. En we hebben nog ietsje pietsje waarmee we het nog 
wel even kunnen uitzingen. Dit alles even ter geruststelling. Volgens ons is het de bedoeling dat 
juist een plek als Savita mag blijven voortbestaan, als pijler voor de wederopbouw van de chaos die 
zich momenteel afspeelt in de wereld.

Savita is indertijd, op 7 november, 7 jaar geleden!!!!, opgezet vanuit
het Niet Weten. Terug naar de oorspronkelijke oorsprong, zonder 
het  oordeel. De opbouw van deze plek werd geleid via onze harten, 
de vorm ontvouwde zich vanuit ervaring. De ervaring leert ons nu, 
in deze tijd, om op een dieper niveau te vertrouwen dat niets voor 
niets gebeurt en dat alles gebeurt met een reden, die helpt om het 
contact met de eigen oorsprong te herstellen. Nu, dus precies 7 jaar 
later, stappen we weer een laag dieper: weer in het Niet Weten, 
terug naar de oorsprong van deze plek. Het is hier nu rustig en stil. 
We zijn bij elkaar tijdens de lunch en het avondeten en verder volgt 
ieder apart wat zijn/haar hart hem/haar ingeeft om wel of niet te 
doen. Het is even een tegenhanger, voor de balans in Savita wat 
betreft vol-ledigheid.

Wat er boven ons hoofd hangt, wie zal het zeggen? Hoe lang het 
gaat duren waardoor iedereen weer een lichtje kan gaan zien aan het
einde van deze tunnel? Niemand kan het zeggen. Maar voorlopig 
valt het laatste nieuws, als het er is, altijd weer op de website te 
lezen.  Vanwege de lock down in Duitsland is Savita gesloten vanaf 
2 november.  Om weer, als dit voorbij is, als een Phoenix uit haar as
te herrijzen!!

De deur is alvast voor je opengezet

even een herrinnering aan de 
sprookjesboom



Er is een idee ontstaan voor wie  dat fijn vind, om met elkaar, op een vast tijdstip in de week, via 
zoom te contacten. Zo kunnen we ons op een andere manier met elkaar verbinden, nu de weg tussen
ons is afgesloten. Dan kan de stroom die er altijd al tussen ons is, doorstromen via een andere weg, 
waardoor we elkaar kunnen helpen, in deze donkere tijden, in het Licht te blijven. Wie hier wat voor
voelt: stuur even een mailtje naar Savita. Dat geldt ook voor  wie ervaring heeft met zoomen en het 
graag zou willen coördineren. Dan kijken wij hoeveel mensen reageren en of zoomen een goed 
medium is. Wordt vervolgd. 

Het dakraam van het 
slaapgebouw is prachtig 
opgeknapt door Peter

Herfstgroetjes van Savita


