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Eindelijk,  weer  eens even een Nieuwsbrief! Het was de
afgelopen periode best wel pittig. Het niet weten, 1 van de
peilers  van  Savita,  werd  nog  eens  extra  diep  de  grond
ingeboord waardoor we  überhaupt niet meer meer wisten
wanneer en of de kans er inzat dat Savita nog wel open
zou kunnen gaan. Totaal geen lichtpuntje op dat gebied te
bespeuren. Ook vonden we het opeens jammer dat Savita
niet  in Nederland staat.  Dat gedoe met de  grenzen,  dan
weer  zus,  dan  weer  zo  met  de  testen  en  hoe  straks?
Persoonlijk had ik een tijdje ook helemaal, voor de eerste
keer  in  de  Coronatijd,  de  moed  verloren!  Tegelijkertijd
kwamen Erik en ik een blokkade tegen die onneembaar
scheen. Maar gelukkig is alles weer overgegaan. Wijzer en
krachtiger  stappen  we  vol  vertrouwen  weer  verder!!
Corona blijkt een goede therapeut te zijn om, eerst je de
weg  te ontnemen en vervolgens weer een nieuwe weg te
openen. Dat gaat nu veel sneller dan vroeger!!

Genieten van en dankbaar zijn voor alle "kleine? en normale?" dingetjes, zijn weer in de
focus  komen te  staan.  Terug naar  normaal  blijkt  inderdaad een  Nieuw Normaal  te  zijn
geworden!! Zo fijn en bijzonder dat we een bed hebben en eten, warmte en water, een dak
boven ons hoofd, dat is allemaal eigenlijk al heel bijzonder! Bovendien: Savita en geen
geldzorgen.............een WONDER in deze tijd!!!

Onlangs zijn alle  ruimtes  weer eens even schoongemaakt..............om mee te helpen om
jullie komst voor te bereiden!! Maar goed, voorlopig in het Hier en Nu, blijken de kaarten
thans  zo  te  liggen dat  de  Lente  week (3-9  mei)  niet  door  kan gaan,  vanwege  negatief
reisadvies vanuit Nederland en het verbod in Duitsland om gasten te kunnen ontvangen. 
Maar daarna...............dan zetten we de pijlen op: HALF MEI, OPEN!!!! Zet jij jouw lichtje
er ook bij??? Dat helpt, hoe meer lichtjes, hoe groter de Kracht.
En  op  de  eerste  bladzijde  van  onze  website,  zal  meteen  vermeld  worden  als  er
veranderingen zijn.

Savita, nu nog ver weg, hopelijk 
snel weer weer dichtbij!



Niemand weet nu hoe het allemaal zal gaan lopen in de wereld, maar wij zijn hier op deze
plek omdat we wel weten dat Savita, juist door wat er allemaal  nu gaande is in deze wereld,
een belangrijk aandeel kan leveren voor de Nieuwe Tijd die voor ons ligt. Wij hebben de
Liefde in ons vaandel staan.  Als groep kan dit juist sterk bekrachtigd  worden, zodat dit
Licht kan helpen de Angstige duisternis , stap voor stap op te lossen. In alle Eenvoud en
Gelijkwaardigheid.

We  zijn  hier  nog  steeds  met,  elke  week  een  ander,  aantal  mensen.  Dat  brengt  leuke
afwisselingen met zich mee! Nu zijn we met z'n vieren, vorige week met z'n vijven, de week
ervoor met z'n tweeën (Erik en ik) en de week daarvoor met z'n zevenen. Bianca, Frans,
Joost, Erik en ik zijn er meestal, Eleonora, Peter, Linda en Barbara rijden heen en weer. We
hebben het onderling heel prettig en licht met elkaar. Af en toe is er wel eens wat, maar dat
blijkt de pret niet te drukken. Echt fijn en iets waar we ons ook dankbaar voor voelen!

Joost maakt de kruiden op het terras weer fris en fruitig



Voor de komende tijd hopen we dat het groepje mensen dat hier woont zich gaat uitbreiden
met mensen die duidelijkheid hebben gekregen over een nieuwe volgende stap in hun leven.
(misschien juist wel door het hele Corona gebeuren?)
We denken dan aan iemand die de coördinatie van de "Huishouding" op zich wil nemen.
Verder iemand  als aanvulling wat betreft het "onderhoud van het Gebouw" ook wat betreft
"het Kantoor".
Misschien, als jij bovenstaand stukje leest, gaat je hartje hiervan sneller kloppen of dat je
iemand kent die net van plan is zijn/haar leven in een andere vorm te gaan gieten? Stuur ons
dan een mailtje. 
Verwantschap en herkenning wat betreft de visie van Savita staat natuurlijk voorop.
Net zoals de bereidheid om jezelf en de verhouding tussen je binnen en buitenwereld te
leren kennen.

Tot slot nog 2 leuke tips:

* We zijn van plan om Savita te verrijken met 15 fruitbomen a 35 euro per stuk. Deze
uitgave ligt, nu in deze tijd natuurlijk, nog een beetje moeilijk.
Maar Joost kreeg een origineel idee:
Wie vindt het leuk om een eigen fruitboom te hebben? Met zijn/haar naam op een bordje
erbij?  Wie  vindt  het  leuk om eigenaar  te  zijn  van een  eigen fruitboom,  die  hij/zij  zelf
gekocht heeft? Dan gaan we op een gegeven moment appels of peren in de schaal leggen,
die  naar  jou  vernoemd  zijn!!!  (is  geen  verplichting,  hoor!)  Als  je  bij  de  eerste  15
aanmeldingen wil horen, moet je snel zijn met je mailtje naar Savita!!

* Er is iemand op Savita geweest, die een fantastische biologische zaderij in de N.O. Polder
heeft  opgezet.  Als  je  zaadvaste  zaden  wil  gaan  gebruiken,   deze  zaden  zijn  dus
reproduceerbaar,  klik  dan  op:  www.zaderij.nl  Als  je  het  leuk  vindt  om  daar  als
vrijwillig(st)er mee te werken, is dit ook een hele fijne plek, nu de Savita tuin voor jou
voorlopig nog onbereikbaar is!

Jaaa, de lente is ook in 
Savita aangekomen!!!

Erik, stille rust in de ruimte


