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Gelukkig, eerder dan verwacht, kan deze Nieuwsbrief nu al verstuurd worden!! De
vorige twee Nieuwsbrieven waren van een dusdanige aard, dat we gemerkt hebben
dat vele mensen er erg van geschrokken waren. Tot dan toe waren de Nieuwsbrieven
erg opbeurend geweest. En dan opeens twee zulke ingrijpende berichten. In de eerste
plaats: hartelijk dank voor al het medeleven wat op tal van verschillende manieren
ons bereikte en ons diep en verwarmend geraakt heeft. Dat Savita zoveel betekent
voor zoveel mensen, dat wisten we niet. En dat geeft ons dan weer de nodige energie
en vertrouwen. Een prachtige samenwerking!!

We hadden de maanden oktober  en november  ervoor
uitgetrokken om te kijken wat en of er iets zou gaan
ontstaan. Zo open mogelijk. Alle mogelijkheden hadden
we opengelaten, zoals jullie gemerkt hebben(!), om de
bedoeling van deze plek helder te krijgen. We hadden
natuurlijk  wel  onze  focus  in  eerste  instantie  op  de
voortzetting  van  Savita  gezet
en.........................................…  het  is  gelukt!!!  Een
wonder!!!
De maand November is nog niet eens begonnen en net
zoals Savita gestart is,  toen met vijf mensen die in 1
maand  tijd  zich  hadden  aangemeld,  hebben  er  nu
Zeven!!!! mensen in 1 maand tijd zich aangemeld.



Tot  onze  grote  verwondering  ontstond  er  met  ieder  meteen  de  welbekende
wederzijdse klik.
1 hiervan woonde hier al en is voor velen al helemaal bekend en dat is:
   Eleonora!
   Caro, Irma en Lars,  zij wonen er nu al!!
   Nancy,                      zij wil hier eigenlijk ook nu al wonen,
                                    maar door onverwachte omstandigheden kan dat nu nog niet.
   Ireen en Gerrit-Jan,  zij komen in de loop van volgend jaar.
                                    Gerrit-Jan komt vanaf januari al twee weken per maand
                                    en...........gaat Erik helpen op het kantoor!!

En dan wonen hier nog Bianca (vanaf aug 2020) en Jules
(vanaf 17 juni 2021) als vrije vogels!!
Wilma als vogel van trouw. (vanaf 2014!)
Maria,  Mike,  Erik  H,  Daniel,  als  vogels  van  het
heeeeeeeeeeerlijk  eten,  waarvan  sommige  maandelijks
heen en weer vliegen.
Dat deed Frans ook jaren en jaren (ook vanaf 2014!),
maar nu is het hem teveel geworden.
Ook  via  deze  weg:  Hartelijk  dank  voor  al  je
verrukkelijke toetjes en maaltijden en je fijne steun op
verschillende gebieden!!!

En Erik en Elisabeth??? Tja........het besluit was vorige maand gevallen, het stokje
moest doorgegeven worden. En we geven het met liefde, dankbaarheid en vertrouwen
door aan deze groep en met evenveel liefde, dankbaarheid en vertrouwen zien we nu,
omdat er een basiskring van 7 mensen gekomen is, dat wij graag  samen met hun en
Savita verder willen doorstappen en........... zij met ons! We staan er niet meer alleen
voor, dus daar vloeit dan voor ons samen als vanzelf een andere positie uit voort, die
wederzijds passend is. Met zoveel lieve mensen om ons heen, ieder met een eigen
stokje, in alle gelijkwaardigheid, kan dat niet anders!!!

Goede leiders maken zichzelf overbodig.
Onze diepe dank voor al jullie spiegels,

al die jaren,
waardoor Erik en ik hiertoe in staat zullen zijn.



En op de avond van de dag dat Erik en ik besloten hadden om door te gaan met de
nieuwe  groep,  kwam  er  een  telefoontje  van  iemand.  Als  kers  op  de  taart:
mogelijkerwijs komt er een behoorlijk gedeelte van een erfenis die zij ontvangen had
na het overlijden van haar vader, naar ons toe!! Ze wilde even informeren of Erik en
ik verder doorgingen met Savita! Ze leest  nl  nog steeds de Nieuwsbrieven.  In de
begin jaren is ze 3x hier geweest en Savita is altijd als een zeer dierbare herinnering
bij  haar gebleven........................... Het voelde voor ons aan als een teken dat we de
goede weg waren ingeslagen! Precies op dezelfde dag!!!

De kerstvakantie gaat dit jaar anders. We hebben besloten om dit te vieren in de vorm
van een reunie met alle mensen die hier gewoond hebben en met wie we nog contact 
hebben, enkele medewerkers van toen en nu, enkele workshopgevers  en.................... 
de nieuwe mensen!

Je kan ook komen vanaf 18- 28 november, als je dit jaar nog een keertje naar Savita
wil gaan in 2021. Dan zijn er in het eerste en laatste week-end massage weekenden
van Jose van der Wouw en tijdens de dagen er tussenin wandel- sauna- rust- massage
dagdelen,  een klankconcert  en misschien nog een andere verrassing.   Je  kunt  via
Savita voor de hele periode boeken of voor een gedeelte ervan.



Hoe helder ik hier in Savita mocht kijken
naar de ravijnen, spelonken en de mist van mijn innerlijke wereld
naar de prachtige kleuren, zachte warmte en hoge hoogtes
Hoe meer ik leer over de werking van het licht
Hoe meer ik ervaar dat ik zelf het licht ben
Omdat ik ervoor gekozen heb
In alle zachtheid van de stilte.

Hoe meer ik meemaak dat het het licht is wat mij leidt
Ook in de grotten en de duisternis van mijn zijn
Hoe beter ik de functie van die duisternis kan vertrouwen
Hoe beter ik zie dat ik steeds weer geleid wordt,
van verzet en onderdrukking, naar erkenning en contact
met datgene wat ik liever niet wil voelen.
Maar er wel is.

Hoe meer ik met mijn eigen innerlijke wereld in contact kom,
Hoe minder ik met angst de uiterlijke wereld van heden ten dage, kan zien.
Want ik zie en herken de gelijkenis tussen mijn binnenwereld en de buitenwereld.
En ik weet uit eigen ervaring hoe lang het geduurd heeft voordat ik zelf de weg vond
Iedere keer weer die duisternis in, maar er ook iedere keer weer uitkomen.

L'Histoire se repete, net zolang tot we het in onszelf doorkrijgen hoe het werkt.
Hoe het spel van licht en duisternis in Liefde kan worden gespeeld.

Dat is de grootste bijdrage die ik kan leveren in deze tijd, in een huis met heel veel 
mensen.
Hoe meer mensen het in zichzelf ont-dekken,
Hoe meer nieuw licht er voor de wereld door mag schijnen.
Net zolang totdat het evenwicht van de oorsprong hersteld is.
En we opnieuw kunnen gaan bouwen.


