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Terwijl ik dit schrijf is het 15 december en nog 2022 en is het de 41ste sterfdag van mijn broertje 

Richard. 

Gisteren ben ik naar het grafje gewandeld met Baica om een lichtje bij hem aan te steken en een 

stukje neer te zetten, zoals ik dat ieder jaar doe. 

Op zijn steen staat; “op jouw moed Richard gaan wij door", en dat is een verwijzing naar de manier 

waarop hij om het leven kwam. 

Voor degenen die dat nog niet weten; hij redde een vriendje uit het ijs en kwam zelf daarbij onder 

het ijs terecht. Zijn vriendje werd op tijd ontdekt en Richard niet, die vonden wij ongeveer twee uur 

later. 

In het ziekenhuis aangekomen bleek dat de schade zo groot was dat hij alsnog overleed. Achteraf 

gezien, hoe raar dit ook klinkt, gelukkig dat hij in de kosmos kwam en niet gevangen in zijn lijfje hier 

op aarde, als een kasplant en nergens meer toe in staat. 

En toch is hij de reden dat ik de mensen mag helpen zoals ik dat doe voor iedereen. 

Het laatste wat je namelijk los kan laten is je eigen materie en dat is dan inderdaad meestal voor een 

ander. Dat geeft aan dat je werkelijk boven de materie uit bent gestegen. Diverse opmerkingen en 

tekeningen van hem bij leven gaven al aan dat hij zich ervan bewust was dat dit zijn opdracht in zijn 

korte en jonge leven zou zijn. 

Daar is moed voor nodig, heel veel vertrouwen en liefde voor je naasten. 

Zijn lijntje was voor hem "het mannetje in de wolken", want als hij daar zou zijn kon hij alles voor ons 

doen, en dat zei een mannetje van vijf jaar oud. 

Zo voor mijzelf uit mijmerend bedacht ik mij dat elk leven maar een fragment is van alle levens die 

we ooit hebben gehad en dat wij de materie letterlijk veel te zwaar nemen en dus ergens ook die 

vonk van moed en vertrouwen in ons hebben. 

Wij hebben allen een hartsopdracht, elk van ons op onze eigen manier maar op een of andere 

manier is er, door alle zogenaamde belangrijke omstandigheden in de wereld, ruis op die lijn 

gekomen. 

Dus komen wij verder bij ons eigen licht, moed en kracht vandaan te staan. 

Er zijn al heel veel dierbaren in het universum, daar bij dat mannetje in de wolken, die net zoals mijn 

broertje alles voor ons kunnen doen op dit moment. 

Laten we in dit nieuwe jaar ook eens daarop gaan afstemmen, in plaats van op wat er allemaal 

geroepen wordt door mensen die dat lijntje bijna kwijt zijn, en in liefde gaan bijschijnen voor 

diegenen... 

Liefs, Karin de Jager en een goed en gezond 2023 gewenst! 

 

 

 



 

 

 


