
De verbinding bewaren: ‘Met Hart en Ziel Thuiszingen’ 

Lieve medezanger,
Hoe graag zou ik het anders willen, maar het is inmiddels duidelijk dat de geplande 
volgende keren ‘Met Hart en Ziel zingen’ in april en mei niet door kunnen gaan. Of we in 
juni verder kunnen, is nog onzeker. We wachten af...

We bevinden ons ineens in een uitzonderlijke tijd, waarin ons geduld, onze veerkracht en 
onze creativiteit enorm worden uitgedaagd. Een tijd van grote zorgen en ziekte voor velen. 
Ook een boeiende tijd, waarin we opnieuw kunnen ontdekken wat wezenlijk is en waarin 
hoopvolle initiatieven ontstaan. We herinneren ons hoe we onverbrekelijk bij elkaar horen.

Singing Apart Together
Wat zou het fijn zijn om juist nú samen te kunnen komen om elkaar moed toe te zingen! 
Maar we zitten onvrijwillig in een Lat-relatie met elkaar. Of eigenlijk een Sat-relatie: 
‘Singing Apart together’...

Mantra-meezing-video
Om het zingen en de verbinding in deze tijd tóch levend te houden, bied ik vanaf vandaag 
een (kosteloos) alternatief voor onze bijeenkomsten, in de vorm van een wekelijkse filmpje 
met twee door mij live ingespeelde mantra’s. Die kun je thuis meezingen of je kunt er 
gewoon naar luisteren. Elke week andere mantra’s uit ons repertoire, met een korte 
introductie. Het rammelt echt wel hier of daar, maar dit is wat ik van harte kan doen.

Wat hoor en zing je graag?
Ik nodig je uit om via de mail aan te geven welke mantra je juist nu graag zou willen horen. 
Het is heel fijn als je er dan bij vertelt wat juist deze mantra nu voor jou betekent. Ik zal in 
de loop van de komende weken eventuele ‘verzoeknummers’ honoreren.

Als je iemand anders kent voor wie dit fijn is, deel de video dan gerust. Wanneer je liever 
geen gebruik maakt van dit aanbod, laat dat dan via reply op dit bericht weten. 

Ηier klik je voor de eerste video, gewoon vanachter mijn piano 
thuis. Ik wens je veel meezing-plezier, alle goeds komende week 
en geef op jouw beurt jouw licht weer door op je eigen manier!

Warme groet,

Suzanne
www.liedvanjouwleven.nl

https://vimeo.com/400218126

