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Dearest and beloved children of the Divine,
Ik breng jullie dringend nieuws in dit bericht, dit bericht kan jullie een verklaring geven over de
gevoelens die jullie nu ondervinden en hoe jullie hiermee om kunnen gaan.
Ik ben Djwal Khul, opgestegen meester van de 8 ste straal van licht en een Tibetaanse meester van
meditatie, mandala's en mantra's en gebeden. Harmonie en verlichting brengt de vrede die mijn
energie voortbrengt., door dit bericht hoop ik jullie de wijsheid te brengen om hoop en begrip en vrede
te laten voelen.
Er is storm op komst, dit is al door velen van jullie gevoeld dat de winden samenspannen in de lucht,
al enige tijd zijn ze zich aan het voorbereiden
Er komt een gebeurtenis die zo groot is dat het heden, het verleden en de toekomst erdoor verandert
word. Ja ook het verleden zal veranderen door de grote gebeurtenissen die opkomst zijn, het is een
gebeurtenis zo groot dat door de rimpels die het veroorzaakt in tijd zelf de gebeurtenis op zich word
beïnvloed door de golven die het naar het verleden uitzend.
Ja, het is een paradox, bijna voor mensen niet te begrijpen en niet te bevatten maar ik zal het beter
uitleggen en jullie begeleiding bieden wat je het beste kunt doen.
Velen van jullie voelen al een tijd een vreemd gevoel van bezorgdheid dit jaar, angst en onzekerheid (
onderbuikgevoel).
Het lijkt alsof er constant aardverschuivingen plaats vinden zekerheden in vallen weg, (in je karaker
maar ook maatschappelijk) Plotselinge veranderingen, afzeggingen, snelle veranderingen en mensen
die uit je leven verdwijnen die er altijd al waren geweest.

Activiteiten die onderdeel waren van je dagelijkse routine vallen weg, plannen veranderen van minuut
tot minuut en chaos is aan de orde van de dag.
Individueel kom je de volgende zaken tegen, ziekte, dood, veranderende gemoedstoestand van jezelf
en anderen, slaapproblemen, rusteloos, niet kunnen mediteren, het lukt bijna niet om in contact te
komen met je diepere zelf, je innerlijke gids en daardoor de helderheid van de weg voor je niet meer
kunnen bekijken, je balans kan volstrekt weg vallen.
Voor sommigen zal er geen route meer te volgen zijn je bent de weg kwijt, alles wat zeker was valt
weg, onzekerheden waardoor je gaat twijfelen aan de juiste weg van het leven.
Wanhoop is wat het gevolg was, een gevoel van onbehaaglijkheid en angst, je werd achterdochtig en
ging twijfelen of het allemaal wel echt waar is, voor een aantal is een eenzaam pad het gevolg omdat
ze de weg volledig kwijt zijn.

De spirit, ( God, geest gids) was rustig, zelfs afwezig in jouw gevoel, niet aanwezig om je een
antwoord of begeleiding te geven, tot nu toe, ze hebben dit jaar bewust niet veel verteld wat er gaat
gebeuren, wel dat alles met de tijd opgelost zal worden en dat je vertrouwen moet hebben in de goede
uitkomst. We mochten tot dit moment jullie niet vertellen wat er gaat komen, de waarheid zou te intens
geweest zijn maar nu hebben we toestemming om jullie te inzicht te geven en te helpen.
Wat nu voor jullie ligt is wat voorspelt is en over gepraat is de nieuwe wereld 2010 en de wereld
daarna is een enorme verandering in de geschiedenis van de mensheid.
Er zijn nu veel mensen bewust van de gebeurtenissen die staan te gebeuren en iedereen is gefixeerd
op wat er gaat gebeuren zodat het ook zal gebeuren.

Natuurlijk weet niemand exact hoe het gaat gebeuren op 31-12-2012 maar iedereen gaat ervan uit dat
het een groot moment wordt, we hopen, we hebben er angst voor maar het zal gebeuren. In de
toekomst weten we al wat er gebeurt is, tijd is als een spiraal het verleden, heden en de toekomst zijn
als een eenheid die samen zijn. Tegelijkertijd, en als toekomstige gebeurtenissen een shockgolf
veroorzaken dan zal dit het verleden ook beroeren, net als een echo terug in de tijd. Dit is de storm
waarover ik jullie wil vertellen en waarschuwen, daarom voelen we nu deze energie, van wat er gaat

komen, wat ik nu vertel omdat het een effect heeft op het verleden dat wat nu staat te gebeuren, het is
zo immens groot dat het zelfs ons verleden beïnvloed. Het ontwaken van deze storm en dit moment in
tijd is een de veroorzaker van de grote chaos op dit moment. alles onzeker makend.
Een psychische wind blaast door de analen van de tijd, dus door de gangen van de tijd waar we al
doorheen zijn gegaan deze energie weer terug en zorgt voor een opschudding van ons hele bestaan.
Nu, mijn geliefden, vergis je niet deze gebeurtenis is een goede geen slechte het is niet een
allesverwoestende, maar een geweldig, uitzinnig en wonderbaarlijke gebeurtenis en nog meer waar je
van gehoopt had, krachtig , krachtiger dan je ooit hebt kunnen indenken, de kracht beperkt ons om het
te laten manifesteren, we blokkeren omdat het een enorm kracht met zich meebrengt.
Omdat op dit moment velen die het lichtpad bewandelen zich ervan afzonderen kan het zijn dat het
hele gebeuren niet kan plaats vinden omdat dan de hoeveelheid mensen ontbreekt, dus zitten we in
een paradox. Dus kom ik jullie nu begeleiding geven zodat jullie geholpen mogen worden en dat deze
informatie verspreid kan worden.
Het is voornamelijk belangrijk dat je niet gaat wanhopen, of in paniek vervalt. dat kan gebeuren door
de boodschap die ik eerder bracht, probeer in een toestand van genade te blijven, rust en ga mee met
de stroom die zich voordoet, je moet je aanpassen aan wat het universum je op je dak stuurt. net als
in een achtbaan moet je mee gaan met de bochten en de veranderingen, wel alle obstakels vermijden
en nieuwe omstandigheden die er zomaar verschijnen omarmen, terwijl andere deuren voor je
dichtgeklapt worden gaan er weer andere open die veel beter zijn. Wij moedigen jullie aan om
ontspannen te zijn en vloeibaar door de tijd te gaan, veranderingen gaan soepeler als je ze vloeiend
laat verlopen, laat oude manieren wegstromen zoals, irritatie, frustratie, angst en boosheid, vertrouw
op je gidsen en beschermers om je te geven wat je nodig bent, ze zijn er altijd voor je en het
universum zal je altijd steunen in jouw weg in je leven.

Ten tweede is het belangrijk dat je verbinding met je ziel blijft behouden, je hogere zelf door deze
connectie kun je de route voor je beter bepalen . Gebruik een simpele mantra zoals het om mani
Padme Hum, elke dag 6 of 7 keer te repeteren is genoeg om je sterk te maken en je verbinding met je
kern en je hogere goddelijke te maken. Een alternatief voor diegene die meer tijd heeft kan het
repeteren van de Gayatri Mantra zijn en dan de lange versie gebruiken, of voor diegenen die slechts
kort de tijd hebben de volgende oefening:
Terwijl je je armen omhoog brengt zing je Ohm, dan je armen langs je lichaam naar beneden
brengen en het Ohm in je aura brengen. Doe dit 3 tot 6 keer.
Deze oefeningen helpen om je contact met je ziel te behouden en zoals het universum haar taken
moet verrichten om de invloeden van de storm te kunnen handhaven moeten wij vertrouwen op het
universum en haar goddelijke krachten om de resultaten van de storm te kunnen trotseren, zolang je
dit vertrouwen hebt en weet dat het nodig is om op lijn te blijven van alle veranderingen dan zal de
goddelijke macht voor veiligheid zorgen en kunnen we de chaos en de wanhoop aan, de goddelijke
macht zorgt ervoor dat we gekoesterd en gevoed worden en de storm doorstaan. Tot slot geliefden, er
zijn 2 dingen erg belangrijk, 1 ervan is het is goed nieuws wat ik breng, de enorme gebeurtenis van
de toekomst is groter dan we ons kunnen voorstellen, krachtiger, concreter en ook wel veilig. Het
andere en dat is wat je nu nodig bent is omgaan met dit nieuws, het nieuws jouw ontwaken zodat je
om kunt gaan met dit nieuws en je sterker kunt maken, jezelf aarden en in het licht plaatsen zodat je
beter met de stroom kunt meegaan, hoe raar het ook klinkt, de storm gaat over en de gevoelens van
chaos en wanhoop, het continu veranderen van alle vaste zaken in je leven zal eens ophouden en
terug keren naar normaal.
Geliefde zonen en dochters van het goddelijke,
Volg deze eenvoudige raadgevingen en vertrouw erop dat het een glorieuze tijd is, zoals je maar blijft
stralen in het licht.
Neem dan geliefden, deze woorden in licht en liefde en ga altijd en eeuwig in vrede en waarheid, dat
het zo mag zijn, Amen.
Master Djwal Khul
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