MEDITATIE in TIBET (tijdens reis door John georganiseerd)

Laten we onze aandacht in onze harten brengen, sta ook toe dat het lachen onze harten binnenstroomt. Herinner je
dat we onszelf naar de verlichting kunnen lachen. Dus open nu onze harten, open onze harten, open onze harten. Ik
heb hier een wezen bij me die een oude vriend is van me, die graag de meditatie wil doen. Zijn naam is Padma Sam
Bhava.
Padma Sam Bhava ben ik. Sommigen bij jullie weten mogelijk dat ik het wezen ben, dat het Boeddhisme naar Tibet
gebracht heeft, degene die de eerste Boeddhistische temple in Tibet heeft gebouwd en opgericht. Ik was ook het
wezen die de verspreiding van het Boeddhisme heeft aangmoedigd in andere delen van die wereld. Ik kom hier om
bij jullie te zijn in deze meditatie naar Lhassa. Ga alsjeblieft verder in het openen van de harten, open de harten. Ik
zal ook de pure energie van het hart van de Boedha oproepen. De pure energie van het hart van de Boeddha is de
totaliteit van de Goddelijke Balans, het begrip integrerend dat alleen wat het middenpad genoemd wordt ons
verlichting kan brengen, en het volgende niveau van ascentie. Dus roep ik nu de energie van het middenpad op, en
de ware essentie van mededogen en liefde die de Boeddha ons heeft gebracht. Laat dus de ware essentie van
compassie en liefde je hart binnenstromen. Open de deuren van jullie harten en sta het toe dat deze energie
binnenkomt, en sta toe dat jullie harten deze energie verwelkomen, alsof het een lang verloren vriend is.
Al zou je kunnen overwegen dat deze liefde en mededogen slechts op bezoek is in jullie harten, stel ik met alle
respect voor dat het bij je blijft vanaf het moment dat deze energie je hart raakt.
Want de liefde en compassie blijft voor nu en altijd bij jullie, als je dit toelaat. Integreer deze energie in jullie familie. Ik
gebruik hier het woord familie als een metafoor. Laten we aannemen dat de familie waar ik het over heb, alle
onderdelen van je lichaam inhoudt, en alle andere wezens in je lichaam en op je lichaam die het functioneren van je
lichaam mogelijk maken. Dus sta toe dat deze liefde en compassie naar binnen blijft stromen. Het hart openend, het
hart openend, het hart openend.
Ik zal je een beeld geven van sommige acties van de Boedha. In het leven voordat de Boedha verlichting had
bereikt, was hij nog altijd een zeer gecompassioneerd persoon, naar alle wezens toe. Op een dag was hij hoog in de
Bergen in dit land wat nu als Nepal bekend is. Hij zag een vrouwelijke tijger met jongen. Ze had een grote doorn in
een van haar voeten, die ertoe bijdroeg dat ze bijna niet meer kon lopen, en zeker niet meer kon jagen om haar
gezin te voeden. De Boedha vroeg de tijger: “Mijn lieve tijger, is er iets dat ik kan doen om je te helpen, om zekerheid
te bieden dat je gezin in leven blijft?” De tijger zei: “Ik kan niet jagen. Daarom heb ik niet veel melk. Mijn kinderen
hebben honger, en zullen waarschijnlijk sterven.” De Boedha zei” “Oké, je mag me eten als je wil, om je gezin te
redden.” Dit is een groot voorbeeld van compassie voor anderen, zonder gedachten over het resultaat voor de zelf.
Het integreert ook het begrip dat het leven vergankelijk is. Je komt, je gaat, en je mag terugkomen, of niet
terugkomen, aan de hand van wat jullie maar wensen. Maar je zult altijd in leven blijven. De ware zelf ervaart nooit
het veranderend bewustzijn dat mensen als dood beschouwen. Dus nu vraag ik je toestemming om de compassie
van de Boedha in dit leven bij je naar binnen te laten stromen. Niet dat ik suggereer dat je jezelf op alle manieren
moet opofferen. Ik stel alleen voor dat je jezelf open mag stellen voor deze compassie en liefde, en voor het geven
van aandacht en zorg voor anderen.
Op dit moment zijn er in Tibet een aantal plaatsen waar zich zeer geconcentreerde ascentieactiveringsenergieёn
bevinden. Ons channel kiest ervoor dat we naar de Potala in Lhassa gaan. Hier in het centrum van de Potala is een
zeer, zeer sterke energetische vortex, die geconcentreerd is met multidimensionele en multilevel ascentieenergieёn.
Dus hier gaan we naartoe.

Jullie hebben regelmatig deelgenomen aan verschillende oefeningen zoals deze, om jezelf te projecteren, en je
bewustzijn naar verschillende plaatsen te projecteren, dus ben je al bekend met dit process. Ik herinner je er
nogmaals aan: open de harten, open de harten, open de harten. Laat de liefde naar je toestromen, door je
heenstromen, van je afstromen, Sta jezelf toe een ware straler te zijn van deze Goddelijke Liefde, vol mededogen,
zonder oordelen, en absoluut de angst voorbij.
Vaak ervaren wezens deze angstenergie, want ze zijn er niet bekend mee hoe het is om te veranderen en vrij te zijn.
Er is niets te vrezen in vrijheid. Niets te vrezen in vrijheid. Want vrijheid IS vrijheid van angst. Dus vragen we jullie om
alle angstenergieёn opzij te zetten want behalve de angst zelf, is er niets te vrezen. Als je geen aandacht geeft aan
de energie ervan, kan het je niet raken. Dus met alle respect vraag ik je nu het besluit te nemen om vrij te zijn. Dat je
NU vrij bent. Niet in 2013, niet in 2030, niet in 2025 of zelfs vanavond om zes uur. Affirmeer voor jezelf en beloof
jezelf bewust dat je NU vrij wilt zijn. Dit zal je helpen om deze compassie te integreren. Dit zal je helpen om deze
Goddelijke Liefde waar we het over hebben, te integreren.
Dus ga alsjeblieft door met het openen van de harten, verder, en verder, en verder, en laat deze straling van je
afstromen, om de harten van de mensen om je heen binnen te stromen, om de harten van alle wezens op de planeet
binnen te stromen. Stromen, stromen, stromen. Ontvang, ontvang, ontvang. Straal, straal, straal. Laat stromen,
stromen, stromen. Ontvang, ontvang, ontvang. Straal, straal, straal. Met elke adem die je neemt, kun je visualiseren
dat je lichter, en lichter, en lichter wordt, meer licht je lichaam binnenkomt, meer licht in je lichaam houdt. Laten we
enkele momenten ademen, en laten we zien of je ver genoeg de relatie met angst achtergelaten hebt om jezelf toe te
staan lichter, en lichter, en lichter to worden….
Nu zijn we een nog helderder lichtschip aan het genereren. Het gloeit door het universum! Dus laten we het
gebruiken om ons naar Lhassa te brengen, het dak van de wereld. En als we boven Lhassa arriveren zijn er
natuurlijk veel tempels. Er zijn er veel bij die een helder licht het universum in schijnen. Onze bestemming is Potala.
Dus laten we dalen, dalen, dalen, naar binnen toe, de Potala in.
Nu heb ik ervoor gezorgd dat een aantal van de verheven volgelingen van de Boedha jullie hier ontmoeten. Ze zullen
om de rand van de vortex staan, en ook hun channels openen om meer compassie en liefde te laten stromen en
aarden. Terwijl jullie in een cirkel zitten aan de binnenkant om de energieёn van deze wezens te ontvangen, zullen zij
in een cirkel om de buitenkant heen zitten.
Hier gaan we verbinding maken met wat ons channel een parallel universum zou noemen, vaak bekend als het
Shekinah Universum. Als een parallel universum, is het simpelweg een reflectie van een vergrote trilling van het
universum waarin je leeft, wat zich op een zelfde moment in tijd en ruimte afspeelt, dicht bij het Microtonisch
Universum en ook andere universums. Jullie universum is natuurlijk bekend als het Melchizedek Universum.
Nu gaan we een channel of kolom van energie openen wat naar je centrale zon, Alcyone, gaat stromen. Ik ga een
energetische opening creёeren op Alcyone, waar de energie van het Shekinah Universum doorheen kan stromen.
We gaan de centrale zon van het Shekinah Universum activeren, de centrale zon die verantwoordelijk is voor het
stralen van de energieёn van het Shekinah Universum. Breng het door Alcyone, je centrale zon, de vortex in. Terwijl
jullie nu rondom de vortex zitten, zitten de monniken om jullie heen, en zij brengen het ook door hun lichamen, door
hun energiesystemen. Nu is de tijd dat ik jullie vraag een bewuste keuze te maken, in overeenstemming met de will
van je I Am, je monad, je Goddelijke Zelf, zoals je ermee bekend bent. Het is heel belangrijk dat alles met
toestemming gebeurt vanuit jullie zelf. We kunnen best een heleboel weten dat jullie kan assisteren, maar we kunnen
jullie niet dwingen om iets te doen. Dit zou inbreuk maken op jullie vrije wil. Als we handelen vanuit compassie kan dit
niet. Het schenden van de vrije wil heeft niets te maken met mededogen. Dus als jullie willen ontvangen is het nodig

dat je toestemming geeft. Dus, geef toestemming, of niet, zoals je wil. Wat je ook besluit, we hebben hier verder
geen oordeel over.
Nu gaan we deze energieёn die je zullen helpen de informatie van het Shekinah Universum te integreren activeren.
Dit zal jullie een stapje hoger brengen in jullie individuele ontwikkeling, naar het volgende niveau. Sommigen komen
met vragen als: “Waarom duurt het soms zolang voordat dingen gebeuren?” Voor sommigen gebeurt dit onmiddelijk,
en voor anderen duurt het lang. Dit heeft te maken met persoonlijke keuze van je I AM, je persoonlijke Bron, en
natuurlijk heeft het ook te maken met de keuzes die je in 3D maakt. Deze keuzes kunnen op een onderbewust
niveau plaatsvinden. Op het mentale niveau ken je ze niet. Dus heeft het weinig zin om aan het tijdskader te
twijfelen. Sta gewoon toe dat het gebeurt wanneer het gebeurt. Nu activeren we het, activeer, activeer, activeer …….
Nu ga ik alle Boedhistische engelen oproepen, of de Tibetaanse engelen als je ze graag zou zien, de Bodhisatvas.
Er zijn er velen met allerlei soorten verschillende taken die opgedragen zijn door de Bron van de Eenheid. En ik
vraag dat de Bodhisatvas ook de cirkel van de monniken omringen. Ik vraag dat ze ook hun compassie naar jullie toe
door laten stralen, zodat het je verder mag helpen deze Shekinah energie te integreren. Dus als je graag de
volgende straling van de Shekinah gaat ontvangen, zeg dan “ja” als het voor jou relevant is. De Bodhisatvas zullen
het nu gaan doorgeven. Deze compassie brengt stukken informatie met zich mee, wat op allerlei manieren een diep
effect heeft op je fysiologie, en je multidimensionale lichamen. Leun alsjeblief achterover en geniet………
Nu gaan we dit activeren in overeenstemming met jullie I Ams, de energie van je Goddelijke Bron, de Monadische
Zelf. Activeer, activeer, activeer………..
Vanuit dit bijzondere gebied van onze planeet maak ik een bescheiden suggestie dat we ook een andere plek gaan
bezoeken, die zeer sterk de energieёn van transformatie en verandering bevat. Deze plek staat bekend als Kalish.
Het wordt gezegd dat het de eterische retraite is van het wezen dat we kennen als Shiva. Vele wezens noemen
Shiva God. Dit is geen totale onwaarheid, aangezien alles God is. Shiva is het wezen dat de specifieke energie van
verandering brengt. Shiva can helpen bij de vernietiging van alles wat ons vasthoudt aan, en bindt met deze beperkte
realiteit. Shiva is bekend als het wezen dat het universum de verandering in danst, of het einde van een ronde van
de schepping. Het wezen dat het universum de vergetelheid in danst, alles oplost, zodat het wezen dat bekend is als
Brahma in kan ademen, en hiermee de hele schepping weer opgenomen is in het lichaam van de Bron. Dit is
waarom we zeggen dat er nooit een tijd is geweest dat je er niet was, of er niet zal zijn. Laten we de Bodhisatvas en
de monniken bedanken, en Lhassa achter ons laten om naar Kalish te gaan, de sneeuw in. Hier heb ik om de
aanwezigheid van Shiva gevraagd. Hij zit boven op de berg in de sneeuw te mediteren. We zijn er.
De energie van Shiva is niet altijd voor alle mensen passend, want velen zijn bang voor verandering. We vragen jullie
om door de angst heen te komen, en er verder geen aandacht meer aan te besteden. We gaan in de vortex van
Shiva zitten. Gewoon in overeenstemming met jullie wil, en de wil van jullie Goddelijke Zelf, ga ik Shiva namens jullie
vragen jullie te helpen dingen los te laten die jullie vasthouden, ongeacht wat het is, onbalans in jullie lichamen,
geestelijke onbalans, irrationele angsten….
Dus Shiva, breng de zachtheid van het mannelijk aspect van God, het voedende, ondersteunende en altijd
aanwezige evenwicht van de Vaderenergie. Met het evenwicht van deze Vaderenergie in onze levens, mag het een
ieder van jullie assisteren in de wetenschap dat Moeder/Vader God hier is, en dat je Moeder/Vader God BENT, dus
hoef je er niet naar op zoek, je BENT het. Je hoeft niet op zoek naar het evenwicht, het evenwicht is in je, als je het
toestaat.
Om nama Shiva ya Shiva ya nom (vele malen gechant)

OOOOmmmmmmmmmm …..
We keren nu terug naar onze fysieke lichamen. Breng ons bewustzijn naar de werkplek. Ik, Padma, zal het channel
nu verlaten. Ik laat jullie hier in de compassionele stroom van het hart van de Buddha, de stroom van mijn eigen
energie van mededogen.

