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Dringend persoonlijk ritueel
Het onheil dat de orkaan ‘Sandy’ in Midden- en Noord-Amerika heeft aangericht,
heeft de eigenschappen van een wereldwijde catastrofe. Toen ik vanmorgen wakker
werd, zag ik, hoe zich haar invloed over de hele Aarde uitbreidde. Derhalve zijn wij
te hulp geroepen.
Het zijn de zwaar in medelijden getrokken natuurwezens, vertwijfelde mensen en
de verminkte gebieden van de natuurlijke en stedelijke landschappen die ons
mededogen nodig hebben.
Derhalve stel ik een persoonlijk ritueel voor dat tot nu als ‘Tranen van Genade’
bekend is. Om de mensen in dit ritueel meer plek te geven heb ik het verder
ontwikkeld onder de naam ‘Druppels van Mededogen’.
Het kan in elke gelijksoortige wereldwijde of persoonlijke situatie gebruikt worden,
niet enkel voor de storm ‘Sandy’.
* Sturen van een druppel van mededogen
- Hou je handen rechtop gevouwen in het gebedsgebaar voor je borst en wees je
van het doel van dit ritueel bewust.
- Laat in je hartcentrum een druppel mededogen ontstaan en breng het in de ruimte
tussen je handen.
- Hef je handen licht naar boven en open ze zo dat de wezens uit de andere sferen
van de Aardekosmos hun kracht en hun zegen aan je druppel van mededogen
kunnen toevoegen.
- Richt je handen nu op het doel van je ritueel zodat de druppel van mededogen die
kant op kan glijden. Volg zijn weg en verdeel het water en de informatie met
gebaren van je handen die kant op waar de veranderde energie van mededogen
nodig is. Het maakt niets uit dat als het doel duizenden kilometers ver is: de ruimte
is één.
- Let op de reactie en herhaal het ritueel enkele keren op dezelfde dag of de
volgende dagen. Wees dankbaar.
Orkaan Sandy
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De orkaan Sandy is de achttiende storm en tiende orkaan van het Atlantisch
orkaanseizoen 2012. Ze richtte al schade aan in Jamaica, de Bahama’s, Haïti en
Florida en was daarna actief aan de oostkust van de Verenigde Stagen en in het
oosten van Canada.
Sandy ontstond op 22 oktober 2012 als tropische golf in het westen van de
Caribische Zee. Reeds na zes uur werd ze een tropische storm waarna ze zich naar
de Grote Antillen voortbewoog. Op 24 oktober kwam ze aan op Jamaica als orkaan.
Sandy ontwikkelde zich in de avond van 25 oktober tot de tweede categorie en kwam
aan op Cuba. Daarna zwakte ze af tot de eerste categorie en bewoog ze zich
noordwaarts voort over de Bahama’s.
Toen had de orkaan reeds 67 slachtoffers gemaakt. In de nacht van 29 oktober op
30 oktober bereikte Sandy als superstorm de oostkust van de Verenigde Staten,
waarna ze nog meer in kracht afzwakte en zich naar het noorden bewoog. Boven het
oosten van Canada is de storm op 31 oktober opgelost. De totale schade voor New
York werd een maand na de orkaan berekend op 42 miljard dollar.

