
2012 weer een nieuwjaar met goede voornemens en doelen om voor te gaan. De ene stopt 

klassiek met roken, de ander wilt afvallen. Wij allen weten het nu wel, de standard wensen die wij 

jaarlijks hebben. Ook in het spirituele hebben wij deze vooral in de paranormale wereld genoemd 

hebben zij de voorspellingen. De voorspellingen zijn in sommige tijdschriften ook weer jaarlijks een 

vast issue. Ook ik liep er tegen aan en dacht laten wij niet is voorspellen maar bevestigen wat er 

gebeurd. De realiteit is en leert ons kennen dat ons medemens op dit moment het tempo van de 

maatschappij steeds minder kan bolwerken. 

Angst 

Door omstandigheden heb ik destijds mensen gered uit een brandend huis. Wat de gevolgen hier van 

waren was een trauma met veel angst. Nu kan ik na 1 ½ jaar dat die brand is geweest bevestigen 100 

% dat de angst een overvloed kreeg. Op zulke momenten grijp je ook naar vreemde punten om aan 

vast te houden. Was de angst dan echt gegrond ja het feit was dat ik er misschien niet meer was 

geweest en dat gaf mij weer de grootste angst. Ongeveer 1 ½ maand geleden stond er een auto in de 

brand. Nieuwsgierig wilde ik gaan kijken en in een confrontatie dat ook de portiek in brand stond 

toen wij (mijn vriendin) de deur opentrokken. Angst was er niet mag een mechanische dat mij liet 

zien in actie te komen. Achteraf een goede leerschool want had mijn angst overwonnen. Had ik dit 

kunnen voorspellen nee maar nu wel bevestigen op een punt.  Angst kan de realiteit onderdrukken 

en is onvoorspelbaar. Maar is dit dan een voorspelling? Dat laat ik aan uw geest over. 

Doya 

Om in angst verder te gaan! Weerhield mij ook het tijdelijke contact met mijn goede vriendin (Gids, 

ne de naam die je er aan wilt geven.) uit het onstoffelijke. Ook weer door een ervaring kwam ik door 

mijn angst heen en ging weer functioneren in de realiteit. Was dit voorspelbaar? Doya heeft ook haar 

mening over voorspellingen en zo zijn ook mijn gedachten. Zij geeft ook aan dat het onstoffelijke 

tijdloos is. Dat de mensen op aarde in realiteit moeten leven en op hun eigen vermogen. Zonder een 

hand naar de ander telkens te willen wijzen. Doya: ‘Voorspellingen zijn tijdloos vanuit het 

onstoffelijke maar niet onhaalbaar misschien. Welke intentie en zuiverheid geef jij eraan als persoon. 

Onthoud vooral het onstoffelijke verschaft informatie die de menselijke hersenen moet kunnen 

verwerken. In welke status ben je als mens? Net uit bed, oververmoeid of andere reden dat je 

energie laag is, kan gedachten of gevoelens ontzettend beïnvloeden. De status van ontvangen moet 

goed zijn. De voorspeller mag als hij de informatie aan een ontvanger geeft niet uit balans zijn. De 

informatie kan dan anders verstrekt worden dan het is.’ Mijn ervaring is nu dan ook overzie 

voorspellingen over langere tijd of leg ze naast je neer. Gebeurt het, hoe en wanneer! Allemaal feiten 

om ons menselijke denken te belasten en te vluchten uit de realiteit. 

Komen ze ook uit ? 

Zeker kunnen voorspellingen ook wel uit komen. Maar wanneer is een voorspelling nu echt! Doya: 

‘Sommige voorspellingen komen uit. Gert zag een visioen een half jaar voor dat zijn moeder stierf. 

Het kwam uit. Ook de datum die hij voelde destijds kwam uit. Het is mogelijk om te voorspellen maar 

ook ontzettend gevaarlijk. Mensen kunnen zich hier op vast klamme. Ook het onstoffelijke kan 

verkeert reageren op de mensheid op aarde. Net zoals op aarde kunnen emoties voor veel ruis 

zorgen. 2012 is voor mij het jaar van acceptatie. Veel mensen willen rijkdom qua geld! Wees blij dat 

je voor stagnatie kunt zorgen en niet verder een dal in gaat. Ook als mensheid moeten zij hun ogen 



opendoen en zien dat zij erg reactief zijn. Vooral extern uiten zij zich en het interne ik persoon 

ontvluchten zij. Acceptatie dat zij een te snelle wereld hebben gecreëerd. Vooral nu moet iedereen 

accepteren meerdere stappen terug te doen. Dan kunnen zien dat dit stappen vooruit zijn in de 

mensheid. Het komen tot acceptatie van het eigen persoonlijkheid. Dit is vanuit het onstoffelijke een 

bevestiging. Spirituele mensen moeten vooral in de realiteit leven en beleven wat de realiteit is. 

Werk eerst vanuit je eigen verantwoordelijkheid. Daar waar vele deze voorbij gaan.’ Dus een 

voorspelling kom uit gebaseerd op eigen gedachten en externe toespelingen. Wanneer is een 

voorspeling dus op waarde geschat? Dat antwoord moet een ieder van ons voor zich bepalen. 

Conclusie 

Overdenkend over de reacties van Doya denk ik blijf zoveel mogelijk duidelijkheid verschaffen aan 

jezelf. Daarbuiten zoveel mogelijk realistische gedachten gangen op los te laten. Creëer op een 

fundering en bouw vanuit dat oog punt. Dus maak een prognose voor 2012 welke doelen je wilt 

behalen. Is dit stiekem dan toch niet voorspellen? Doelen mogen natuurlijk altijd bijgesteld worden 

en kan dat met voorspellingen? Doya: ‘Mensen die mogen ontdekken in 2012 dat zij 

bovennatuurlijke gevoelens en zintuigen mogen bezitten! Zorg dat je uit de hectiek van de snelle 

maatschappij blijft. Daarmee wil ik zeggen in jouw gevoelens en waarnemingen. Onthoud ook dat 

ieder persoon  op aarde fouten mag maken. Stagnatie is voor 2012 acceptatie van balans en het 

werken aan je eigen unieke persoonlijkheid. Acceptatie staat voor enorme groei. Bedrijven zullen 

zeer langzaam groeien omdat zij ook hun identiteit moeten terug krijgen. Bevestiging is als je gaat 

vanuit ieder zijn eigen identiteit.’. 


