
 

De Spirituele Hiërarchie, Shamballa en 2025 

 

Ben jij je bewust van een veel grotere werkelijkheid dan het direct waarneembare? Wist je dat 

er Meesters van Wijsheid zijn die de Spirituele Hiërarchie van onze planeet vormen en over 

ons waken? Heb je wel eens van Shamballa gehoord, maar weet je eigenlijk niet precies wat 

dat is? En last but not least: ken je het belang en de betekenis van het jaar 2025? Als je meer 

over dit alles wilt weten, kom dan naar deze lezing. 

 

Deze lezing put uit het enorme reservoir van de Tijdloze Wijsheidsleringen, doorgegeven 

door Meester Djhwal Khul aan o.a. Helena Blavatski en Alice Bailey. Deze leringen vormen 

de basis van alle religies zonder er zelf een te zijn. Ze overbruggen wetenschap, religie en 

filosofie en geven interessante antwoorden op de Grote Levensvragen: wie zijn wij, waar 

komen wij vandaan, waar zijn wij naar op weg, wat is de betekenis en bedoeling van het 

leven?  

 
 
De Tijdloze Wijsheid (Ageless Wisdom) biedt ook een breder perspectief aan de huidige 

wereldontwikkelingen en jouw eigen rol daarin. Sinds 1925 heeft de mensheid drie directe 

impacts van Shamballa ontvangen met grote gevolgen. De vierde is aanstaande in 2025, het 

jaar waarin de ‘Age of the Forerunner’ (1965-2025) eindigt, en waarin de Spirituele 

Hiërarchie de balans zal opmaken of de mensheid klaar is voor het  naar buiten treden van de 

Meesters en de terugkeer van de Christus. De ontwikkeling van ons bewustzijn in de 

resterende jaren is dan ook van groot belang. 

 

Wat hebben deze Shamballa-impacts teweeg gebracht? Hoe moeten we de huidige 

wereldontwikkelingen duiden? Wat wordt van ons gevraagd in de komende jaren? Welke 

antwoorden geeft de Tijdloze Wijsheid op de grote vragen? Dit alles zal in deze lezing aan de 

orde komen. Daarnaast zal je de hoge energie van deze tijdloze kennis ervaren door middel 

van een of meer korte meditaties. 



 
 
Eric Huysmans (1959) heeft na twee academische studies 15 jaar gewerkt in commerciële en 

managementfuncties in het bedrijfsleven. Sinds 1999 legt hij zich toe op 

bewustzijnsontwikkeling en begeleidt hij mensen in zijn praktijk Sensability in Breda. 

Hiervoor zet hij, naast technieken als NLP, Ademflow, Mindfulness, Jassentechniek en de 

Oneness Deeksha, zijn studie naar de Tijdloze Wijsheid in. Voor dit laatste heeft hij in 2019 

de College of Ageless Wisdom opgericht, van waaruit hij lezingen, workshops en cursussen 

geeft. Ook heeft hij vele artikelen en drie boeken geschreven over deze onderwerpen. Hij 

bestudeert de Tijdloze Wijsheid bij de Morya Federation en de College of Esoteric Healing. 

Zie www.collegeofagelesswisdom.nl en www.sensability.nl. 

 

 

http://www.collegeofagelesswisdom.nl/
http://www.sensability.nl/

