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LEEGTE, STILTE, RUST EN ZIJN. 
 

 
 
 

Een oude cyclus afsluiten en een nieuwe cyclus starten, dat is de tijdsindeling die wij zelf 
in het leven hebben geroepen. 
Deze overgang brengt ons in een leegte-moment waarop wij ons met onze goddelijke 
Bron verbinden, hetzij bewust, hetzij onbewust. Het hernieuwde contact met onze 
goddelijke Bron brengt terug in onze herinnering wie wij in essentie vertegenwoordigen. 
Je persoonlijke trilling verhoogt, alsook je bewustzijn. Je krijgt aldus de gelegenheid om 
hogere lagen van je spirituele Zijn te laten incarneren. 
In deze crisistijden hebben wij dit contact des te meer nodig om het contact met elkaar 
en met Moeder Aarde te herstellen. Het hart wordt de leidende kracht, zowel 
persoonlijk als collectief. Het hart vertegenwoordigt de nodige energie, ruimte, inzichten 
en vaardigheden om transformatie te creëren in alle aspecten van ons leven. 
Uiterst belangrijk hierbij is “vertrouwen”. 
Vertrouwen in jezelf, in elkaar, in de kracht van de liefde, in de natuur en in het 
vermogen overvloed te creëren met respect voor het milieu. 
 
 
In 2017 worden individuen zich steeds meer bewust van de rol die groepen in ons leven 
spelen. Groepen die het persoonlijk bewustzijn van de mens en het collectief laag 
houden. Dit sluit het hart en bevordert destructie. 
Door ons groeiend bewustzijn gaan wij steeds minder onze macht aan hen 
toevertrouwen. Vertrouwde patronen in onze society zullen het niet langer doen. 
Sowieso brengt dit onrust met zich mee. Blijf echter positief en liefdevol creëren. 
Belangrijk is niet in paniek te vluchten. Alles wat ons overkomt is noodzakelijk om naar 
de volgende fase over te gaan. 
 
 
Om een hoogwaardige beschaving voor iedereen te scheppen is “gelijkwaardigheid” 
noodzakelijk. Dit kan zich slechts manifesteren wanneer ieder van ons zich dit innerlijk 
bewust maakt: gelijkheid in trilling en bewustzijn betreffende levensstijl, 
maatschappelijke verhoudingen, orde, beschikbaarheid van natuurlijke bronnen, 
hygiëne, balans tussen man en vrouw en  zelfde mogelijkheden tot ontwikkeling voor 
kinderen en volwassenen. 
De mate van hartopening en bewustzijn die leeft in een groep bepaalt de vorm die een 
gemeenschap aanneemt. 
 
 
Migranten zijn enerzijds mensen in nood die het geweld ontvluchten. Anderzijds zien zij 
ons in het westen als voorbeeld  - bewust of onbewust - bij het oplossen van bepaalde 
vraagstukken en willen zij zich aansluiten bij onze samenlevingsvormen. 



Diegenen die in strijd leven met hun aardse natuur, idealiseren het hemelse als bron 
voor bevrijding en realisatie en keuren het aardse af. D.w.z. dat ze zichzelf afkeuren als 
man of vrouw. Daardoor plaatsen ze zichzelf in een minderwaardigheidspositie en 
belemmeren ze hun verdere ontwikkeling. Door afhankelijke verhoudingen 
verwaarlozen zij hun eigen scheppingskracht. 
Fysiek en verbaal geweld alsook destructie werpen hen terug op hetzelfde trillingsniveau 
waarvan ze willen bevrijd worden. Ze zijn niet in staat om die waarden te vinden die zij 
zoeken. 
 
 
Zoek dus op jouw eigen manier contact met je spirituele Bron en je innerlijke 
liefdeskracht, zodat dit vorm kan krijgen in jouw leven. 
Overstijg belemmerende overtuigingen en volg je hart om vanuit liefde te scheppen. 
Aan te raden is jezelf neutraal op te stellen t.o.v. jezelf en anderen. Geen veroordelingen. 
Achter elke gebeurtenis zit een ontwikkelingsfase verborgen. 
Alleen via vreedzame weg kunnen oplossingen gevonden worden voor de heersende 
verschillen. Wij kunnen bijdragen aan een vreedzame en liefdevolle wereld door heel 
bewust vanuit gelijkwaardigheid te leven en te scheppen. 
In ieder mens zijn deze kwaliteiten van gelijkwaardigheid en liefde aanwezig. Door 
jezelf, anderen  en de hele Schepping vanuit dit perspectief waar te nemen activeer je 
onderlinge verbindingen tussen al wat is. 
Centraal hierbij staan begrippen als vertrouwen, liefde, communicatie en respect, zowel 
individueel als maatschappelijk. 
De warme klank van je stem kan wonderen verrichten, een reactie van jezelf van 
binnenuit gestuurd, een uitgestrekte hand, een kaartje/telefoontje naar iemand die je 
lang niet gehoord/gezien hebt kan het contact herstellen of harmoniseren en laat merken 
dat de ander niet uit jouw hart is verdwenen. 
 
 
 
Het vlies tussen de aardse realiteit en de wereld naar de toekomst en de Schepper is 
momenteel nog steeds dun. Elke gedachte, emotie, daad en wens dringt gemakkelijker 
door de sluiers heen naar de andere werelden en komt in de loop van 2017 terug in jouw 
leven als periode of als gebeurtenis. 
In 2017 kan je geconfronteerd worden door angst om te handelen. Daarnaast kan er veel 
twijfel aan de oppervlakte komen, woede, irritatie, diepe wanhoop,  niet weten wat te 
doen, agressie… Dit leidt tot chaotisch handelen, handelen als een kip zonder kop zoals 
wij dat zeggen. Dit zal in de VS de eerstvolgende jaren een rol gaan spelen. Het gewonde 
mannelijke en gewonde handelen vanuit een oer-woede uit zich in narcisme bij onze 
medemens aldaar. 
 
 
 
Als jij je bevrijd hebt van het vele moeten en in de stilte en leegte kunt blijven, dan is er 
stilte en rust. Het niet volledig kunnen manifesteren van wie jij in wezen bent is nog wel 
innerlijk voelbaar maar neemt niet de overhand op de rust. Af en toe zal je innerlijk 
conflict wellicht in onmacht ontploffen. Het is wat het is ! 
Jouw intenties vormen de trillingen die jij zult aantrekken aan situaties en ervaringen. 
Vanuit leegte bewegen naar een richting en van daaruit een doel stellen, inspiratie 
vinden om te creëren wat je heelt en voedt, dat is de drijfveer voor 2017. 
 
 
 
 



 
 
Ik wens je veel innerlijke leegte, stilte, rust en ZIJN. 
Het ga je goed !  
In Licht, Liefde en Heilige Klank, 
Thaïs Denise 
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