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EEN NIEUWE LENTE, VERNIEUW JOUW LEVENSWEG
Onze Aardse creaties zijn duidelijke reflecties van ons bewustzijn. Ze laten ons zien of wij
creëren vanuit dualiteit of vanuit eenheid. De thema’s die wij op onze levensweg tegenkomen
hebben wij zelf uitgezocht vooraleer te re-incarneren, opdat wij onze eigen goddelijkheid terug
zouden vinden en ervaren.
Wij worden geconfronteerd met onmisbare ervaringen en facultatieve ervaringen.
De onmisbare ervaringen confronteren ons met het uitwerken van onze eigen dualiteit waarbij
het hervinden van eenheid van cruciaal belang is om onze goddelijkheid te kunnen ervaren.
Conceptie, geboorte, leven en dood zijn sleutelthema’s tot bewustwording. De antwoorden op
deze vraagstukken zijn te vinden in je hart. Het intellect is een hulpmiddel ter ondersteuning
van het hart in dit proces.
Talloze ervaringen vormen je bewustzijn dat je meeneemt in de spirituele dimensies.
De mensen die je in dit en vorige levens ontmoette, zijn verwante en behulpzame zielen die een
rol wilden spelen in jouw zoektocht van het leven. Jijzelf hebt ook deel uitgemaakt van de
zoektocht van anderen, maar wel in de mate dat deze ervaringen voor jouw eigen ontwikkeling
van belang waren.
Als de ziel vrij komt van haar Aardse lichaam, komt ze in contact met een hogere dimensie van
zichzelf. De ziel krijgt een uitgebreider inzicht in zijn/haar goddelijkheid en identiteit want is
niet langer gehecht aan de persoonlijkheid van het achtergelaten Aardse leven. De zielen die je
op Aarde hebt ontmoet kunnen in de spirituele dimensie terug met elkaar in contact komen op
een uitgebreidere manier en totaal anders dan op Aarde, veel gevarieerder. Deze zielen worden
dan “compleet” met elkaar. Het doel van hun ontmoeting op Aarde en de spirituele wereld is
dan bereikt. Er blijft een vreedzaam inzicht over goddelijke eenheid. De aantrekkingskracht is
opgelost. Het eenheidsgevoel brengt liefde (van de goddelijke essentie) en dankbaarheid.
Deze liefde wordt ook oer-liefde genoemd en verbindt alles en iedereen met elkaar. Het is de
liefde van het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde in je hart en in de essentie van
het goddelijke. In essentie, vanuit het spirituele perspectief is ieder mens de manifestatie van
goddelijke liefde op Aarde. Iedereen is met iedereen verbonden vanuit hun goddelijke
oorsprong.
De waarde van de levenservaring is gelinkt aan het belang voor de ziel om bepaalde processen
op Aarde uit te werken.
De innerlijke overtuiging is van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van je materiële en
sociale positie die je in jouw leven kunt bereiken. Door verschillende soorten ervaringen kun je
jouw hart openen. Handel je vanuit je hart dan kan je meer mensen in staat stellen ook in de
richting van een hartopening te ontwikkelen en vanuit het hart te leven. Handelend uit angst kan
je voor anderen belemmeringen in zijn/haar omgeving creëren, waardoor zij ook meer angst
zullen ervaren.
Meestal is het psycho-emotionele spanning die veroorzaakt dat mensen het respect voor elkaar
en voor zichzelf verliezen.
De vijandschap tussen individuen en gemeenschappen is eigenlijk een illusie die ontstaat
wanneer individuen en gemeenschappen beelden op elkaar projecteren. Deze beelden zijn in
essentie eigen aspecten van zowel het individu als van de gemeenschap die men van zichzelf niet
accepteert en op de zgn. vijand worden geprojecteerd. Het niet willen erkennen van de eigen
zgn. schaduwkanten is in feite zelfafkeuring. Wanneer personen met zichzelf in conflict leven
ontstaan ruzies en zelfs oorlogen. Het conflict wordt naar de buitenwereld vertaald. Zelf kiezen

ze voor de slachtofferrol en leggen de verantwoordelijkheid voor problemen bij andere
personen, groepen, landen…
De bereidheid om de verantwoordelijkheid bij zichzelf te zien en te accepteren is de enige weg
om conflictsituaties op te lossen, zowel voor individuen als voor het collectief.
In plaats van de verschillen onderling te zien en in angst te gaan, kan je je aandacht verplaatsen
naar de gelijkenissen en onderlinge waardering en respect.
Zelfwaardering en zelfrespect vormen de basis voor het waarderen van anderen, zowel
individueel als collectief.
Wanneer de energie van het hart samen met het 4e chakra – die de schakel vormen naar de
bovenste chakra’s – de bovenhand halen op de onderste chakra’s, kunnen basisbehoeften als
veiligheid, respect en bestaansrecht vervuld worden, alleen via het hartsniveau.
De onderste chakra’s zijn gericht op overleven en de manifestatie van het individu. Op zich niets
verkeerd hiermee, maar voor het waarmaken van de vervulling van basisbehoeften voor de
mensheid en het herstel van het milieu is het noodzakelijk dat deze chakra’s worden gekoppeld
aan het hart. Er ontstaat op die manier een verbinding tussen het Zijn van het individu en het
deel uitmaken van een groep. De individuele behoefte weegt dan minder zwaar door ten behoeve
van het geheel. Overgave leert je te functioneren als deelgenoot van een grotere groep.
Hoe kunnen wij angst en wantrouwen ombuigen naar liefde en vertrouwen ?
De lente brengt iedere ochtend, bij ieder nieuw ontwaken een nieuw begin op gang. De
elementaire natuurkracht ondersteunt ons om helder te zien wat nodig is en waarvoor wij hier
zijn, om ons te oriënteren, richting te kiezen en van start te gaan.
Visualiseer dat jij jezelf opent als een bloemknop en vol verwondering alle mogelijkheden en
gaven die je worden geboden accepteert om je levensweg in harmonie, vrede en vriendschap
verder te zetten.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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