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De waarheid is in jezelf te vinden. Niet bij de ander. Volg je passie en de ervaringen
waarnaar je verlangt worden gemanifesteerd. Het is dan niet meer nodig om iemand te
volgen. Laat het verleden voor wat het is en neem het mee als een ervaring en een
verrijking.
Weet dat iedereen naar onvoorwaardelijkheid streeft en accepteer dat ieder individu
zijn eigen weg heeft gekozen om dit te bereiken.
Het verlangen van ieder individu om zichzelf te regisseren bewerkstelligt de ascensie van
het massabewustzijn.
Hiervoor is het nodig je angstpatroon te doorbreken en zelfvertrouwen te ontwikkelen,
zodat het hart de vrijheid krijgt om je te leiden.
Want als jij je steeds aanpast aan een ander verlies je energie. Je geeft jezelf weg. Je
bent niet volledig jezelf en maakt verbindingen die je proces afremmen. Het gevoel dat
je iets buiten jouzelf nodig hebt is eigenlijk je zoektocht naar een manier om weer tot
compleetheid te komen.
Eerst terug zelfvertrouwen in jezelf opbouwen. Terug van binnen uit creëren en zo je
talenten ontdekken, ontwikkelen en manifesteren.
De omstandigheden in je leven zijn veranderd. Je hebt die nieuwe werkelijkheid zelf
gecreëerd, maar je overtuigingen en regels, kortom het systeem waaraan je vasthoudt,
resoneert niet meer met wie je geworden bent en waar je naartoe streeft.
Wat is echt belangrijk voor jou ? Wijzig niet te bruusk jouw patroon, maar denk na
over de nieuwe voorwaarden die je persoonlijke groei kunnen ondersteunen.
Wat houdt je nog tegen ?
Wat je denkt en voelt dat zendt je ook uit.
Je uitgezonden gedachten keren ook naar jou terug. In het onderbewustzijn bestaat geen
onderscheid tussen het denken en de realiteit.
Maak contact met hetgeen je wilt, zie het en benoem het. Denk in termen van overvloed.
Als je weet wat je wilt kan het financiële aspect geen probleem vormen. Als je bewust
kiest voor de weg die leidt naar hetgeen je wilt bekomen, wordt er vanuit het universum
voor gezorgd dat je de nodige middelen bekomt.
Besluiteloosheid, voorzichtigheid, niet weten wat je wilt, niet voor je passie gaan, niet
durven kiezen…dat zijn de obstakels die je zelf oproept.
Als je niet luistert naar je gevoel komt er ook geen financiële stroming op gang om aan
je verlangens te kunnen voldoen.
Breng daadkracht in je energieveld en dit gevoel creëert kansen. Angst breekt af, doet je
voor en tegen afwegen. Het blijft in je hoofd zitten en breekt af.
Weet dat het niet per se perfect moet zijn. Doe eens aan zelfreflectie, geen verwijten en
excuses ! Overstijg je ego, overstijg jaloezie en hebzucht zodat het financiële aspect niet
wordt tegengehouden.
Blijf in je lichtkracht geloven, je lichtkracht dragen en in de wereld laten schijnen. Blijf
vooral in jezelf vertrouwen en creëer zelf betere tijden.

Verbind je met andere lichtkrachten zodat er een cluster van licht ontstaat. Deze
bundeling van lichtkracht is heel krachtig en deze samenwerking, het delen en
verbinden zal al wat duister is overstijgen.
Haal diep adem wanneer je angst voelt.
Die diepe adem verbindt jou en je Ziel, zodat je terug eenheid ervaart.
Laat alle bevroren energie smelten in de huidige zalige Zonnekracht en de compassie
van je Ziel.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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