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Geld is een energiestroom die je niet kunt vastnemen, net zoals de stroom 
van het leven. 
Geld is zoals water een energievorm die stroomt. Evenals water is geld ook 
een drager van informatie. 
De geldstroom weerspiegelt meerdere individuele en collectief menselijke 
bewustzijnsprocessen. 
Een goede balans vinden tussen inkomsten en uitgaven is belangrijk voor de 
mens. 
Geld impliceert het in balans houden van een evenwichtige relatie met de 
buitenwereld in functie van een goede verhouding met het materiële leven. 
De geldstsroom weerspiegelt in een mensenleven tevens het bewustzijn van 
die persoon en de relatie die deze persoon heeft met de materiële wereld. 
Het toont ook de verbinding die men heeft met zijn/haar eigen incarnatie en 
de mate waarin de spelregels tijdens het leven op Aarde worden 
geaccepteerd en bevestigd. 
Eveneens toont het creëren van evenwicht in je financiële situatie een 
ambachtelijk proces van het vormgeven aan je manifestatie van je 
goddelijkheid op Aarde. 
Geld is in wezen een neutrale energie met veel mogelijkheden, doch niet zo 
neutraal als op het eerste zicht lijkt. Want, het geld dat je verdiende heeft 
een energie die correspondeert met de manier waarop je het verdiende. De 
“lading” van het verdiende geld heeft invloed op de manier waarop je het 
uitgeeft. 
De evenwichtigste manier om met geld om te gaan is om het te verdienen 
met een activiteit die in overeenstemming is met je hartewens en met je 
missie op Aarde. 
Iedere keer dat je geld uitgeeft op een wijze die niet correspondeert met je 
innerlijke bron neig je naar een disbalans en deels onvervuld verlangen. 
Bij het verdienen en uitgeven van geld vanuit je hart zijn veel aspecten van 
je eigen ontwikkeling op Aarde betrokken. Het is een inwijdingsweg voor 
het realiseren van je eigen meesterschap op Aarde. 
Geld is in wezen niet liefdeloos !  De basisovertuiging dat geld liefdeloos is 
gooi je best over boord om niet bij herhaling met geldtekort te zitten. 
 
 



Laat geld stromen als een golf van rijke ervaringen, net zoals liefde stroomt. 
Geld en liefde met elkaar verbinden betekent de overgang maken van 
controle naar vertrouwen. Dan leef je niet meer in competitie maar in 
vrijheid en onbezorgd; je ervaart overvloed op ieder niveau. 
Als je de geheimzinnigheid in verband met geld laat varen, creëer je een 
veld om je heen waarbij anderen voor je klaar staan om je te steunen. 
 
Ieder mens bezit een helend vermogen voor zowel fysieke als emotionele 
pijn. 
Emoties zijn de uiting van healing die plaatsvindt op een diep celniveau. De 
erkenning en acceptatie hiervan helpt je om emotionele pijn uit het 
verleden sneller te genezen. 
De Volle Maan van 9 juli impliceerde een eerste punt van 
energieversnelling, waarbij wij veel oude patronen konden vrijgeven, om 
ruimte te creëren voor de sjablonen van de Nieuwe Aarde van waarneming 
en energie op de Planeet. 
Op 26 juli begon het Nieuwe Planetaire Jaar waar een nieuwe 
energieversnelling plaatsvond. 
De Planeet en alle levende wezens begonnen toen een nieuwe cyclus van 
creatie. 
Boven de dualiteit op Aarde staat het goddelijke deel binnenin ieder van 
ons dat boven de dualiteit staat, dat zich kan loskoppelen van het aardse 
gegeven en de verbinding kan aangaan met hetgeen aanwezig is buiten het 
aardse om. 
Juiste keuzes maak je door steeds naar binnen te gaan en er verbinding mee 
te maken, zodat vanuit deze verbinding een juiste keuze kan gemaakt 
worden. 
Tot nu toe hebben wij ervaren wat onze afgescheidenheid van het 
goddelijke betekent, wat het betekent goddelijk te zijn in een 
mensengedaante. Onze Planeet werd hiervoor geschapen maar de Aarde is 
eveneens een levend wezen met een energie, frequentie en ontwikkeling. 
Het drama dat nu op deze Planeet ervaren wordt is door de mens zelf 
gecreëerd. De mensheid mag nu weer ongedaan maken waaraan het zelf 
vorm heeft gegeven. Ieder individu op Aarde mag zich nu weer in de 
richting van heelheid begeven. 
Houd je persoonlijk bewustzijn op hoog niveau en laat je niet naar beneden 
trekken door angst, boosheid of zorgen. 
Je bent een Meester van Licht en je kan de nieuw binnenkomende 
Lichtcodes aarden ten gunste van Planeet Aarde en de gehele mensheid. 
Weet dat vanuit innerlijke rust échte straling ontstaat. 
 
Het zij zo ! 
On Licht, Liefde en Heilige Klank, 
Thaïs 
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Sjamanistische klankhealing 

Coaching/Counselling 
Psycho-Energetica 

Boventoonzang 
Klankhealingsconcert 

Alchemic Healing (Atlantis) 
Chinese alternatieve technieken 
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