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EEN TIJD VAN BEZINNING 

 
Het einde van een kalenderjaar is een emotionele tijd en een tijd 
van bezinning; een tijd voor het afronden van hetgeen wij het 
voorbije jaar hebben in gang gezet, een tijd van loslaten en 
verwerken. Daardoor komen velen onder ons nu in een 
stressperiode terecht. Automatisch komen wij in actie, moet 
ineens alles opgeruimd en/of afgemaakt worden. 
Bouw de juiste energie binnen in jezelf op en niet beïnvloed door 
adviezen en idealen van een ander. Blijf dicht bij jezelf, dan bekom 
je de grootste voldoening. 
 
In 2018 is het raadzaam te focussen op het scheppen van 
mogelijkheden en nieuwe omstandigheden. 
Het begin van 2018 inspireert ons tot diepgang. We komen in een 
heel creatieve fase waarbij we ons op onze passie kunnen 
toespitsen. 
Kom in de kracht van het NU, laat je niet langer leiden door angst, 
door drama, door onrust. 
Als individu kan je boven al die beperkingen uitstijgen en je 
verbinden met het Eenheidsbewustzijn. Je bent onderdeel van een 
groter geheel. Iedereen worstelt met hetzelfde als jij. 
 
Rond de jaarwisseling heerst de energie van vernieuwing. 
Iedereen heeft goede voornemens. 
Door dezelfde intenties en gedachten te delen creëren we samen 
het massabewustzijn. Dit is voortdurend in beweging en zal leiden 
tot intense zielsverbindingen. 
In de overgang van de oude naar de nieuwe tijd staan het 
ontwikkelen van vaardigheden en het openen van het hart 
centraal. 
Als deze liefdeskracht sterker in de materiële gang van zaken van 
het menselijk bestaan aanwezig zal zijn, krijgt ze een 
stabiliserend effect op het collectief bewustzijn. De ons 
omringende wereld is een reflectie van ons bewustzijn. Dit besef 
begint steeds meer in ieder individu te ontwaken. De dualistische 
structuren zijn aan het afbrokkelen. Ze verliezen hun steun vanuit 
de spirituele en energetische dimensies. Door de toenemende 
groei van dit bewustzijn zullen in de toekomst nieuwe sociale 



vormen leiden tot het bestaansrecht van alle mensen en wezens 
van de Aarde en de Kosmos. 
 
Wij kijken uit naar het eerste extra licht nadat het leven afwezig 
leek in de zichtbare dimensie, maar meer dan ooit aanwezig in het 
onzichtbare. De kracht van het Noorden stimuleerde ons tot rust 
en stilte. Op die manier ervaren we beter wat overblijft, nl. ons 
Hogere Zelf, de Ziel, Essentie, de kosmische Bron van alle leven. 
 
Dichte duisternis bevat veel Licht. Blijf de duisternis belichten met 
je innerlijk ster. De natuur blijft heel vrijgevig en eindeloos 
stralen.  
Blijf veerkrachtig want het Universum en onze Planeet hebben 
jouw veerkracht nodig. Ieder individu maakt het verschil op onze 
Planeet.  
Maak contact met de sterren in je minst moedige momenten. 
Vooral wanneer de nacht het zwartst is nodigen de sterren ons 
daarvoor uit. 
Geef door middel van een diepe, zachte ademhaling gehoor aan 
jouw essentie die in ons dat deel naar boven haalt dat het 
onweerlegbaar goed maakt. 
Ervaar vrede tussen het moment van de inademing en de 
uitademing. 
Creëer je eigen hemel op Aarde met een glimlach en stralen van 
Liefde. 
Blijf je bewustzijn verder ontplooien. 
Laat eenheid de verschillen overtreffen. 
Open je hart in Liefde en Verbondenheid. 
Blijf een Drager van Licht. 
Het zij zo ! 
 
In Licht, Liefde en Heilige Klank, 
Thaïs Denise 
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Sjamanistische klankhealing 

Coaching/Counselling 
Psycho-Energetica 

Boventoonzang 
Klankhealingsconcert 

Alchemic Healing (Atlantis) 
Chinese alternatieve technieken 
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