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Onze taak hier op Aarde is het hervinden van onze goddelijke essentie. Al onze aardse 
levens en ook ons huidige leven stonden en staan in functie hiervan. Om deze 
goddelijkheid terug te vinden is het noodzakelijk een evenwaardige wisselwerking te 
hervinden tussen de aandacht voor de buitenwereld en de aandacht voor je 
binnenwereld. Als je voornamelijk met de wereld om je heen bezig bent, dan activeer je 
jouw scheppingskracht. Maar de bezieling van hetgeen je schept en de richting die je 
eraan geeft, geraken dan op de achtergrond. 
Aandacht voor de binnenwereld ontstaat in de stiltemomenten, o.a. tijdens meditatie en 
gebed. De vier aardse lichamen worden hierdoor opgeruimd, nl. je fysische, 
energetische, emotionele en psychische lagen. Daardoor kan de verbinding met de 
goddelijke Bron worden geactiveerd. 
Je DNA, waarin de sturende informatie van de cel en van je lichaam opgeslagen is, 
wordt beïnvloed door je gewoonten en bewustzijn. Opgeruimde cellen en een gezonde 
levensstijl stellen je DNA in staat om optimaal te functioneren en het beste uit jezelf te 
halen. 
Wij kozen voor het leven op Aarde om bepaalde thema’s te verwerken en ze vanuit 
eenheid te kunnen ervaren. Je doorloopt daarvoor in vele incarnaties 13 wegen van 
liefde. Tijdens iedere incarnatie ga je doorheen een proces van zelfveroordeling naar 
zelfacceptatie. Je aandacht naar binnen keren brengt je opruiming en zelfbezinning 
waardoor je het besef van je goddelijke incarnatie beter kunt erkennen. Het brengt  je 
voorbij zelfafkeuring naar meer zelfkennis en zelfliefde. 
Diegenen die daarvoor openstaan, zullen de komende tijd door de nieuwe energie 
gedragen worden en naar het Licht geleid. Zij ervaren de terugkeer  van hun wezen in 
authentieke vorm. 
Onmiskenbaar brengt dat allerlei nevenverschijnselen met zich mee. Angst, pijn en 
onrust kunnen aanvallen veroorzaken. Doch, weet dat het de laatste loodjes zijn naar 
het niveau van Christusbewustzijn. Je kan dan de goddelijke krachten in jezelf 
activeren. Je zal ontdekken dat je tot meer in staat bent dan de realiteit tot nu toe liet 
zien. 
Geloof en vertrouw in jezelf ! 
 
Ieder individu is een uitdrukking van goddelijke liefde op Aarde. 
Meestal is het psychisch-emotionele spanning die maakt dat mensen het respect voor 
elkaar en voor zichzelf verliezen. De ruzies en oorlogen die individuen en 
gemeenschappen met elkaar hebben, zijn in wezen conflicten met zichzelf. Het niet 
willen zijn en het niet willen accepteren van de eigen ongewenste schaduwkanten zijn 
een teken van zelfafkeuring. De enige weg om deze conflicten op te lossen is dat 
individuen en groepen bereid zijn om de verantwoordelijkheid weer bij zichzelf te 
leggen. 



Het koesteren van zelfwaardering en zelfrespect vanuit het HART vormt de basis voor 
het waarderen van andere mensen, zowel individueel als collectief. 
De energieën van de onderste 3 chakra’s overheersen nog altijd de energie van het hart 
en het 4e chakra, dat de schakel vormt naar de hogere chakra’s en de hogere 
bewustzijnsniveaus. Het vervullen van de basisbehoeften als veiligheid, respect en 
bestaansrecht kan alleen bereikt worden via het niveau van het hart. Want dan ontstaat 
de verbinding tussen het “zijn” van het individu en het deel uitmaken van een groep. 
Het ontwikkelen van de hartenergie op individueel en collectief niveau vormt de weg om 
alle basisproblemen op Aarde op te lossen, meer bepaald het vervullen van de 
basisbehoeften van de gehele mensheid en het herstellen van het milieu.  
 
De dominerende emoties op Aarde zijn momenteel nog angst, zorgen en wantrouwen. 
Hoe kunnen wij dit omvormen tot liefde en vertrouwen ? 
Deze 2 principes vormen  namelijk de basis voor het opbouwen van een verlichte en 
liefdevolle beschaving op Aarde. 
 
Als je de laatste tijd sneller geïrriteerd bent dan gewoonlijk is het belangrijk je even 
terug te trekken uit het hectische van alledag en je niet te laten overspoelen door de 
impulsen van buitenaf. Verbreek tijdelijk alle energetische verbindingen met je 
omgeving als ze je niet meer voeden en geef jezelf de gelegenheid tot helderheid te 
komen binnen in jezelf. 
 
Empathie is de 6e laag van bewustzijn waar wij momenteel aan toe zijn. Wij hebben 
meer behoefte aan sociaal contact. Wij worden gevoeliger en sensitiever. Technologie 
geeft ons niet de voldoening van “echt” contact. 
De ogen zijn de poorten van de ziel. Hoe weinig kijken wij elkaar diep in de ogen ? 
Vooral de buitenkant valt ons op, maar het innerlijke blijft verborgen. Wij zetten 
maskers op. Wij doen ons beter voor dan wij ons voelen. Wij willen onszelf laten gelden 
als de beste. Dit is de energie van de massa. Wij zijn bezig hieraan te ontgroeien. Wij 
herenigen ons met ons onszelf door met onszelf terug in de stilte te gaan. Je moet alleen 
maar “ZIJN”. 
Vergeving en verzoening koesteren dat is jezelf liefhebben. Het zal je rust in je hart 
brengen. 
Dan zal er vrede op Aarde kunnen zijn. 
Wij maken allen deel uit van het goddelijk veld dat ons zal begeleiden en voeden in de 
mate dat het nodig is. Je bent nooit alleen ! 
 
Het zij zo ! 
In Licht, Liefde en Heilige Klank, 
Thaïs Denise 
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