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O N B E G R E N S D    V E R L A N G E N 

 
Verlangen motiveert je om moed te tonen, door te zetten en jezelf 
te blijven ontwikkelen. Kortom, het helpt je om boven jezelf uit te 
stijgen. 
Verlangen geeft je energie, het lef en het zelfvertrouwen om van 
levensrichting te veranderen. 
In het kader van het menselijk evolutieproces zijn er periodes in 
de geschiedenis van de mensheid op Aarde waarbij extra impulsen  
noodzakelijk zijn. 
Ineens voel je dat alle gevoelens van angst, twijfel en onzekerheid 
verdwenen zijn. Je komt in actie doordat diep in jou een diep 
verlangen is aangeraakt. Het is een heel sterk gevoel, waar je niet 
omheen kunt en er iets moet mee doen. 
Neem die ingevingen ernstig want ze herinneren je aan je roeping. 
Je ziel smeekt om beweging. Stel dit niet uit. 
Wij mensen zijn gevoelig voor golfbewegingen omdat wij ons 
onbewust willen verbinden en samen willen groeien. Wanneer 
meer mensen tegelijkertijd in dezelfde energie stappen, wordt die 
energie krachtiger. Onbewust verbinden wij ons met een golf van 
gelijkgestemden. 
Het kan zelfs ons perspectief van de werkelijkheid beïnvloeden en 
dan ontstaat een negatieve verbinding zoals bij golfbewegingen die 
worden gecreëerd in de politiek, de media, het internet.  
Het morfogenetisch veld is een groot energetisch netwerk dat ons 
allen met elkaar verbindt. Wij halen er energie en kennis uit en 
brengen er energie en kennis in.  
Als voldoende mensen een nieuwe beweging aangaan, is dat in de 
hele wereld voelbaar. Wij noemen dat de kritische massa die zich 
op éénzelfde moment verbindt. 
Dit geldt ook voor het Christusbewustzijn dat ons weer in contact 
brengt met onze essentie en onvoorwaardelijke liefde activeert. 



Christusbewustzijn opent ons kroonchakra om de verbinding met 
onze Bron te herstellen. 
 
Durf impulsief je inspiratie te volgen en dingen in gang te zetten. 
De Oostkracht van april is kenmerkend voor het scheppen van 
mogelijkheden. Deze energie komt ook overeen met de energie van 
de Paardenbloem. Deze plant past zich geweldig aan door zich 
met  haar vele zaden en ook stukjes wortel voort te planten. 
De elementen water en lucht zijn nodig om tot manifestatie te 
komen in functie van een nieuw leven. 
De vernieuwende kracht kan zich uiten in een gevoelige huid. 
Luister naar het concert van de kikker voor het begint te regenen 
en je wordt ondergedompeld in een klankhealing die je 
transparantie, vernieuwing en aanpassingsvermogen brengt. Het 
helpt je te openen voor het goede in de dingen die je normaal niet 
ziet en de goedheid te helpen naar buiten te komen daar waar 
normaal gezien zich een harde bolster toont. 
 
Ik wens je veel durf en veel vernieuwing op je levensweg. 
 
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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