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Toen het continent Atlantis een destabiliseringsfase inging, kwam 
de toenmalige samenleving in een individualisatieproces terecht. 
Mensen begonnen hun persoonlijk ego en identiteit te ontwikkelen 
terwijl ze nog een energetische opening hielden naar hun 
spirituele vermogens. 
De mannelijke en vrouwelijke principes raakten uit balans en de 
indalende fase van de Tweede Incarnatiecyclus van de mensheid 
begon. 
Verschillende groepen Atlantiërs wilden zich aan de groeiende 
onrust en chaos onttrekken en begonnen een emigratieproces dat 
tot aan de definitieve ondergang van Atlantis zou duren. 
Wanneer de migranten zich op het vasteland vestigden, konden ze 
van buitenaf naar Atlantis kijken. Sommigen maakten spiritueel 
contact met hun dierbaren die daar nog waren. Anderen maakten 
contact met grotere groepen mensen en gemeenschappen. Ze 
verbonden zich met hun Goddelijke Bron en schiepen een veld van 
eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke liefde tussen het 
vasteland en Atlantis. 
Deze liefde- en eenheidsbruggen hebben eveneens de leden van 
de Atlantische Hoge Raad gesteund bij hun werk en in het 
begeleiden van mensen en gemeenschappen bij hun intense 
processen. 
De destabilisatie van Atlantis kon en mocht echter niet voorkomen 
worden omdat het een essentieel deel uitmaakte van de 
collectieve individuele en spirituele ontwikkeling van de mensheid. 
Aldus Maria Magdalena en Jezus. 
 
Rinkelt er een belletje ? De meesten onder ons voelen in hun 
genen wel de verbondenheid en herinnering hieraan omdat zij dit 
indertijd mede ervaren hebben. 
Migratie is dus niet iets enkel van onze tijd. Wij zijn allen ergens in 
een ver verleden wel eens migrant geweest. 
Ook nu met de huidige migratietoestanden leggen migranten 
liefdesbruggen met hun achtergebleven geliefden in hun 
thuisland. Sommigen onder hen stellen zich ontvankelijk op om 
met de voor hen nieuwe gemeenschap contact te maken en een 
brug te creëren tussen twee verschillende culturen, een veld van 
eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke liefde tussen hun 
thuisland en hun nieuwe thuis. 
De taal van het hart stijgt boven alle talen, culturen en religies uit. 



De Meesters wijzen de mensen op de eigen scheppingskracht en 
verantwoordelijkheid om de toekomst op Aarde vorm te geven. 
Natuurwetten nemen een andere wending wanneer ze afgestemd 
zijn met eenheidsbewustzijn. 
De materiële dimensie reageert dan op een niet-gebruikelijke 
manier. Ze vertoont een ander gedrag omdat ze in contact komt 
met een hogere vorm van bewustzijn. 
Zeg dus nooit “het kan niet” ! 
 
Wanneer wij vanuit onze eigen goddelijkheid handelen zijn wij in 
staat om wonderen te creëren. Wij komen dan eveneens in contact 
met een innerlijk gevoel van eenheid en het gevoel van bij het 
grotere geheel te horen. Dit bevordert het contact met ons Hogere 
Zelf dat ons bewust maakt van onze eigen goddelijkheid en  
kunnen wij zo een kanaal zijn voor het goddelijke op Aarde. 
De manier waarop wij in het heden de huidige omstandigheden 
creëren en verwerken schept onze toekomst, mede door de graad 
van bewustzijn handelend vanuit onze scheppingskracht en of 
men dit onbewust doet of vanuit een slachtoffer- of daderrol. 
Weet dat de ontwikkeling van de ene mens ook de ontwikkeling 
van de ander stimuleert, vermits wij allen één zijn, één energie. 
Onvoorwaardelijke liefde gaat gepaard met acceptatie van en 
begrip voor jezelf en de anderen. 
Het handelen vanuit het hart brengt ook de vrouwelijke en 
mannelijke energie in balans. 
Als beide energieën in balans zijn, kan er op Aarde een liefdevol, 
vreedzaam en overvloedig bestaan worden geschapen voor de 
gehele mensheid. 
 
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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