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AUTHENTICITEIT EN WAARHEID
“Vanuit het Absolute Niveau van God daalt kosmisch bewustzijn naar de Aarde om de natuur
en de mens te voeden en hun eigen veld van Absoluut Bewustzijn te activeren”. Aldus Maria
Magdalena en Jezus. Dit gebeurt via de energetische poorten in de wereld.
Je kan je altijd vanuit je intuïtie energetisch in verbinding stellen met de energiepoorten op
Aarde. De uitwisseling tussen Absoluut Bewustzijn en je fysieke, energetische, emotionele en
psychische lagen worden geïntensiveerd, met een verjongingseffect als gevolg op je hele
systeem.
Het water in je lichaam is een drager van bewustzijn. Alle indrukken,, emoties, meningen,
overtuigingen, fysiologische processen en alle persoonlijke verwerkingen zijn als een
blauwdruk aanwezig in je watersysteem en dit systeem wisselt deze informatie uit met je
subtiele lichamen. Je wordt eraan herinnerd dat je een goddelijk wezen bent.
De omgang met niet-spirituele mensen zorgt ervoor dat je geaard blijft. Dit is noodzakelijk
om jouw missie op Aarde goed te kunnen realiseren.
In de maand november 2018 komen er veel enen voor: 1-11-2018 en 11-11-2018.
Het getal 1 staat voor authenticiteit en waarheid, het initiatief en het begin, het individu.
Het getal 11, dubbele één, vraagt om meer.
De som 1+1=2 kan je naar grotere hoogtes brengen voor wat betreft ideeën, plannen, idealen.
Hierin vervat zit eveneens het denken vanuit een groter geheel.
Indien we dat niet doen wordt 11=2. Dit is dan de uitdaging om in balans te blijven, of uit
balans te raken.
Vermits 11.2+0+1+8=11 bekomen we de 1e poort: 1-11—11 die ons de mogelijkheid biedt
ons te verbinden met meesterschap en ons zelfbeeld te verheffen.
Dit wordt ook wel een “poortdag” genoemd. Deze draagt de potentie in zich makkelijker de
verbinding te leggen met ons Hoger Zelf, gidsen, engelen en begeleiders van gene zijde.
De Nieuwe Maan in de maand november vraagt om waarheid en verlangt dat we ons
afstemmen op onszelf, ons innerlijk leven en alles wat we nog niet hebben losgelaten.
Daarmee worden oude pijnstukken, beperkende overtuigingen, oude vastgeroeste gewoontes,
klevende herinneringen ed. bedoeld. Ook het erkennen van de waarheid betreffende boosheid,
blijdschap, pijn, frustratie, onzekerheid, onbegrip ed. hoort hierbij.
Het elimineren van angst is de noodzakelijke 1e stap.
Angst slaat steeds op het verleden of de toekomst. Leef je in het NU en verbindt jij je daar
volledig mee, dan ervaar je geen angst. Een dankbaarheidsgevoel vormt de volgende stap. Je
denkt aan iets wat dankbare gevoelens oproept, zo wordt dat gevoel uitvergroot. Je kunt niet
tegelijkertijd dankbaar en angstig zijn. Liefde is de oppositie van angst. Als je dankbaarheid
voelt is de stap klein om ook liefde te ervaren in je leven.
Het niet verbinden met collectieve gedachten en gedragingen in de maatschappij is de 2e stap,
want in de maatschappij ervaren wij veel angst, onbalans, onduidelijkheden en onwaarheden à
volonté.

Verwijder bijgevolg alles wat niet meer met jou resoneert uit je systeem. Jij mag uniek zijn en
je eigen weg volgen !
De 3e stap brengt ons bij het vertrouwen in je intuïtie. Je innerlijke stem volgt de waarheid.
Luister naar de kleine impulsen, ideetjes of inspiratiemomenten, de aha’s…en ga ervoor.
Het uitspreken van jouw waarheid is de 4e stap, neem er de volle verantwoordelijkheid voor
vanuit je hart. Dan ben je klaar om op grond van die waarheid actie te ondernemen.
Op deze manier kan je vol vertrouwen je passie voelen voor de ervaring van wat “leven”
betekent.
De BEER – de winterslaper - herinnert je eraan om met regelmaat ruim de tijd te nemen om
je terug te trekken, te rusten en op te laden. BEER helpt je tevens contact te maken met
hetgeen diep in jezelf leeft, je dromen, je drijfveren…BEER spoort ons aan om in onze kracht
te gaan staan, ons eigen ritme en gevoel te volgen. BEER brengt ook de energie van
koestering. Vergeet dus je “teddybeer” niet te eren.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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