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ZELFACCEPTATIE , EENHEIDSBEWUSTZIJN,
ONVOORWAARDELIJKHEID

Kerstmis is de viering van de geboorte van ons innerlijk Licht. Het is een periode van
bezinning en contact met je innerlijke goddelijke Bron.
Tijdens het feest van Kerstmis staat liefde centraal. Onze planeet Aarde is gericht op het
ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde. Het leven van de materiële dimensie geeft ons de
mogelijkheid door confrontatie met de grenzen van het leven op Aarde, ons hart te openen
naar onvoorwaardelijkheid.
Onvoorwaardelijkheid ontstaat wanneer een individueel goddelijk bewustzijn, zoals bij een
mens, geconfronteerd wordt met de grenzen van de fysieke dimensie. De overgave aan de
begrenzingen van ons fysieke lichaam, het energetisch, emotioneel en psychisch lichaam
opent ons hart verder en tilt de ervaring van liefde naar een hoger niveau. Deze 4 lichamen
vormen de poort naar het ontwaken van de Christus en het bewust ervaren van onze
goddelijkheid. Daardoor wordt het Christusbewustzijn, de geaarde onvoorwaardelijke liefde,
in ons geboren.
In onze FYSIEKE dimensie dienen wij onze beleving van ons God-zijn over te geven aan de
kaders van het leven op Aarde. Deze overgave stelt ons in staat ons hart te openen voor
onvoorwaardelijke liefde en zelfacceptatie, die de weg vormt naar het ontwaken van de
Christus.
De volledige overgave aan de begrenzingen van ons lichaam opent andere mogelijkheden.
Het activeren van je spirituele vermogen en het ontwaken van je lichtlichaam maken deel uit
van deze transformatie.
Je ENERGETISCH lichaam zorgt ervoor dat je fysieke lichaam vlot functioneert, alsook voor
de integratie met de hogere bewustzijnslichamen. Het verbindt zich met de natuur en de
kosmos. Het geeft je verbinding met het eenheidsveld van de Schepping. Deze energetische
mogelijkheden worden beperkt door de mate waarin wij ons hart hebben geopend. Het vormt
een spiegel van de manier waarop wij in het leven staan. Naarmate wij ons leven verfijnen en
ons hart openen naar zelfacceptatie verhoogt de trilling van ons energetisch lichaam.
Ons EMOTIONEEL lichaam verbindt onze overtuigingen en onze fysieke en energetische
lichamen. Ons individueel bewustzijn komt hier tot uiting en beïnvloedt ons gedrag en onze
beleving van onszelf en ons leven.
Overtuigingen uit ons psychisch lichaam kleuren dit lichaam, vooral door onze
zelfveroordeling.
Deze emoties verankeren zich in onze fysieke en energetische lichamen en beïnvloeden het
functioneren van onze cellen en organen. Dit alles zorgt ervoor dat wij zoeken naar
oplossingen en wij ons alzo verder ontwikkelen.
Hoe meer eenheid wij bekomen, hoe vrediger wij onszelf voelen.

Het PSYCHISCH lichaam interpreteert gebeurtenissen en bezielt onze creaties en relaties.
Het verbindt ons met de hogere lagen van ons bewustzijn. In je kindertijd activeert het
psychisch lichaam de beleving van dualiteit door onszelf buiten het goddelijke te plaatsen,
het proces van zelfveroordeling waardoor wij onszelf als “fout” ervaren. En dan nemen wij
onze toevlucht tot compensatiegedrag om onszelf “goed” te verklaren. Vervolgens ontnemen
wij onszelf ons bestaansrecht. Wij kunnen echter de dualiteit niet ontlopen. Wij dienen die ten
volle te ervaren.
Het omarmen van onze zelfveroordeling is de ultieme liefdesverklaring aan onszelf. En zo
ontwaakt de onvoorwaardelijke liefde van ons hart.

Ons fysiek lichaam vormt de materiële manifestatie van de Drie-Eenheid “ Schepper,
Geschapene en het Scheppingsproces”, en dient zo als basis voor het activeren van de
Christus in ons persoonlijk bewustzijn.
Jezus en Maria Magdalena zijn naar deze Aarde gekomen om het Christusbewustzijn in
zichzelf en voor de mensheid te activeren.
In de huidige overgang van een oude naar een nieuwe tijd staan de ontwikkeling van
vaardigheden en het openen van het hart centraal. Als de liefdeskracht duidelijk in de
materiële gang van zaken van het menselijk leven aanwezig is, krijgt ze een stabiliserend
effect op het collectieve bewustzijn van de mens.
De mensheid zet momenteel op verschillende niveaus van de samenleving belangrijke stappen
in deze richting.
Tegelijkertijd beleven wij een ontwakingsproces waarin wij ons steeds meer realiseren dat de
ons omringende wereld een reflectie is van ons eigen bewustzijn, individueel en collectief.
Vele dualistische sociale en maatschappelijke vormen zijn aan het afbrokkelen doordat de
mensheid eenheidsbewustzijn aan het integreren is.
Vermits Moeder Aarde een identiek proces doormaakt, verliezen de dualistische structuren
hun steun vanuit de spirituele en energetische dimensies. Concurrentie en machtswellust
veranderen stilaan in samenwerking en gelijkwaardigheid doordat een toenemend aantal
mensen in bewustzijn groeien.
Denk voorbij de grenzen van het lineaire denken. De huidige wereld is slechts een beeld van
de wereld, het resultaat van lineair 3D-denken. Het is een visie in plaats van een vaststaand
feit.
Ik refereer naar Albert Einstein en zijn relativiteitstheorie (begin 20ste eeuw) waarin tijd niet
wordt voorgesteld zoals wij denken dat tijd is.
WALVISSEN zijn intelligente wezens. Ze denken niet lineair maar wel in cirkels. Ze kunnen
hun bewustzijn uitstrekken over grotere gehelen van tijd en ruimte. Ze zijn in staat te zien hoe
alles samenhang vertoont en steeds terugkeert. Ze dragen het geheugen van de Aarde in Haar
grotere context eindeloos rond in de oceanen. Walvissen zijn de enige dieren met een hogere
intelligentie die op zulke diepten zwemmen. Zij nemen daarbij oude informatie op uit de
diepte om aan de oppervlakte te brengen en helpen tevens nieuwe gegevens integreren bij het
duiken. Walvissen leggen grote afstanden af in de oceanen en zwemmen, om de kennis
beschikbaar te houden, langs de grote energiebanen, meridianen, leylijnen van de Aarde.
Walvissen vertegenwoordigen de R-hersenhelft, nl. het intuïtieve en holistische bewustzijn.
Het zijn mythische wezens in een fysiek lichaam. Door te zingen ondersteunen walwissen de
activering van de trilling van de Ziel van de Aarde en de Ziel van ieder wezen die het hoort.
Maak verbinding met je intuïtie, hogere dimensies, een nieuw concept van je “ik-zelf” en
schep je eigen werkelijkheid in co-creatie, je Hogere Zelf, het Christusbewustzijn.
De som van al je subtiele lichamen die zich uitstrekken over alle vlakken en dimensies
bepalen jouw wezen. Je lichaam en geest kunnen alleen goed functioneren als elk-één in alle

vlakken en dimensies als één geheel samenwerken. Het vasthouden aan starre overtuigingen
blokkeert onze waarneming, doet onderdelen vastlopen, en doet stress en ziekte ontstaan.
Multidimensionaliteit als waanzin betitelen ?
Waanzinnig is het eerder je te laten leiden door angst boven onbevangenheid, jezelf als een
gevangene te voelen in plaats van te kiezen voor je vrije wil.
December was een maand van verwerken, de balans opmaken, maar ook nieuwe keuzes
overwegen. Belangrijk is nu om overzicht te behouden, je niet te laten meeslepen door de
storm, maar in het oog van de storm te blijven, daar heerst rust en kun je de beste keuzes
maken.
Voel het waarom van alles en start met nieuwe energie, nieuwe initiatieven.
Wees dankbaar voor hetgeen is in het NU. Dankbaarheid genereert een diep en oprecht gevoel
in je hart, waardoor jij je geraakt kunt voelen. Dankbaarheid schept, laat groeien en helpt je
daar uit te komen waar je wilt zijn.
Moge 2019 jullie hart verder openen en je bewustzijn in dit proces verder groeien.
Herinner je jouw ware aard en kies voor een onbegrensde wereld.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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