Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.

NIEUWSBRIEF JANUARI 2019
HET OMRUILEN VAN MACHT NAAR LIEFDE
Het jaar 2019 brengt de mensheid vele uitdagingen.
Wij bevinden ons in een omkeerpunt in onze relatie als soort met Moeder Aarde en haar
bewoners.
Planeet Aarde stelde zich beschikbaar om ons te dienen om onze processen van overgave
aan de fysieke dimensie en aan het mens-ZIJN te verwerken. Zij verdient onze
dankbaarheid. Het is echter dringend noodzakelijk dat wij onze verantwoordelijkheid
nemen voor deze relatie.
De manier waarop een mens zich verhoudt met planeet Aarde is een spiegel van de
relatie met zichzelf. Het toont wat je in jezelf waardeert en wat je in jezelf afkeurt.
Als je liefdevol met dieren, planten en de natuur in het algemeen omgaat, dan is het
duidelijk dat je in jezelf iets omarmt dat met deze liefdevolle houding te maken heeft.
Als je planeet Aarde echter niet respectvol behandelt bv. door te vervuilen,
verwaarlozen of te vernielen, dan toont dit aspecten van jezelf die je niet respecteert of
verwaarloost.
Je projecteert dan je zelfverloochening op je relatie met onze planeet. Niet alleen je
zelfverloochening maar ook het “oer-verwijt” – bewust of onbewust – dat jij op deze
planeet geboren bent en er zelf voor gekozen hebt, roept weerstand op tegen het op
Aarde zijn. Samen veroorzaken zij dat jij de Aarde net zo behandelt als jij jezelf
behandelt, afkeurend en afwijzend.
Het is echt een beproeving je over te geven aan de beperkingen die het aardse leven met
zich meebrengen, zeker als je beseft dat de ziel gewend is grenzeloze vrijheid te ervaren
in de spirituele dimensie.
Hogere bewustzijnsniveaus genieten eenheid en onvoorwaardelijke liefde op een zeer
verfijnd niveau.
In deze weerstand kan je slechts de weg van overgave volgen, want alles wat je de
natuur aandoet – ten goede of ten kwade – komt naar jezelf terug. Op basis van deze
spiegel kan je correcties in je gedrag en je houding aanbrengen.
De huidige klimaatcrisis werkt als een oproep tot ontwaken om je aandacht terug te
brengen naar je basis. Ze heeft namelijk te maken met het openen van je hart naar je
huidige incarnatie, gekoppeld aan je liefdesverklaring aan de planeet die jouw leven in
de materie mogelijk maakt. Het beheren van het klimaat gaat dus veel verder dan alleen
de crisisverhouding met de natuur. Ze helpt ons te herinneren wie wij als geïncarneerde
spirituele mensen zijn om zo het contact met onze essentie te herstellen.
Door middel van digitale technologie in het bijzonder is de mensheid onbewust op zoek
naar eenheidsbewustzijn. Via vérgaande internettoepassingen, robotica, laptops,
mobiele telefoons en chips in een menselijk lichaam verwachten mensen een uitbreiding
van mentale capaciteiten en vaardigheden. Intuïtief voelt de mensheid aan dat er veel
grotere vermogens zijn dan bij de gewone werking van onze fysieke, energetische,
emotionele en psychische lichamen. Maar…techniek is slechts positief wanneer ze

dienstbaar is aan het welzijn en de innerlijke groei van de mensheid. Een te ver
doorgevoerde digitale technologie brengt ons echter niet wat de essentie van
eenheidsbewustzijn is, namelijk onvoorwaardelijke liefde. Totale overgave aan deze
technologie zonder sturing van het hart is een doodlopende weg. Het wordt dan gewoon
een middel en geen doel en brengt je niet naar je ware zelf.
In het Atlantis-tijdperk kwam de mensheid een soortgelijk dilemma tegen. In de laatste
fase ging de mensheid weg van het hart t.a.v. digitale technologie.
Wij moeten nu dus essentiële keuzes maken willen wij niet opnieuw in zelfdestructie
terechtkomen.
De toenmalige keuze voor macht was in de Atlantis-tijd belangrijk als dusdanig dat de
mensheid zijn/haar bewuste connectie met de eigen Goddelijke Bron inruilde voor
individuele manifestatie. Zo was de mensheid in staat dieper in de materie te gaan.
Het gevolg hiervan was een collectieve afsluiting van het hart, mannelijke dominantie en
machtsuitoefening. De meest extreme uiting hiervan was de IIe W.O. Na deze W.O.
ontstond de terugkeer van de vrouwelijke energie op Aarde en de groei naar
gelijkwaardigheid tussen de seksen. Een bredere basis naar het ervaren van eenheid en
liefde dus.
Op de koers die de mensheid nu vaart kan de schijnbare vervulling van macht en
mentale kracht wel een bepaalde invloed uitoefenen.
Wij staan dus opnieuw voor een cruciaal keuzemoment. De grootste uitdaging is nu het
omruilen van macht naar liefde.
De keuze van liefde is de grootste uitdaging voor je persoonlijke en spirituele realisatie,
het helen van de mensheid op Aarde, het oplossen van de meest essentiële problemen en
het herstel van de waardigheid van de mensheid.
Om de leegte die de relatie met de materiële dimensie met zich meebrengt te
compenseren, heeft de samenleving als vervullingsbron allerlei objecten, prikkels,
diensten, ervaringen…omarmt. Deze prikkels, ervaringen, objecten…hebben de functie
om ons in contact te brengen met God in een manifeste vorm.
Om tot de essentie van deze ervaring te komen, dienen wij onze aandacht weg te nemen
van deze ervaringen, objecten en prikkels, en onze connectie met onze goddelijke
essentie in onszelf opnieuw te voelen. Dan ontwaakt de intrinsieke eenheid tussen het
goddelijke binnen en buiten jezelf en komt de eenheid tussen deze 2 aspecten van God
tevoorschijn.
Om dit te bekomen is het nodig je aandacht regelmatig aan de wereld te onttrekken en
in jezelf te vestigen d.m.v. meditatieve praktijken zoals meditatie zelf, contact met de
natuur, bewegen, muziek, kunst, gebed, ademhaling e.a. wegen naar introspectie. De
hierdoor ontstane balans biedt vrijheid en meer onafhankelijkheid voor externe
prikkels. Zo wordt de weg naar herstel van de relatie met de Aarde, met jezelf en met
elkaar geboden.
De fase van vrijheid en zelfliefde die nu is aangebroken hoort bij de
bewustzijnsontwaking van de mensheid en bij het verklaren van de liefde aan jezelf.
De voorstelling van God als een veroordelende of straffende kracht is een projectie van
de beperkingen van het menselijk bewustzijn, in het bijzonder door een mannelijke visie
die de verrijking van het vrouwelijke nog niet heeft omarmd. Onze godsbeleving zal op
een hogere trilling komen. Wij mogen God nu zien als een liefdeskracht die ons omarmt,
liefheeft en bewondert als het eigen ZIJN. Dit gaat verder dan de klassieke familiaire en
maatschappelijke rolmodellen.
De mensheid zal in contact komen met het bruisende energieveld van God in zichzelf dat
heel het leven doordringt.

Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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