Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.
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DUALITEIT, QUANTUMVELD, 5 DIMENSIE
EN ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN
Wanneer wij de dualiteit voorbij goed en kwaad, van zijn en doen,
van mannelijk en vrouwelijk overstijgen, bevinden wij ons in een
bewustzijnsveld van onvoorwaardelijke liefde. Dit is een
energetische poort, nl. de Christuspoort.
Deze liefde werkt helend op mensen en dieren, situaties en
processen.
Diegenen waarvoor deze poort geopend wordt, krijgen toegang tot
hun eigen goddelijkheid. Dit wordt mogelijk gemaakt en gedragen
door het ontstaan en ervaren van de tegenpolen.
Momenteel trilt het merendeel van de mensheid nog niet op dit
veld.
Voorbij de manifestatievorm van allerlei menselijke aspecten, de
natuur en het leven, is er een veld van goddelijk bewustzijn dat
alles in de Schepping draagt. Dit veld kan op de voorgrond treden
via de Christuspoort. De essentie van dit veld wordt gevormd door
liefde, licht en eenheidsbewustzijn en wordt toegankelijk voor
diegenen waar deze poort voor geopend wordt. Hun energieveld
wordt opgetild en het contact met de goddelijke Bron geactiveerd.
De menselijke processen worden op een hoger niveau gebracht.
Hun gehele proces wordt overgenomen door liefde, licht en
eenheidsbewustzijn.
Ieder mens, iedere deelnemer aan de Schepping, draagt de DrieEenheid in zich, IS de Drie-Eenheid en in staat om
onvoorwaardelijke liefde, licht en eenheid - de essentie van het
goddelijke - te activeren.
Aanvankelijk ervaart de mens de aardse dualiteit, vergeet zijn
goddelijkheid om later de weg terug te vinden naar het openen
van het hart en het bewust ervaren van de eigen goddelijkheid.
De mens herontdekt zijn God in de materie en de Christus, de
onvoorwaardelijk geaarde liefde in het hart, in alle cellen en op
alle niveaus van het bewustzijn.
De Christuspoort is onlosmakelijk verbonden met dit menselijk
ontwakingsproces en is gericht op het Zijn op Aarde.
Alleen als je de Aarde omarmt als inwijdingsweg kan er sprake
zijn van een geactiveerde Christuspoort.

Toen de eerste mensachtigen op Aarde incarneerden werden zij
geconfronteerd met de aardse dualiteit. Terwijl zij nog spiritueel
open waren kwamen zij in aanraking met ziekte, geweld en
natuurrampen. Zij sloten hun hart en werden zich bewust van hun
eigen beperkingen. Naast de confrontatie met zelfveroordeling en
zelfafkeuring dienden zij ook met de aardse kaders als tijd, ruimte
en weersomstandigheden af te rekenen.
Het goddelijke werd steeds minder ervaren naarmate de aardse
beslommeringen dieper werden verkend.
De zoektocht naar het “oude vertrouwde” bezorgde de mens
heimwee. Steencirkels, piramides en de Toren van Babel
vertegenwoordigden hun focus op de hemel.
Natuurvolkeren doorvoelden het goddelijke dat zich in de materie
manifesteerde. Medicijnmannen, priesteressen en sjamanen
konden het goddelijke zien, in alles. Dieren, bomen rivieren en
mineralen alsook natuurwezens waren boodschappers van
levenslessen en wijsheid.
Om de zoektocht naar de eigen identiteit vorm te geven creëerde
men goden en godinnen. Men kende hen krachten toe waardoor
men zich ondersteund voelde om het aardse leven aan te kunnen.
Veelal waren het projecties van innerlijke processen die nog niet
tot heelheid waren gekomen.
Deze goden zijn een co-creatie van de aardse mens en het
goddelijk veld.
Door de monotheïstische visie die nochtans stimuleert dat “alles
één is”, werd – door de introductie van zonde en schuld – de mens
in een ondergeschikte positie gemanoeuvreerd, allesbehalve van
goddelijke origine.
De beelden die op God worden geprojecteerd - zoals een “oude
man met de baard” of “ hoe kan God al die vreselijke dingen laten
gebeuren” – zijn erop gericht God buiten zichzelf te plaatsen en
geen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen goddelijkheid.
Denk groter, neem je plek en leef vanuit overvloed. Herken en
erken de invloeden die zich afspelen in het luchtruim: rukwinden,
donder en bliksem, wervelwinden en hoge wolken.
Beperkende overtuigingen, die de grondslag vormen van
structuren in ons leven, dienen opgeruimd te worden.
Sta even stil, sluit je ogen en luister naar de wind.
Laat je uitwaaien en maak lege plaatsen in je agenda, creëer
momenten van inspiratie en bekijk alles met nieuwe ogen.
Er zijn wezenlijke veranderingen, verschuivingen naar een hoger
niveau nodig én mogelijk.
Vanuit het quantum-veld zijn materie en geest volkomen met
elkaar verbonden. Het is het domein van verbinding, van
eenheidsbewustzijn. De quantum-wetten hebben te maken met
het onbekende, het onvoorspelbare en het ongeziene. Het is de
wereld van energie, golven, frequentie, informatie, bewustzijn en
alle spectra van licht.

In onze 3-dimensionale wereld is ruimte oneindig en tijd beperkt.
In het quantum-veld is tijd oneindig en onbeperkt. Als tijd
oneindig en eeuwig is dan is er geen lineaire tijd meer. Anders
gezegd: er is geen verschil meer tussen verleden en heden. Alles
bestaat gelijktijdig. Wij zijn in staat te leven vanuit de 5dimensionale trilling, nl. lengte, breedte, diepte (hoogte), tijd én
ruimte.
Als tijd niet meer lineair is, zoals in het oude denken, dan dienen
wij ons heel erg bewust te zijn van het NU. Als je dan door de tijd
reist, ervaar je andere ruimtes, andere dimensies, andere velden,
andere werkelijkheden en oneindige mogelijkheden.
Tot op heden leefden wij in de 3D-wereld, de wereld van
beperkingen. Echter, wij zijn oneindig, waarom dan leven alsof
alles eindig is ? Waarom leven vanuit beperkingen ?
Vanuit de 5D-wereld zijn wij in staat vanuit onze geest, de wereld
van scheppende gedachten, de energie te richten op al onze
potenties. Als goddelijke wezens zij wij eindeloos. De eerste stap
om het nieuwe veld van ongekende mogelijkheden aan te boren is
de interne wil om te veranderen. Al het andere is aan te leren.
Besef dat je veel meer kunt dan je denkt, tot veel meer zaken in
staat bent.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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