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VOLLEDIGE OVERGAVE
Liefde geeft vorm aan je leven.
Planeet Aarde is gericht op het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde. Vele zielen
incarneren speciaal naar Planeet Aarde om dit essentiële aspect te ontwikkelen.
De confrontatie met de grenzen van het leven op Aarde schept de mogelijkheid om je
hart te openen naar onvoorwaardelijkheid.
De dreiging van de dood, als het einde van je fysieke individuele bestaan, schept een
spanningsveld waarin jij, in het kader van overleven, vele vaardigheden ontwikkelt. Het
onderhouden van je lichaam conditioneert je bewustzijn en de magie waarop jij jezelf en
de wereld ervaart.
Onze zintuigen scheppen de illusie dat jouw wezen of de manifestatie ervan het enige is
wat je kunt waarnemen. Een mens is veel meer dan wat binnen de begrenzing van de
huid kan worden waargenomen. Vele mensen geloven nog niet in de
multidimensionaliteit van de mens. Wat ze niet kunnen waarnemen bestaat niet voor
hen.
Tijd en ruimte maken deel uit van de Hemelpoort waarmee je naar de Aarde komt bij je
geboorte en haar verlaat bij het overlijden. Ze vormen de kaders die zorgen voor een
dimensieovergang, vanuit een spiritueel naar een materiaal bestaan en andersom. Ze
verbinden Hemel en Aarde met elkaar.
Het mannelijk en vrouwelijk aspect van het menselijk functioneren spelen een
belangrijke rol bij het vormgeven aan en uitdrukken van je identiteit als mens en bij het
verwekken en baren van kinderen.
Van nature is je goddelijke aard gevend om te scheppen, overal aanwezig en kan alles.
Echter, het werkt niet zo in de fysieke dimensie. Eerst dien je de beleving van je Godzijn
over te geven aan de kaders van het leven op Aarde. Maar door deze overgave ben je in
staat je hart te openen naar onvoorwaardelijke liefde en zelfacceptatie, die de weg
vormen naar het ontwaken van de Christus.
De volledige overgave aan je lichaam vormt de poort naar de diepste vorm van liefde
voor jezelf, voor de Aarde en voor het leven. Na het aanvaarden van de fysieke
begrenzing van je lichaam, opent dit lichaam zich voor andere mogelijkheden. Het
activeren van je spiritueel vermogen en het ontwikkelen van je lichtlichaam maken deel
uit van deze transformatie.
Jouw energetisch lichaam draagt een imprint van je goddelijke blauwdruk tot in de
materiële lagen van je Zijn. Hier manifesteren zich je spirituele krachten op individuele
wijze. Het verbindt je met de natuur en de kosmos.
Je energetische mogelijkheden zijn beperkt door je eigen ontwikkeling en de mate
waarin jij je hart hebt geopend. Je energetisch lichaam fluctueert met je persoonlijk
bewustzijn.
Je emotioneel lichaam voelt de mate van dualiteit en eenheid in je persoonlijk
bewustzijn en vertaalt deze verhouding naar een plezierige of onplezierige ervaring. De

spanning van onplezierige emoties maken dat jij op zoek gaat naar oplossingen en je
alzo verder ontwikkelt.
Je weerstand om spanningen te voelen heeft te maken met je angst om “emotioneel dood
te gaan”. De overgave aan deze emotie is een keuze voor jezelf, voorbij deze angst.
Je zelfveroordeling is een overtuiging over jezelf waarmee jij jezelf “fout” verklaart. Jij
ontneemt jezelf je bestaansrecht. Het confronteert je met het “psychisch doodgaan” van
je persoonlijkheid.
Sterk verzet helpt je niet. Er komt een tijd waarop jij je “fout zijn” niet meer kunt
vermijden, maar volop dient te ervaren. Je verklaart jezelf buiten het goddelijke en
ervaart dat. Al je andere lichamen beleven deze ervaring mee, fysiek voelbaar.
Via de poort van jouw zelfveroordeling ontwaakt de onvoorwaardelijke liefde van je
hart.
In de maand juni bloeit de vlier, een boom met een zeer oude reputatie voor haar
magische en helende eigenschappen. Zij had een sterke reputatie als beschermer tegen
negativiteit en bliksem. Zij heeft grote welwillendheid om de mens te helpen. Zij biedt
ons ook medicinale eigenschappen van bescherming. Zij versterkt ons immuunsysteem
tegen virussen en microben en helpt alzo griep en verkoudheden met koorts te
voorkomen.
Door haar ontstekingswerende, slijmverminderende en verzachtende invloed op
slijmvliezen, is zij een goede hulp bij aandoeningen van de luchtwegen als hoest,
verkoudheden, bronchitis, keelpijn…Haar zweetdrijvende werking helpt ons zuiveren
en haar bessen (rijk aan anti-oxidanten) helpen beschermen tegen aderverkalking.
In juni komt de Zon tot haar hoogste stand. Het wezen dat de zonnekracht op Aarde
brengt is de BIJ. Bijen brengen door hun bestuiving vruchtbaarheid over het land en
laten zo de levenskracht van de Zon indalen. Rond de zomerzonnewende op 21.06 staat
de Zon op haar hoogste punt en schenkt ze ons de langste dagen. Je kan dan de
harmonie in jezelf en in je gemeenschap vergroten door je op die momenten te
verbinden met de diepere dimensies van de Natuur.
In essentie vertegenwoordigt de BIJ de vreugde die ontstaat als we ons leven in volle
overgave richten op de Godin (de koningin van de bijenkorf en de Zon), dienstbaar aan
de gemeenschap.
Wat je doet voor het geheel, dient ook jezelf.
Geniet de komende tijd van het op de Zon georiënteerde zonnige gezoem.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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