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COMMUNICEER VANUIT JE HART
Talen verdelen de mensheid, maar de taal van het hart stijgt boven alle talen uit.
Door de weg naar eenheid en onvoorwaardelijke liefde- binnen alle beslommeringen
van het dagelijks leven als mensen terug te vinden - ondergaat de mensheid een sprong
in het bewustzijn en een opening van het hart naar liefde, wijsheid en verlichting.
De onvoorwaardelijke liefde die boven goed en kwaad uitstijgt, is een vorm van
Christusliefde en kan alleen ontstaan bij een leven in de dimensie van de materie, zoals
hier op Aarde.
Toen wij – als spiritueel wezen – kozen voor een manifestatie van vlees en bloed hier op
Aarde, ondergingen wij een bewustzijnsvernauwing. Wij kozen voor een weg van liefde,
van inspiratie en eenwording.
Alhoewel wij tijdens onze levenstocht als mens het zoeken naar vervulling centraal
stellen, kunnen wij onszelf alleen van binnenuit vervullen.
De mensheid is klaar om haar spirituele en aardse bewustzijn één met elkaar te laten
worden.
Wanneer je in staat bent om van jezelf te houden, ben je ook in staat om van alles en
iedereen te houden. Dan ben je ok in staat om van de Aarde te houden, haar te eren en
te respecteren.
Het herontdekken van je ware Goddelijkheid vormt de krachtige betekenis van de
huidige tijd waarin wij leven.
Wij hebben voor onszelf een aantal geheugensteuntjes gecreëerd. En wanneer wij er aan
toe zijn verschijnen deze telkens opnieuw en helpen ons te herinneren wie wij werkelijk
zijn.
Het beperkte vermogen van het collectief bewustzijn van de mensheid van eeuwen
geleden en van de laatste decennia, hoorde bij ons proces om ons met de Aarde te
verbinden.
Wij zijn er nu aan toe om allerlei onvolledigheden terug compleet te maken. Zowel
mannen als vrouwen zijn gelijkwaardige dragers van het Christusbewustzijn, voor
onszelf, voor elkaar en voor de hele mensheid.
De balans tussen de mannelijke en vrouwelijke krachten geeft richting aan je
bewustzijnsontwikkeling. Het houdt je met twee voeten op de grond, bewust van je hart
en verbonden met je Goddelijke Bron. Het geeft je handen en voeten aan je
Goddelijkheid.
Het ontwaken van je Aardse Goddelijkheid en die te omarmen, zal een hogere
beschaving op Aarde tot stand brengen. Het zal ons van overleven naar scheppen en
stralen brengen. Het zal onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn in de relaties
tussen alle mensen en in de relatie met Moeder Aarde brengen.
Zowel het leven op Aarde als het leven in de Hemel is goddelijk. Wanneer wij overlijden
maken wij een beweging vanuit het grofstoffelijke naar het fijnstoffelijke.
Het menselijk bewustzijn gaat verder na de dood van het fysieke lichaam. Dat is de
goddelijke essentie van ieder mens.

Je eigen Goddelijkheid voelen is mogelijk vanuit momenten van stilte, meditatie en
reflectie. Dit kan onder verschillende vormen tot stand komen zoals bij yoga, meditatie,
gebed, mantra’s zingen, contact met de natuur, musiceren, schilderen, beeldhouwen en
zo meer.
Ieder mens is een apostel die de boodschap van het hart en de Goddelijke Liefde kan
overdragen aan de medemens.
De zon, de maan, ons zonnestelsel en onze melkweg, andere constellaties, de
sterren…herinneren je er aan dat je deel uitmaakt van een groter geheel.
Wij zijn multidimensionale wezens. Wij maken deel uit van multidimensionale universa
en zijn met elkaar verbonden. Wij wisselen verschillende vormen van bewustzijn uit
zodat het Goddelijke zich kan manifesteren.
Wij zijn onderdeel van dit enorme systeem en weerspiegelen dit geheel eveneens in ons
eigen lichaam en bewustzijn. Processen die buiten onszelf plaatsvinden zijn ook in
onszelf actief aanwezig.
De Zomerzonnewende van 21.06 brengt de zon dichter in ons leven. De zon geeft ons
scheppingskracht, transformatie en reiniging. De zon activeert het “vuur” in onszelf. Dit
“vuur” werkt zuiverend. Het brengt ons dichter bij het vermogen om te creëren en een
eigen richting aan ons leven te geven. Wij voelen ons geroepen om onnodige ballast op te
ruimen, en dit in je omgeving, je relaties en al je activiteiten. Maar evenzeer in je
lichaam, je gedachten en je emoties.
De zon stelt je in staat verantwoordelijkheid op te nemen voor je leven, je handelingen,
je creaties.
Zo kom je dichter bij het ZIJN van de Schepper.
De Zomerzonnewende stimuleert je speelsheid, plezier en creatieve vermogens. Je komt
in contact met de overvloed van het leven. Je ontvangt meer inspiratie, nieuwe ideeën,
het openen van je hart naar de verbinding met het AL. Je wordt gestimuleerd tot het
ervaren van eenheidsbewustzijn. Nieuwe dimensies dienen zich aan om je kleine “ik” te
connecteren met je “Hogere Zelf”.
Je innerlijk kind bewaakt de verbinding tussen de wereld van dualiteit en je Goddelijke
Bron.
Laat de Zomerzonnewende jou vernieuwen en je in contact brengen met de totaliteit van
je ZIJN.
Laat je innerlijk kind je hierbij begeleiden en inspireren.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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