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Voel jij je beknot in jouw vrijheid ?
Gebondenheid creëert een krachtig energieveld.
Doordat je beperkt wordt manifesteert jouw eigen energieveld zich duidelijker.
De “kunst” is deze beperkingen in vertrouwen te overstijgen en zo innerlijke vrijheid te
ervaren.
Naarmate je jezelf deze “kunst” eigen maakt, en de gebondenheid/beperkingen je vastzetten
alsof het lijkt dat je geen kant op kan, zal je jouw energieveld steeds liefdevoller ervaren.
Als wij besluiten om als ziel opnieuw te incarneren op Aarde, beleven wij onze grootste
beperking.
Als baby echter genieten wij – na de gewenning in de be-engde baarmoeder – van de
begrenzing van het ingebakerd zijn. Want zo komen wij met minder prikkels in het aardse
leven in aanraking.
Ons aardse lichaam beperkt ons qua bewegingsvrijheid maar biedt ons tevens de gelegenheid
om via de materie in liefde te groeien.
Onze beperkende aardse kaders zijn: zwaartekracht, tijd en ruimte; verbondenheid in relatie,
werkomgeving, spirituele gemeenschap, familie. Waarden, normen, grenzen, regels en
omgangsvormen bieden ons enerzijds structuur en ruimte om onze weg te gaan, die we
anderzijds ook dienen te respecteren en ons niet grenzeloos gedragen in interactie met de
ander.
Je uit bestaande constellaties losmaken en nieuwe verbindingen aangaan vergt veel moed.
. Bevalt jouw baan je niet meer ? Waarom koos je voor die baan ?
. Kost jouw relatie teveel energie ? Waarom koos je voor deze partner ? Hoe komt het dat je
er bent uitgegroeid ? Waarom voel jij je niet meer gelukkig ? Wat is jouw aandeel hierin ?
Wil jij/kan jij jouw houding aanpassen of niet ?
Als jij de door jouw gecreëerde functionele beperkingen overschouwt, ervaar jij dan toch de
gewenste vrijheid op Aarde ? Wees eerlijk voor jezelf !
Indien niet. Ga je daar iets aan doen ?
Weet dat mens zijn op Aarde de kunst inhoudt je vrij te voelen terwijl je in verbinding bent.
Je bent net zo vrij als je zelf wilt. Echte vrijheid zit diep binnenin jou, niet in de ander, niet in
de maatschappij.
Hoe verticaler je gaat denken, voelen, en contact maken, hoe sneller je dat vrijheidsgevoel zal
ervaren.
Hoe sneller je verkeerde (lees verouderde) overtuigingen, negatieve herinneringen en emoties
uit het verleden loslaat, hoe meer bevrijding je zult ervaren.

Hoe meer jij je verbonden voelt met de hele mensheid, onze planeet Aarde, met het dieren- en
plantenrijk, de planeten, de sterren, het ganse Universum en andere Universa, hoe groter jouw
bevrijdingsgevoel zich fysiek en emotioneel manifesteert.
Je voelt je een nieuwe mens, een mens vol goddelijke kracht.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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