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Wanneer wij in evenwicht zijn ervaren wij harmonie in onszelf. Met evenwicht wordt
bedoeld het evenwicht tussen yang en yin, ofwel tussen de Hemel – en Aarde-energie in
onszelf. Al onze organen bezitten een yang- en yin-pool. Ieder orgaan correspondeert
met een bepaald element en een bepaalde emotie.
Maag en milt zijn gelinkt aan het element Aarde.
Dikke darm en longen aan het element Metaal/Ether.
Blaas en nieren aan het element Water.
Galblaas en lever aan het element Hout.
Dunne darm en hart aan het element Vuur.
Al de yang- en yin-functies van onze organen doorstromen ons lichaam en dit vanuit
Aarde naar Metaal, naar Water, naar Hout, naar Vuur.
Als wij bewust de yang- en yin-functie in ieder element in evenwicht brengen, ervaren
wij steeds meer harmonie in onszelf, zowel fysiek alsook in onze gedachten en onze
emoties.
Het Aarde-element brengt ons dichter bij de aanvaarding van ons leven op Aarde, op
een actieve manier.
Metaal leert ons verdriet toe te laten zonder erin te verdrinken.
Water leert ons onze angst te overwinnen en te blijven vertrouwen.
Hout leert ons kwaadheid te accepteren zonder uit de bol te gaan.
Vuur verzacht onze hartepijn zodat verbittering geen kans krijgt.
Vanuit je intuïtie – voorbij de logica van het verstand - ontdek je informatie over gelijk
welke situatie.
Buiten de uitwendige waarnemingen als zien, horen, voelen, ruiken, proeven activeer je
inwendige waarnemingen als inwendig zien, horen, voelen, ruiken, en proeven.
Dit creëert een hogere kwaliteit bij het info ontvangen én neutraler, d.w.z. zonder
beoordeling.
De mensheid ontwikkelt zich steeds meer en meer naar de integratie van hogere niveaus
van bewustzijn in de persoonlijkheid als mens.
Ons ontwakingsproces loopt parallel met het ontwakingsproces van Moeder Aarde. Ook
zij is bezig om de Goddelijke Bron - in haar kern aanwezig - te laten doordringen door
al haar fysieke en energetische lagen heen tot aan het Absolute Niveau van God. In dit
proces speelt haar relatie met de mensheid een belangrijke rol.
Alle dieren, planten, mineralen en wezens zijn energetisch op Moeder aarde afgestemd.
Onderling wisselen zij liefde, eenheidsbewustzijn en inzichten op een intuïtieve en
gevoelsmatige wijze uit. Zij ondersteunen elkaar in hun zijn, hun manifestatie en hun
ontwikkeling. Zij functioneren met elkaar op dezelfde golflengte. Zij zijn op elkaar
afgestemd, communiceren via dezelfde frequentie en zijn zich bewust met het
energetisch aardse veld van eenheidsbewustzijn en liefde verbonden te zijn. Zij
functioneren in harmonie met elkaar.
De mensheid maakt hiervan ook deel uit, van dit energetisch aardse eenheidsveld.
Bij jongeren en volwassenen meestal nog onbewust.

Door zelfveroordeling wordt deze verbinding op jonge leeftijd verbroken, maar
verdwijnt niet. De ontwikkeling van onze persoonlijkheid als individu vereist de
ervaring van de dualiteit en het afgescheiden voelen van het grote geheel.
De natuurlijke stroom van eenheid en liefde – die vanuit je eigen Goddelijke Bron tot je
doordringt en waarvan jij zelf ook deel uitmaakt – is daardoor niet meer voelbaar.
In de materiële dimensie dienen wij op onze eigen benen te staan om onze individualiteit
te verkennen. Je zet je eigen goddelijkheid als mens neer in de wereld. Als individueel
wezen herontdek je je eigen God-zijn in de materie. Je vervult je missie waarvoor je
geïncarneerd bent.
Een gevolg hiervan is dat je je afzet tegen Moeder Aarde. Bij het herontdekken van je
goddelijkheid ontdek je eveneens dat je onlosmakelijk verbonden bent met Moeder
Aarde en stem je opnieuw af op haar frequentie. Je wordt terug bewust van je eenheid
met haar energieveld en met alle aardse wezens.
Moeder Aarde transformeert mee met de mensheid. Wij dienen elkaar. Wij vormen de
sleutel tot haar zelfrealisatie. En de Aarde dient ons bij het ontwaken van onze eigen
goddelijke essentie. De afronding van onze individuele en collectieve aardse cycli stelt
haar eveneens in staat om naar het volgende niveau te evolueren.
Moeder Aarde vangt onze destructieve handelingen op en verwerkt ze op haar eigen
manier. Haar reacties kunnen de vorm van directe of indirecte verschijnselen
aannemen. Anderzijds geeft zij ons geschenken.
Moeder Aarde ontwikkelt samen met de mensheid een groeiende samenwerking waarbij
alle betrokkenen volledig tot uitdrukking komen in eenheid en harmonie.
Moeder Aarde voldoet zo aan één van haar belangrijkste taken, nl. het ondersteunen
van de mensheid bij het bewust ervaren van de eigen goddelijkheid. Dit stelt haar in
staat om haar eigen relatie met haar goddelijke kern in haar centrum op één lijn en in
eenheid met haar Goddelijke Bron op het Absolute niveau van God te brengen.
Moeder Aarde en de mensheid dienen elkaar bij het bewust ervaren van hun
Goddelijkheid als manifeste wezens.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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