
 
  Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme, 
           creativiteit en spiritualiteit. 

 

NIEUWSBRIEF   DECEMBER   2019 
KERSTMIS, HET FEEST VAN LICHT EN 

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE 
 

Kerstmis is de viering van de geboorte van ons innerlijk licht. Deze periode is vnl. een 
periode van bezinning en contact met onze innerlijke Goddelijke Bron.  
Jezus en Maria Magdalena zijn naar de Aarde gekomen om het Christusbewustzijn in 
zichzelf en voor de mensheid te activeren. Zo staan wij ook stil bij het ontwaken van de 
Christusenergie en de onvoorwaardelijke liefde in ons eigen hart. Dit gebeuren straalt 
uit naar de wereld om ons heen, die eveneens met de trilling van de liefde gaat 
resoneren. 
Hoe meer licht, onvoorwaardelijke liefde, eenheid en scheppingskracht wij in ons leven 
toelaten, des te verfijnder ons leven in al haar aspecten wordt. Ons leven en de wereld 
rondom ons reflecteren onze eigen ontwikkeling in bewustzijn. 
De laatste tijd hebben wij veel oude patronen losgelaten, opgeruimd en naar eenheid 
gebracht. De hoeveelheid licht die wij uitstralen is toegenomen. Dit heeft een reinigend 
effect op onze creaties, relaties en op de samenleving. Het netwerk dat wij met elkaar 
vormen heeft meer stabiliteit bereikt. Daardoor werd een transformatieproces op gang 
gebracht en komen dualistische patronen en veroordelingen in contact met diepere 
niveaus van liefde en compassie. Om dit proces in goede banen te leiden is het 
noodzakelijk dat wij verbonden blijven met ons eigen innerlijk licht, met de 
onvoorwaardelijke liefde in ons hart en met onze goddelijkheid als mens. 
Onze missie in deze tijd is een baken van licht te zijn voor jezelf en anderen, en voor 
liefde te staan. Het ontwikkelen van vaardigheden en het openen van ons hart staan 
centraal in de overgang van een oude naar een nieuwe tijd. De liefde van het hart dient 
op een praktisch  niveau te worden gebracht om voor anderen overtuigend te zijn. Dan 
pas krijgt dit alles een stabiliserend effect op het collectieve bewustzijn. 
 
Doordat de mensheid eenheidsbewustzijn aan het integreren is en onze planeet als 
bewuste planeet een vergelijkbaar proces doormaakt, verliezen dualistische structuren 
hun steun uit de spirituele en energetische dimensies. Door de groei in bewustzijn van 
een toenemend aantal mensen zijn grote doorbraken op til op het gebied van 
technologie, voeding, communicatie, energie en samenlevingsvormen. Die nieuwe 
voorzieningen zullen de basisbehoeften voor alle mensen vervullen en het bestaansrecht 
van ieder mens bevestigen. 
 
De geboorte van Jezus ging gepaard met een gigantische energie-uitstraling Alles en 
iedereen in de omgeving werd door licht ingestraald. Deze omstandigheden bij de 
geboorte van Jezus waren belangrijk voor de Aarde maar ook voor de gehele kosmos.  
De Aarde werd naar een hogere trilling gebracht, naar een hoger niveau van liefde. 
Het proces van de verdere ontwikkeling van onvoorwaardelijke liefde op Aarde heeft 
een directe uitwerking vanuit de Aarde op de Kosmos. 
Door de verbindende taak van Jezus was hij in staat om, samen met Maria Magdalena, 
een actieve brug tussen hemel en aarde te openen en toegankelijk te maken voor de 
mensheid. 



De lichtstraal die vanuit het Absolute niveau van God over Jezus en zijn ouders 
neerdaalde was als een bijzonder verschijnsel vanop afstand ook fysiek waar te nemen. 
Door sommigen als “De ster” geïnterpreteerd. De Hemelpoort was letterlijk open ! 
 
Jezus, Yeshua komt voort uit de naam ‘Yehoshua’. Dit betekent “diegene die de eigen 
goddelijkheid bewust ervaart en in de wereld neerzet”. 
Diegenen die zich geroepen voelen om zich door Jezus’ naam te laten inspireren, zullen 
de trilling en werking van zijn naam voelen. Door de trilling en de betekenis ervan 
zullen zij hun eigen goddelijkheid raken en er zich van bewust worden. 
Op collectief niveau zal Jezus’naam een herschikking van overtuigingen doen ontstaan en een 
opening scheppen voor het bewust ervaren van de goddelijkheid van de mens. 
 
Het zij zo ! 
In Licht, Liefde en Heilige Klank, 
Thaïs Denise 
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