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DE ZON: EEN POORT VOOR SCHEPPINGSKRACHT
Multidimensiale Universa zijn met elkaar verbonden en wisselen
verschillende vormen van bewustzijn uit, zodat het Goddelijk
aspect zich kan manifesteren.
De zon, de maan, het zonnestelsel, de melkweg, andere
constellaties en het sterrenstelsel herinneren jou er aan dat je
deel uitmaakt van een groter geheel.
De ZON is een poort voor scheppingskracht, transformatie en
reiniging. Het vuur in jou wordt geactiveerd en zuivert. De ZON
brengt je dichter bij je vermogens om te creëren en je leven een
eigen richting te geven.
Je voelt het kriebelen om op te ruimen en onnodige ballast op
allerlei niveaus los te laten. De ZON in jou staat dichter bij je Zijn
en helpt je verantwoordelijkheid te nemen voor je leven, je
handelingen, je creaties.
Dit alles brengt je dichter bij het zijn van Schepper binnen de DrieEenheid van de Schepper, de Geschapene en het Proces van
Scheppen in jou.
Deze opwarming van je systeem en je bewustzijn stimuleert
plezier, speelsheid en je creatieve vermogen. Het brengt je in
contact met de overvloed van het leven.
Hetgeen zich in jou afspeelt herkennen we ook in de NATUUR.
Het vuur in de natuur met de groeikracht als gevolg, stimuleert de
groeikracht in jou. Het brengt je nieuwe ideeën, brengt inspiratie
en opent je hart naar een verbinding met het AL. Het stimuleert
het ervaren van eenheidsbewustzijn. Je ervaart de connectie met
hogere niveaus van je eigen bewustzijn en de integratie ervan. Je
“kleine ik” wordt verbonden met je Hogere Zelf.
Geniet van de Zonnewende zodat je tot vernieuwing en in contact
komt met de totaliteit van je Zijn.
Geef jezelf over aan het avontuur zonder angst, met vertrouwen in
de toekomst. Kies er bewust voor, ongeacht wat anderen zeggen.
Durf de eerste stap zetten. Het is slechts het begin. Je leven
verandert er niet ineens drastisch mee. Laat je emoties vrij nu je
de controle door je denken overstijgt.
Je gaat dingen anders zien en ontvangt signalen die je tonen of je
op de goede weg bent. Geduld is vanzelfsprekend een schone
deugd. Geef je over aan het onbekende.

Zowel positieve als negatieve reacties vragen om bijsturing. Je
weet waarom je aan het avontuur begonnen bent. Je zal je nooit
meer moeten afvragen: “wat als…”.
Ga met je aandacht naar binnen en omarm de stilte.
Voel je angst ? Ben je bang om je te verbinden ?
De huidige situatie is een uitdaging om op een nieuwe manier met
elkaar om te gaan.
Iemand die geduldig en lief is voor zichzelf heeft in de omgang
met anderen weinig te vrezen. Het maakt ons positief en
zelfverzekerd (niet te verwarren met ego). Wij hebben dan geen
nood aan de goedkeuring van anderen. Wij leven dan “vanuit ons
hart”.
Kijk in de spiegel en “zie jezelf”.
Kun je tegen jezelf zeggen dat je van jezelf houdt ?
Neem jezelf serieus en geef je grenzen aan.
Zelfs op 1,5m afstand sta je nog in elkaars energieveld en vindt er
een uitwisseling plaats.
Wij zijn niet slechts ons lichaam, want we zijn veel meer.
ENERGIE !!!
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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