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NA CHAOS KOMT STEEDS EEN NIEUWE ORDENING

Onze verouderde instituten, stelsels en systemen zijn wereldwijd aan het instorten. Zij maken
plaats voor nieuwe maatschappelijke initiatieven. Onze maatschappij slaat op hol, maar uit
chaos ontstaat steeds weer een nieuwe ordening. Daarvoor zullen wij al onze
scheppingskracht moeten aanwenden, zodat wij niet in een slachtofferrol vallen.
Deze transformerende tijden brengen alles wat vanzelfsprekend was aan het wankelen en
afbrokkelen. Het licht dat uit de Kosmos de Aarde bereikt, brengt allerlei verborgen aspecten
in onze samenleving onder onze aandacht.. Door de ontstane scheuren schijnt het licht naar
binnen en brengt ons transformatie en vernieuwing.
De huidige wereld is niet meer de onze. Wij willen een Nieuwe Wereld.
Onbegrip, frustratie, agressie, boosheid, financiële wanorde, democratisch verval, tekort aan
leiderschap, gebrek aan dienstbaarheid vanuit de autoriteiten…stoelen op de oude wereld die
gedomineerd werd door techniek en mentale sturing. Wij zullen overgaan naar communities
die nieuwe woonlocaties kiezen, afgestemd op een hartsverbinding en bestemd voor
gelijkgestemden. Iedere gemeenschap die hierbij ontstaat reflecteert een ander aspect van ons
hart. Er zullen een groot aantal vormen en veelzijdigheid gemanifesteerd worden.
Nieuwe waarden en normen zullen via een wereldwijd netwerk met elkaar verbonden zijn,
zoals onbaatzuchtig leiderschap, zowel persoonlijk als collectief.
De connectie met de Goddelijke Bron zal een belangrijke rol spelen in het respectvol en
liefdevol met elkaar omgaan. Wij scheppen alzo een wereld die de natuur, de dieren en de
mensheid verdienen om tot volledige zelfverwezenlijking en goddelijkheidsactivatie te
komen.
Om tot heling van de Aarde te komen is het van onmetelijk belang dat de mensheid
verantwoordelijkheid neemt voor de disbalans van de Aarde en de samenleving. Daarbij dient
de mensheid ook de confrontatie te accepteren voor de door haarzelf geschapen situatie, het
bewust aanvaarden van de Aarde als onze thuisbasis en de natuurwetten van de planeet te
eren.
Deze uitdaging is een onderdeel van onze oermissie voor het herontdekken van God in jezelf
en in de materiële dimensie. Door de samenwerking van de natuur en je lichaam, open jij je
naar een stroom van eenheidsbewustzijn.
Jouw lichaam is een weerspiegeling van de Universele krachten en principes en omarmt jouw
God in het Universum als geheel. Je activeert de eenwording van jezelf met de schepping en
met alle dimensies van bewustzijn. Wij weerspiegelen elkaars beleving en verwerking van de
wereld en ook elkaars goddelijk bewustzijn.
Liefde is de essentie van het zijn van Schepper en van het bereiken van zelfrealisatie.
De heftige Corona-crisis zal door de ermee gepaard gaande spanning en de zoektochten die
mensen in beweging brengt, de mensheid helpen om de weg naar gelijkwaardigheid met
elkaar en met alle wezens te herontdekken. Dan zullen wij weer met respect voor de natuur en
met waardering voor elkaar co-creëren en democratisch handelen.
Realiseer je dat je als Ziel hebt gekozen om in deze fase van de ontwikkeling van de
mensheid op Aarde aanwezig te zijn. Deze keuze brengt ook verantwoordelijkheid met zich

mee, voor je eigen ontwikkeling en tevens om een bijdrage te leveren aan het grote geheel. De
collectieve ontwikkeling ondersteunt ook weer jouw persoonlijke ontwikkeling.
Een paar stappen terug doen af en toe helpt om beter op het grote geheel te kunnen
afstemmen.
Vanuit de gemoedstoestand om boven goed en kwaad te staan, dragen wij het sterkst bij aan
de transformatie. Uiteindelijk zullen wij de dualistische tijden tot een einde zien komen en
een nieuwe liefdevollere samenleving scheppen, als één ras met verschillende aspecten.
Wij hebben een krachtige door het hart geleide scheppingskracht. Gebruik ze !
Het hart staat in verbinding met Moeder Aarde en onze Goddelijke Bron. Samen, met elkaar,
met onze Aardse Moeder en onze goddelijke oorsprong zijn wij in staat om een nieuwe
samenleving te scheppen. Een maatschappij waar techniek niet domineert maar wel ten
dienste staat van de mens, een maatschappij die harmonie, liefde en gelijkwaardigheid met de
natuur en met alle wezens bevordert. De natuur en de spirituele dimensie zijn beschikbaar om
ons te steunen in dit creatieve proces.
Het is tijd om ons te laten leiden door vertrouwen in de liefdeskracht van ons hart, in onze
creatievermogens en in onze innerlijke verbinding als mensen.
Het zij zo ! In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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