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EEN NIEUW REALITEITSBESEF –“ HET NIEUWE NORMAAL” 
 
Lieve mens,  
 
Ik wens je in het Nieuwe Jaar 2021 veel magie en veel passie, veel 
innerlijk licht en troost, veel innerlijke groei en manifestatiekracht, 
veel onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en anderen, en een groot 
eenheidsbewustzijn. 
 
Blijf dicht bij jezelf en geniet van de kracht van de stilte. 
Visualiseer en manifesteer. 
Hoe doe je dat ? 
Ten eerste: projecteer je wensen in de subtiele dimensie. 
Ten tweede: visualiseer je wensen en blijf je wensen voeden met 
energie. 
Je zal merken dat de subtiele vorm een steeds grotere dichtheid 
vertoont. 
Wacht niet tot je weer buiten mag. 
Laat je creatie ontstaan vanuit de leegt achter je hart. 
Geen manifestatie-angst ! 
Ga ervoor zonder angst. 
Je bent je eigen Creator ! 
 
De beste manier om je immuunsysteem te versterken is het verfijnen van je levensstijl: 
tijd maken voor rust en meditatie, reinigen, bewust eten en leven vanuit je hart…zijn de 
beste wegen om je ruimte op Aarde in te nemen en je goddelijkheid te manifesteren. 
Maak connectie met de sacrale dimensie, dat wat alles overstijgt. 
In deze tijd van bezinning en contact met je innerlijke goddelijke bron, zal je leven des 
te verfijnder worden hoe meer licht, onvoorwaardelijke liefde, eenheid en 
scheppingskracht je in je leven toelaat. 
Onze missie voor deze tijd is voor liefde te staan. In ons persoonlijk en ons sociale leven 
zijn wij een baken van licht voor onszelf en voor anderen. In deze overgang van een 
oude naar een nieuwe tijd staan het ontwikkelen van vaardigheden en het openen van 
het hart centraal. Om het hart verder te openen zijn er persoonlijke vaardigheden om 
de liefdeskracht die het hart in zich draagt te laten verankeren in je dagelijks leven. De 
liefde van het hart dient tot een praktisch niveau te worden gebracht om overtuigend te 
zijn voor vele mensen. Deze liefdeskracht krijgt pas een stabiliserend effect op het 
collectief bewustzijn van de mens, wanneer ze duidelijk in de materiële gang van zaken 
van het menselijk leven aanwezigheid vindt. 
De mensheid bevindt zich in een ontwakingsproces waarin de mens zich  steeds meer 
gaat realiseren dat de wereld om ons heen een reflectie is van ons eigen bewustzijn, 



zowel individueel als collectief. Concurrentie en honger naar macht veranderen in 
samenwerking en gelijkwaardigheid. 
Krachten van licht en macht worden actief op het eenheidsveld. Maar…in de eerste fase 
van deze nieuwe bewustwording van de mensheid zullen de actieve krachten nog op 
basis van de illusie van afgescheidenheid opereren, denkend dat ze hun invloed op de 
totaliteit van het veld nog verder kunnen uitoefenen, zonder met het geheel rekening te 
houden. Dit echter zal snel worden gecorrigeerd vanuit het veld. Verschillende 
groeperingen en natuurwezens zullen direct of indirect hun stem laten horen. 
Stilaan zal dit een correctie van de leiding van de mensheid tot stand brengen. Allen, ook 
diegenen die vanuit macht hebben geopereerd, zullen bewustzijnsgroei ondergaan. De 
mensheid ontwikkelt een holistische visie en dit alles zal leiden tot overgave aan elkaar, 
aan de relatie met de natuur en de Aarde, die de bestemming is van de menselijke soort. 
Zowel tussen mensen onderling als in de relatie met de Aarde en met alle natuurwezens 
ontstaat een hecht netwerk, waarbinnen fysieke en energetische uitwisselingen 
plaatsvinden, die ook hun uitwerking hebben op emotionele, psychische en spirituele 
niveaus. 
De onmiskenbare verbondenheid van alle wezens onderling is een aspect in ons leven dat 
door het coronavirus in ons bewustzijn extra duidelijk is gemaakt. Het virus opende de 
poort naar een nieuw realiteitsbesef. Dit wordt ons ‘Nieuwe Normaal’. 
Het zij zo ! 
In Licht, Liefde en Heilige Klank, 
Thaïs Denise 
 

 
Conform de nieuwe Europese Privacywetgeving AVG (GDPR) die in werking trad op 25 mei 2018, 
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