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WIJ ZIJN EEN
De mensheid maakt zich klaar voor een bewustzijnssprong.
Het jaar 2021 brengt vele transformaties, zowel individueel als collectief, die ons in staat
stellen dieper te voelen en te beseffen wie wij in essentie zijn. Het eenheidsbesef tussen
alle mensen zal de controlepogingen van kleine groepen overstijgen. Geleidelijk aan
zullen zij zich afstemmen op ons hart.
Vaak zijn wij, de Aarde en de mensheid, op onbewust niveau, geraakt door de destructie
die het menselijk handelen op de natuur uitoefent, o.a. door de laatste twee
wereldoorlogen. Ook het gebruik van kernenergie maakte inbreuk op het overgangsveld
tussen materie en energie dat aangesloten is op Absoluut bewustzijn.
De vorige eeuw had een sterk materialistisch karakter. Het onderzoeken van de materie
liet zijn sporen na op de Aarde en haar bewoners. De grenzen van deze exploratie
komen wij nu tegen in de verandering van het klimaat en het afsterven van de natuur.
De Aarde en de natuur veroorzaken een reactie om, als levend organisme, een helende
impuls aan de gehele aardse constitutie en in het bijzonder de mensheid te geven.
De Aarde biedt ons begeleiding en reflectie door de grenzen die zij aan ons stelt. Deze
grenzen geven ons de kans één van de grote inwijdingen op de planeet te ondergaan, nl.
“het buigen voor de Aarde”.
De mensheid dient haar grenzen te accepteren en wij dienen onze creatiekracht te
gebruiken om een andere levensstijl vorm te geven. Deze levensstijl houdt rekening met
ons handelen en de consequenties ervan op onze omgeving, op andere levende wezens en
op de Aarde als geheel.
Door deelname aan het eenheidsveld, waarin alle wezens en alles wat bestaat met elkaar
verbonden zijn, wordt de mensheid getroffen door de processen die andere wezens
ondergaan, zeker wanneer door onszelf veroorzaakt.
Het leed van tamme en wilde dieren, bereikt je wanneer je hen opeet of artikelen
gebruikt waarin hun lichaam is verwerkt, zoals leder of ivoor. Dit verlaagt je
energetische trilling en draagt bij aan het je gestresseerd of ongelukkig voelen. Als je
dieren, direct of indirect, verzorgt, zal hun welzijn jou bereiken en je trilling verhogen.
De huidige coronacrisis maakt de verbondenheid tussen mensen alsook tussen mens en
dier duidelijk. Tijd dus om hieraan aandacht te besteden.
Je kan je intuïtief verbinden met dieren, planten en mineralen nadat je er bewust
contact mee hebt gemaakt. Dit raakt je op een dieper niveau en verhoogt je energetisch
systeem en je bewustzijn. Ook kan je jouw kennis over de natuur en de Aarde vergroten,
via een door jou gekozen weg, een weg die jou in het hart raakt.
De natuur en de Aarde zijn onze leermeesters. De nog heersende polarisatie en de
tegenstellingen die nog aanwezig zijn in de huidige transformatiefase, brengen
uiteindelijk bezieling en zelfbewustzijn . Deze situaties dwingen de mensheid om
bewuster te handelen en positie in te nemen voor wie je als mens bent.
De diepere geheimen van de natuur zullen niet ontrafeld worden door het DNA van
allerlei soorten te manipuleren, maar door een hartsverbinding te maken met de natuur
en de essentie van hun ziel aan te voelen.

Dit zal de mensheid leiden naar een diepere innerlijke vervulling waardoor vele
behoeften uit ons dagelijks leven vervallen. Er komt een meer natuurlijkere levensstijl
die de Aarde zal ontlasten en het evenwicht zal herstellen tussen de mensheid, de natuur
en de Aarde.
In het NU wordt de basis gelegd voor een jarenlange weg die dit helende proces in beslag
zal nemen.
Wij leven momenteel in de overgang van het Vissentijdperk naar het
Watermantijdperk.
De samenleving is op zoek naar harmonie en nieuwe omgangsvormen om ons te
ontplooien en tot realisatie te komen. Dualistische oplossingen versterken het conflict.
Het is noodzakelijk een positieve impuls in ons systeem te brengen om onze trilling en
die van onze omgeving te verhogen. Eveneens vindt er een Kosmische opening plaats die
het Watermantijdperk verder activeert. De kracht van Waterman nodigt ons uit om
vanuit ons hart te leven, in liefde en gelijkwaardigheid met alles wat is en in harmonie
met Hemel en Aarde.
Het Watermantijdperk brengt de integratie van waarden als rechtvaardigheid,
gelijkwaardigheid, liefde en eenheidsbewustzijn: verlangens die in ons leven.
Kosmische constellaties zijn een reflectie van de innerlijke processen van de mens. Het
Watermantijdperk begint bij jezelf !
Belangrijk is het handelen vanuit de rol van “Schepper” en dus het loslaten van de
“slachtoffer- en daderrol”. Begin met je leven vanuit het hart te creëren, uit te stralen
vanuit liefde en gelijkwaardigheid en zelfs het stellen van grenzen zo nodig. Een brug
leggen tussen polariserende partijen is broodnodig in deze tijd van tegenstrijdigheden in
de wereld.
Bovengenoemde waarden zullen pas gaan aarden wanneer ze handen en voeten krijgen,
d.w.z. concreet gemanifesteerd worden in de huidige samenleving.
Niet de Hemelse Constellatie bepaalt of Waterman in de huidige generaties ontwaakt.
Het is onze eigen toewijding in het activeren van deze waarden in je eigen bewustzijn en
de vastberadenheid om ze uit te dragen die een golf van groei en ontwikkeling zal
ontketenen. Hierdoor wordt het verhogen van het trillingsniveau van de mensheid
bevorderd.
Het activeren van het eenheidsveld is door het coronavirus in gang gezet. De waarde
“wij zijn één” is voorgoed in het collectieve bewustzijn van de mensheid genesteld.
De Aarde ascendeert naar een hogere trillingsfrequentie en wij evolueren mee. Dit
betekent meer contact met onszelf, met onze essentie en met energieën van buiten onze
fysieke wereld.
Wij groeien naar een nieuwe identiteit: van aardse naar kosmische wezens, van
afgescheiden zijn naar verbondenheid.
Een oefeningetje: kijk bij gelegenheid eens nauwkeuriger naar de structuur van
bloemblaadjes, vruchten allerhande, de bladnerven, sneeuwvlokken e.a. en ontdek dat
ook jouw lichaam een magisch patroon van geometrische figuren bevat. Ons hele
lichaam is één spel van lijnen en patronen. Fantastisch toch !
Dit ritmepatroon getuigt van onze verbinding met de coderingen die wij in de natuur
ontdekken, alsook in de kosmos. Ook het cyclische patroon in de natuur en in onszelf
herinnert ons eraan dat wij één zijn. Geldingsdrang is dus echt wel overbodig.
Alles rondom ons verbindt ons met de Bron en de Bron is LIEFDE.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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