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Vele aspecten van jezelf, die je als vaststaand beschouwt en als je identiteit aanneemt, zijn 
conditioneringen uit het verleden of eerdere levens, die je telkens opnieuw in het leven roept. 
Als Schepper bezit je de vrijheid om jezelf te her-creëren, om jezelf een andere richting te geven. 
In iedere cel en ieder atoom van je lichaam is het veld van alle mogelijkheden van het Absolute 
niveau van God aanwezig. 
Jouw fysisch, emotioneel, energetisch en psychologisch lichaam die je persoonlijkheid uitmaken, 
wordt vanuit je bewustzijn en je handelingen voortdurend geschapen en herschapen. 
Vanuit je eigen zelfbeeld en op basis van het leven dat jij aan jezelf gunt, creëer jij je vier 
lichamen. 
Jouw bewustzijn evolueert gedurende jouw leven. Er groeit meer liefde en acceptatie voor en 
van jezelf. Jouw levensstijl vertaalt jouw groeiende eigenliefde (niet te verwarren met 
egoïsme/egocentrisme). 
Jouw 4 lichamen komen in een hogere trilling al naargelang jij je van jouw oude 
conditioneringen, belemmerende overtuigingen, zelfveroordelingen en een beperkende 
levensstijl bevrijdt. 
De verbinding met je Goddelijke Bron is het meest essentiële aspect om je zelfvernieuwing 
volledig te activeren. Iedere cel en ieder orgaan staat in verbinding met Aardse, Kosmische en 
Goddelijke krachten. Jouw 4 aardse lichamen worden herschapen in de verankering in het 
eenheidsbewustzijn. 
Jouw fysisch lichaam is in staat zich voortdurend te regenereren. Je energetisch lichaam gaat 
meer stralen. Je emotioneel lichaam ervaart de vreugde van het ZIJN en je psychisch lichaam 
ziet het goddelijke in jezelf en in de wereld. 
Leegte – bijvoorbeeld bij meditatie, vasten en stilte – in je leven geeft je directe toegang tot de 
Bron, doordat je de externe invloeden op je systeem vermindert en ruimte laat voor de 
manifestatie van de Bron van binnenuit. 
 
Je bent onaantastbaar in je essentie, wat je ook wordt aangedaan, wat je ook moet doormaken. 
Hoe flexibeler je persoonlijkheid , des te beter kan deze zich afstemmen op hogere 
bewustzijnsniveaus. 
Als jij je relatie met de Aarde en je eigen ZIJN als mens omarmt, stel jij je lichaam en je 
persoonlijkheid in staat om volledig jezelf te zijn, zonder belemmeringen. Dan stroomt de liefde 
voor jezelf en wordt je zelfvernieuwend vermogen geactiveerd. 
 
Accepteer jezelf met al je gewenste en ongewenste kanten. Houd van jezelf zoals je bent. 
Geniet van je mogelijkheden en vaardigheden. 
Relativeer je beperkingen en onvermogens. 
Benut zowel de potentie als de begrenzingen van je aardse leven. 
Erken het goddelijke in je gewenste en ongewenste kanten. 
Ervaar en omarm de eenheid tussen beide aspecten. 
Accepteer en houd van anderen zoals ze zijn, met hun gewenste en ongewenste kanten. 
Stel een grens aan anderen wanneer nodig. 
Zie het goddelijke in de mensen in hun gewenste en ongewenste kanten. 
Ervaar de eenheid tussen beide aspecten van de ander en omarm het in liefde. 
Stel je onafhankelijk op ten opzichte van deze mensen in het ervaren van je eigen ZIJN en van je 
goddelijkheid. 
Ervaar de eenheid tussen deze personen en omarm ze. 



Accepteer en houd van de natuur en andere wezens zoals ze zijn met hun gewenste en 
ongewenste kanten. 
Vind een gelijkwaardige en respectvolle positie binnen de natuurlijke orde en je verhouding met 
de Aarde en alle wezens. 
Word bewust van de grenzen en mogelijkheden in je relatie met de natuur. 
Neem het goddelijke in de natuur en in alle wezens waar. 
Zie het goddelijke in hun gewenste en ongewenste kanten. 
Ervaar en omarm de eenheid tussen jou en alle aspecten van de natuur en alle wezens. 
Geef je in je eigen tempo over aan de stroom van conceptie, geboorte, leven, dood en 
wedergeboorte op Aarde. 
 
Indien je dit alles belichaamt, dan ervaar je onvoorwaardelijke liefde. 
 
De recente groei van de wereldbevolking is een katalysator in dit proces van overgave aan de 
Aarde. Daardoor worden wij gedwongen om de uitwisseling met onze aardse omgeving te 
heroverwegen en te transformeren, om balans met de natuur en het milieu te vinden. 
Het coronatijdperk heeft de mensheid afgeremd en connectie met hun innerlijke kracht 
gebracht. Mensen komen zichzelf tegen, met hun gewenste en ongewenste kanten. 
Tevredenheid wordt gestimuleerd door je connectie met je goddelijke Bron. 
Onrust ontstaat als jij of je buitenwereld niet aan je verwachtingen voldoet. 
Doordat consumptieve instrumenten voor communicatie met jezelf en anderen wegvallen, 
ontstaat er ruimte om de verbinding met jezelf en anderen op een meer directe manier aan te 
gaan. 
De toename van innerlijke tevredenheid en een meer liefdevolle relatie met de natuur, kan effect 
hebben op de groei van de wereldbevolking. Een bewuste verhouding met andere levende 
wezens, mineralen en landschappen creëert een betrokken uitwisseling met de natuur. De mens 
realiseert zich beter wat het effect van zijn/haar handelingen op de omgeving en op anderen is en 
neemt daar verantwoordelijkheid voor. 
De vervulling van bewustwording die deze interactie veroorzaakt, brengt balans in de mensheid 
en in de natuur. De natuur heeft een eigen wijsheid die ons kan helpen als we die willen volgen. 
Het niet willen erkennen, niet zien of willen begrijpen hoe het leven in elkaar steekt en de natuur 
daar zijn werk doet, is onwetendheid, dé grootste oorzaak van ziekte. 
Wanneer we de connectie met onze ziel verliezen, worden we gevoelloze robots of kloons. 
Langdurige angst heeft een schadelijke invloed op ons fysisch en geestelijk welzijn. 
 
Blijf bewust ademen zodat je in contact blijft met je lichaam en je hoofd en emoties helder 
blijven. Eet warme voeding van natuurlijke oorsprong. Neem tijd voor bewuste ontspanning. 
Geniet van een massage. Mediteer en creëer ruimte in je bewustzijn. Stel je open voor 
spiritualiteit en de antwoorden en wijsheden die in je opkomen. Antwoorden en wijsheden 
komen uit een andere dimensie, voorbij het normale denken. 
Wij bestaan allen uit een lichaam, zintuigen, een brein, een ziel en een universeel bewustzijn. Dit 
universele bewustzijn is een onderdeel van ons menszijn en ons bestaan. 
In een leven vanuit een breder kader is er geen plaats voor angst. 
Maak het stil en ga naar de ruimte achter je hart. Maak contact met je innerlijke wereld. Voel 
en ervaar. Zoek antwoorden en wijsheden binnen jezelf. 
Niets of niemand buiten jezelf kan de natuurlijke weerstand van jouw weefsels ondersteunen, 
niets of niemand die de verbinding met jouw ziel bevordert, niets of niemand helpt je om een vrij 
mens te zijn, niets of niemand geeft je geestelijke weerbaarheid…. 
Alles – kracht, gezondheid, antwoorden, liefde, vrijheid….. – is binnen jezelf te vinden. 
JIJ BENT JE EIGEN CREATOR !!! 
Het zij zo ! 
In Liefde, Licht en Heilige Klank, 
Thaïs Denise 
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