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HET VROUWELIJK PRINCIPE DIENT ZICH AAN
Het zelfvernietigend gedrag van de mensheid komt steeds meer tot uiting. Hoog tijd voor vrouwen en
het vrouwelijke om op te staan en stuwing te geven aan de samenleving.
Wij zijn de voorbije tijd door grote beproevingen gegaan en zonder dat we bewust konden afscheid
nemen van onze vertrouwde manier van leven, zijn we abrupt in een nieuwe fase van de mensheid
terechtgekomen.
Welbepaalde problemen worden zichtbaar en voelbaar. Deze problemen kunnen worden opgelost en
geheeld. Hetgeen ons bewustzijnsniveau niet kon of wilde erkennen, komt nu via het fysieke lichaam
aan de oppervlakte.
Armoede, misbruik, honger, uitbuiting, geweld, gebrek aan respect, milieucrisis, natuurverwaarlozing,
dierenmishandeling, vervuiling, van de oceanen, verwoesting van bosgebieden en uitputting van de
natuurlijke bronnen….Een groot deel van de mensheid ontkent nog altijd de gevolgen van het eigen
gedrag en wordt met een gebrek aan daadkracht behept. Acceptatie van deze problemen betekent ook
dat wij de verantwoordelijkheid moeten nemen voor ons handelen of onze passiviteit. Het nemen van
verantwoordelijkheid impliceert ook dat wij in ons dagelijks leven veranderingen moeten doorvoeren.
Het erkennen dat onze samenleving uit balans is, brengt zowel verlies als winst met zich mee.
De denkwijze en het bewustzijn waardoor deze problemen zijn ontstaan, veranderen in wezen niet en
daardoor is men ook niet in staat ze op te lossen. Het gaat hierbij over het bewustzijn veroorzaakt door
het ‘uit balans geraakte mannelijk bewustzijn’. Dit bewustzijn wordt gekenmerkt door schaarste en
angst. Dit betekent niet dat het uitsluitend mannen zijn die zo denken en handelen. Ook bepaalde
vrouwen hebben zich zo’n denk- en handelwijze eigen gemaakt. Er zijn ook mannen die vanuit een
ruimer denken functioneren. Het gaat dus niet beperkend over mannen en vrouwen. Het gaat over de
mannelijke energie die zowel bij mannen en vrouwen aanwezig is en kan domineren.
Hierbij staan macht en controle centraal. Dit leidt sowieso tot disbalans en ongelijkwaardigheid.
Het systeem van waarden en normen dat op schaarste is gebaseerd, domineert momenteel. Het welzijn
van mensen en de natuur geldt hierbij niet als prioriteit.
Vrouwen in de westerse samenleving worden – alhoewel gelijkwaardig voor de wet – vanuit het
overtuigingssysteem dat de maatschappij aanstuurt, nog steeds voornamelijk vanuit een mannelijk
karakter behandeld.
Vrouwelijke waarden zijn gebaseerd op overvloed voor iedereen, op respect voor de Aarde, op
gelijkwaardigheid en speelsheid. Het vrouwelijke is afgestemd op het welzijn van alle wezens en
gebaseerd op de verbinding met de goddelijke Bron.
Alle vormen van gender kunnen zich deze manier van leven eigen maken.
De manier waarop mensen met elkaar, de natuur en de Aarde omgaan, heeft het niveau van
zelfvernietiging bereikt. Als de mensheid de intelligentie, het enorme bewustzijn en de liefde van de
Aarde blijft negeren, en de problemen niet aanpakt, dan zal Moeder Aarde genoodzaakt worden op
fysiek niveau correcties door te voeren. Corona is reeds een voorbeeld hiervan.
Al het gepraat in meerdere bestuursorganen slaagt er niet in een transformatie op gang te brengen.
Want, het systeem dat het probleem creëerde, is hetzelfde als hetgeen er weerstand tegen biedt. Het
bezit niet echt het bewustzijn, het gereedschap, de vaardigheden of de wil om tot veranderingen te
komen.
Het vrouwelijk principe dient deze taak op zich te nemen. Iedereen, geïncarneerde vrouwen,
transvrouwen, mannen die vanuit het hart leven en alle gendervormen kunnen het vrouwelijk principe
voortzetten.

De weg terug naar de natuur, de bewuste verbinding met dieren, planten, mineralen, elementen en
landschappen; het denken, voelen en handelen in termen van gelijkwaardigheid en welzijn voor alle
mensen en wezens zal heling en transformatie op Aarde brengen.
Er zal pas een transformatie kunnen plaats vinden in het collectieve bewustzijn als voldoende mensen
dit principe willen omarmen.
Geleid door het vrouwelijk principe zal het mannelijk principe de weg naar het hart vinden en in
balans komen. Dan pas zal ook de balans op de Aarde worden hersteld.. Dan zal de basis gelegd
worden voor het ervaren van eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke liefde voor de gehele planeet
Aarde en haar bewoners.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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