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Lichaam, geest en wil vormen één geheel. D.i. een holistische denkwijze. 
Met alleen mentale kennis ontloop je het grotere verband en kom je niet 
in contact met dieper liggende oorzaken van klachten. 
Dit kan je wel met je intuïtie erbij en dan maak je geen fouten. 
Als je je aandacht teveel richt op de buitenwereld, geraak je in onbalans. 
Als je al je zintuigen gebruikt om je innerlijke wereld te observeren, 
ontstaat de basis voor intuïtie én ontstaat rust en ruimte om je aandacht 
verder naar binnen te keren. 
Je hartcentrum is de plaats waar emoties kunnen uitzuiveren en waar je 
tot inzicht komt. Het hart vormt de verbinding met de ziel en is als 
dusdanig aan te duiden als hoger bewustzijn. Het brengt je naar een 
hoger, universeel en helder weten. 
 
Je intuïtie ontwikkelen doe je door te leren voelen, luisteren en ervaren 
met je hart. Je verwerkt dan informatie op een zuivere manier. Je zal 
ook makkelijker een staat van negatieve gevoelens kunnen loslaten en 
terugkeren naar een neutrale staat van zijn. 
Voel jij je soms onzeker ? Maak het dan stil en rustig en leg je handen op 
je hart. Voel en luister. Sta jezelf toe onzeker te zijn, verwelkom de 
ervaring en vraag jezelf af wat de betekenis ervan is. Dit impliceert een 
teken van moed en het vraagt om improvisatie. Hierdoor schep je 
innerlijke ruimte en het denken wordt creatiever en wars van dwang. 
Wie onzeker is en dat toont, schept verbinding, vraagt anderen mee te 
denken. Het is een blijk van vertrouwen. 
 
Vanuit de verbinding met het hogere en vanuit een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel waar de binnenwereld zich openbaart in 
een gewijde stemming, ontstaat ERNST. 
De verantwoordelijkheid voor het juiste verloop van de wereld lag in het 
oerbegin in handen van de goden. Daarna waren het de grote ingewijden 
die als mysterieleraren, als meesters, de verantwoordelijkheid van de 
goden deelden. Wij nu gaan een toekomst tegemoet waar steeds meer 
individuen in vrijheid medeverantwoordelijkheid zullen dragen. 
 
Maar…in het aardelicht dreigt het hemellicht uit te doven. 
Dit kan werkelijkheid worden wanneer de mensheid niet de geestelijke 
vermogens ontwikkelt om dit kosmisch hemellicht te blijven ontvangen 
en samen met de hiërarchie de evolutie van onze wereldontwikkeling te 
dienen. 
In de huidige verharde, materialistische en gedigitaliseerde wereld vol 
onzichtbare straling schijnt het led-licht van beeldschermen. Het 
kunstlicht van de beeldschermen verduistert het hemellicht op Aarde. 



De geest van de duisternis werkt verslaving in de hand en ketent de 
mens aan de materie. Subtiel wordt het levenslicht uit onze ogen 
gezogen. Hoe meer dit kunstlicht op Aarde toeneemt, zoveel te minder 
er openingen in het bewustzijn zullen zijn waardoor het hemellicht nog 
in onze harten kan schijnen. Als het hemellicht op Aarde dreigt uit te 
doven, dreigt een “volledige” burn-out. Alles raakt verkild en verduisterd 
door de werking van een steeds materialistisch wordend koud intellect 
dat de werkelijkheid achter de natuurverschijnselen ontkent en slechts 
d.m.v. analyse en theoretische bewijsvoering fenomenen verklaart. 
Daarnaast wordt onze vrijheid in de samenleving beperkt omwille van 
economische doelen en machten. Wanneer vrijheid volledig is 
uitgeschakeld, duiken systemen op als totalitarisme, van dictaturen. 
Daarom doet “ernst” er toe. 
Ernst als levenshouding is een noodzakelijkheid geworden binnen onze 
samenleving, om bewustzijn te brengen voor zaken die er echt toe doen. 
Zelf moeten wij door eigen inspanning een inzicht creëren waarmee wij 
het onwezenlijke van het wezenlijke leren onderscheiden. 
Wanneer wij vrij van egoïsme daden voltrekken en deze met zuivere 
liefde vervullen, scheppen wij de voorwaarde voor de vrije kracht. Hierin 
ligt de potentie de verborgen mogelijkheden van de menselijke geest en 
de kracht van het onderbewustzijn aan te scherpen. 
 
In de cyclus van het leven gebeurt alles wat in de natuur gebeurt ook in 
de mens. 
Rond 1 november begon volgens onze voorouders de winter. In het 
sterven zit tevens de kiem van het nieuwe. 
De sluiers tussen de zichtbare en onzichtbare dimensies zijn in deze 
periode het dunst. 
De kracht van het noordwesten stimuleert de overgang tussen de  
dimensie van incarnatie en die van de ziel. Het helpt ons het geestelijke 
en innerlijke te verwelkomen, vrede te sluiten met de geesten van het 
verleden en het goede te integreren. 
 
Tussen de buien door glijden glanzende regendruppels van de bladeren 
en vallen takken op de grond. Tik, tok, tik,… Rust en stilte. 
Herinner je die dingen te doen die echt belangrijk zijn. 
Blijf in verbinding met jezelf, de wind, de regen. 
Laat alles van je afglijden wat je niet meer dient in de toekomst. 
Zoek je innerlijk zonlicht. 
Geniet van de magie van de regendruppels. 
Wees zelf een glanzende regendruppel ! 
 
Het zij zo ! 
In Licht, Liefde en Heilige Klank, 
Thaïs Denise 
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