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Ooit kende de mensheid een periode waarin men hoofdzakelijk leefde vanuit het “zijn”.
Alles stond in relatie tot de beschikbaarheid van voedsel. Zodra er geen voedsel meer beschikbaar
was, trok men verder op zoek naar nieuwe gebieden. Wij spreken hier van de natuurvolkeren, die in
het “nu” leefden en in vertrouwen dat er telkens elders voedsel te vinden was. Deze periode duurde
duizenden jaren en stond in overeenstemming met het basischakra.
In de daarop volgende periode verdween de noodzaak om van leefgebied te veranderen omwille van
voedsel, door de ontdekking van de eerste graankorrels en het vermenigvuldigen hiervan. De eerste
landeigenaren manifesteerden zich in deze periode als “jij versus ik”, de eerste vorm van afscheiding
als volk.
Na deze lange periode ontstond de periode van de zonnevlecht, met name macht, overheersing,
dictatuur, onderdrukking, ego, manipulatie, dominantie… Hiermee begon de patriarchale wereld en zo
ook de onderdrukking van de vrouwelijke energie. Een grotere vorm van afscheiding dus. Dit dateert
reeds van voor onze jaartelling.
Momenteel leven wij in de laatste fase van het zonnevlechtgebied. Stilaan evolueren wij naar het
hartgebied om van daaruit te gaan leven.
Maar…de overheersende mannelijke energieën laten de thema’s, aangestuurd door het levensgebied
van het zonnevlechtchakra, niet gemakkelijk los. Gevolg: nog meer overheersing, dominantie,
onderdrukking en focus op meer afscheiding.
Elke ontwikkelingsfase van de mens duurt plus/minus zeven jaar. Voor planeet Aarde is dat enigszins
langer. Zij gaat eveneens door deze energiecentra in haar ontwikkeling.
Wij komen stilaan aan het einde van de zonnevlechtperiode en gaan collectief door naar het
hartgebied. Meer en meer mensen zoeken verbinding met elkaar. Meer en meer wordt er gedeeld in
kennis, visie, materie…Het begrip “liefde” komt regelmatig aan de orde.
Zoek dus gelijkgezinden. Zoek contact met de natuur en focus op je hartgebied. Adem bewust in- en
uit vanuit je hartchakra. Leg zo nodig je handen op je hartgebied en voel bewust de levensstroom inen uit gaan. Focus op eigenliefde, het waarderen van jezelf, op verbinding, iets grappigs, iets leuks,
iets dat je blij maakt, focus op je hart.
Kies steeds opnieuw voor levenskwaliteit en rust.
Ondanks deze verwarrende en stresserende periode kunnen wij ons verbinden met een grotere kracht
vanuit het kwantumveld en zo met onze eigen innerlijke kracht voelen wie wij echt zijn. Wij zijn
“liefde”.
Als ziel worden wij steeds meer uitgenodigd om op een intelligente en doelgerichte wijze deel te
nemen aan de evolutie van de mensheid en de Aarde.
Ik wens je vuurkracht en goddelijk vertrouwen.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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