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Veel van de indrukken van buitenaf hebben een enigszins dreigend karakter. Angst en stress
worden mogelijkerwijze in de mensheid geactiveerd en daardoor verliest men het contact met de
innerlijke Goddelijke Bron.
Veel mensen hebben de indruk dat ze de greep op hun leven zijn kwijtgeraakt. Welke houding je
ook aanneemt, in alle gevallen gaat de aandacht naar de buitenwereld.
Dit geeft het gevoel dat je eerst de dreigementen van buitenaf moet neutraliseren vooraleer je de
greep op je leven terug kunt krijgen. Maar, de vraagstukken in je omgeving worden steeds
groter en ongrijpbaarder. Je raakt het contact met jezelf verder kwijt. De regie van je leven
wordt bepaald door de omgevingsimpulsen en jij vervreemdt steeds verder van je eigen
creatiekracht.
De indruk dat je zelf niet veel te beslissen hebt is NIET WAAR. De prikkels van buitenaf
beginnen ervoor te zorgen dat je verzadigd geraakt. Alle dreigementen en angstaanjagende
berichtgevingen verliezen daardoor steeds meer van hun kracht. Je innerlijke stem dient zich
steeds duidelijker aan. Ze biedt je vrede en rust en brengt je in contact met je Goddelijkheid. Ze
herinnert jou eraan wie je bent en welke je vermogens zijn. Door dit verlevendigd contact met je
innerlijke Goddelijke stem herstel je de verbinding met jezelf. Je realiseert je dat jijzelf diegene
bent die bepaalt wat er met jou gebeurt. Dit besef verankert jouw zelfbewustzijn in je basis. Via
jouw ademhaling dringt deze verbinding met jezelf dieper tot je door. Het inademen activeert de
bezieling van je Zijn van mens op Aarde. De uitademing stelt je in staat je over te geven aan je
Goddelijke Bron. Je gevoel van bestaansrecht verplaatst zich van buiten naar binnen. Je
realiseert je dat jijzelf het vermogen hebt jouw eigen realiteit te creëren. Jouw creatievermogen
gaat voorbij de rationele kant van het leven en brengt nieuwe dimensies in beweging.
Je taak is momenteel om het bewustzijn van Schepper te activeren en te omarmen in de huidige
situatie. De onrust om je heen helpt jou de keuze voor je innerlijk Goddelijke Zijn te maken.
Verlies je niet in de buitenwereld. De buitenwereld dient jou om te leren onderscheiden wie je
echt bent en wat je basis is. Je bent een incarnatie van Goddelijk bewustzijn op deze planeet en
jij bezit Goddelijke scheppingskracht. Jij bent verbonden met het eenheidsveld van God in de
Schepping.
Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf is pas onvoorwaardelijk wanneer die onder gelijk welke
omstandigheden aanwezig is.
De kerstperiode is telkens weer een moment van bezinning en verbinding met je hart, met je
Goddelijke Bronnen in Hemel en Aarde, en met de liefdesverbindingen die jullie in je leven
geschapen hebben.
Wij bereiken nu een mijlpaal in onze ontwikkeling als soort, waarbij zich voorgoed een niet
meer te ontkennen waarheid aandient. Die waarheid brengt ons verder in onze volgende fase in
onze evolutie als mens.
Het corona-virus heeft de onmiskenbare verbondenheid van alle wezens onderling en hun
bewustzijn zichtbaar gemaakt. Dit is ons Nieuwe Normaal. Het zijn van Schepper komt in ons
leven centraler te staan. Een proces van innerlijke en uiterlijke groei wordt geactiveerd door de
basis die eenheidsbewustzijn aan ons leven gaat geven.
Aanvankelijk, in de 1e fase van deze nieuwe bewustwording, zullen de actieve krachten nog
verder opereren op basis van de illusie van afgescheidenheid. Ze denken hun invloed op de
totaliteit van het veld nog steeds te kunnen uitoefenen, zonder rekening te houden met de rest.

Op langere duur zal er een correctie in de leiding van de mensheid plaatsvinden. Iedereen zal
bewustzijnsgroei ondergaan. De mensheid zal een holistische visie ontwikkelen. Dit zal leiden tot
overgave aan elkaar, aan de relatie met de natuur en met de Aarde.
Er is een oude wereld en een nieuwe. Om de nieuwe te verwelkomen dienen wij de oude wereld
los te laten. Momenteel dringen ervaringen van verval, afbrokkeling en dingen die niet meer
werken zich duidelijk op. De kosmische trillingen worden directer. Van onszelf dient het vanuit
onze intuïtie te komen.
De tijd tussen Kerstmis en Nieuwjaar geeft ons de gelegenheid even te verblijven in de stilte
tussen oud en nieuw.
Eer deze ruimte om te laten komen wat zich echt wil aandienen.
Laat het Licht toe. Licht is Liefde. Liefde heelt de ervaringen van je eigen leven en ook het
karma van vele generaties die je meedraagt.
Laat je rol als slaaf los en voer niet langer als een robot opdrachten uit.
Offer niet langer je scheppingskracht alsook je groeit in bewustzijn op.
Blijf niet langer hangen in het “niet-weten” en blind accepteren van waarheden die niet altijd
waarheden zijn.
Volg je intuïtie. Wat voel je ? Wat vertelt je eigen intuïtie ? Hoe kan je de situatie veranderen ?
Wees mild voor jezelf. Heb vertrouwen.
Laat het Licht je bezieling en vreugde geven zodat oude pijn kan verdwijnen.
Herenig je met je innerlijke kracht. Herontdek je verborgen vaardigheden.
Kom in contact met je ware essentie. Creëer je eigen Hemel op Aarde.
Er ligt een pad voor je klaar. Je hebt ervoor gekozen om op dit cruciale moment op Aarde te
zijn. Weet dat het in het oog van de storm altijd rustig is !
Het 3D-denken heeft alleen invloed op het fysieke lichaam en niet op je ziel, niet op je
energetisch lichaam.
In de 5e dimensie is er een enorme verschuiving gaande die de sluiers tussen de
schijnwerkelijkheid en de werkelijkheid opentrekt.
Ons DNA is aan het veranderen, dus eigenlijk in evolutie. Het is een nieuwe afstelling die het
lichaam tijdelijk iets kwetsbaarder maakt. De mensheid krijgt namelijk het kosmisch bewustzijn
terug. Frequenties die versterkt worden vanuit het energetisch lichaam zijn liefde, compassie,
eenheid en vrijheid. Je creëert een diepe heling in je lichaam, je DNA en je celgeheugen.
Houd je frequentie hoog. Vermijd contacten met negatieve invloeden.
Verhoog je frequentie van binnenuit. Kies voor Liefde i.pl.v. voor angst.
Lichaam, ziel en geest zijn verbonden met elkaar. Als je vanuit deze triniteit leeft, ben je
immuun voor alles wat negatief is.
De balans tussen je fysieke en je energetische kant in combinatie met je kosmisch bewustzijn,
maakt je vrij van destructieve invloeden.
Hoe lang het proces van de verschuiving naar de 5e dimensie duurt, hangt af van het keerpunt in
de kritieke massa.
De 1e verandering en uitdaging echter begint bij ieder individu afzonderlijk.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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