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EEN GEMEENSCHAPPELIJK DOEL, EEN GEMEENSCHAPPELIJKE OPDRACHT
De mensen ontwikkelen zich meer en meer naar het integreren van hogere bewustzijnsniveaus in hun
persoonlijkheid als mens.
Niet alleen de mensheid bevindt zich in een ontwakingsproces, maar ook Moeder Aarde. Zij is bezig
om de Goddelijke Bron, die in haar kern aanwezig is, te laten doordringen door al haar fysieke en
energetische lagen heen tot aan het Absolute niveau van God.
Haar relatie met de mensheid speelt hierin een belangrijke rol.
Alles wat leeft is energetisch afgestemd op Moeder Aarde: verschillende soorten dieren, planten,
mineralen en wezens. Op een gevoelsmatige en intuïtieve wijze wisselen zij liefde,
eenheidsbewustzijn en inzichten uit. Zij ondersteunen elkaar in hun zijn, hun manifestatie en
ontwikkeling. Zij functioneren met elkaar op dezelfde golflengte. Al deze wezens functioneren in
harmonie en zijn op elkaar afgestemd. Zij communiceren via dezelfde frequentie en zijn bewust met
het energetisch aardse veld van eenheidsbewustzijn en liefde verbonden.
De verbinding met dit veld en met Moeder Aarde is zowel bij jongeren als volwassenen meestal
onbewust.
Baby’s, peuters en kleuters zijn tot een bepaalde leeftijd nog steeds intuïtief met de Aarde, de natuur
en het energetisch veld verbonden.
Deze verbinding wordt op jonge leeftijd onderbroken door zelfveroordeling. De verbinding met het
energetisch veld verdwijnt niet, maar verplaatst zich bij de meerderheid van de wezens naar een
onbewust niveau. Want, het ontwikkelen van je persoonlijkheid als individu vereist de ervaring van de
dualiteit en het zich afgescheiden voelen van het grote geheel.
Zelfveroordeling veroorzaakt een breuk in de beleving van je verbinding met God.
Door op je eigen benen in de materiële dimensie te gaan staan en je individualiteit te verkennen, zet jij
je eigen goddelijkheid als mens neer in de wereld en vervul jij je missie waarvoor jij geïncarneerd
bent.
Zoals jij je afzet tegen je eigen moeder, doe je dat ook in je relatie met de Aarde. Later, wanneer je je
eigen goddelijkheid herontdekt, realiseer jij je opnieuw dat je een onlosmakelijk deel bent van Moeder
Aarde. Dan stem je weer af op haar frequentie om haar te eren en te omarmen. Je wordt terug bewust
van je eenheid met haar energieveld en met alle aardse wezens.
Vermits Moeder Aarde mee gaat in de transformatie van de mensheid dienen zij elkaar.
De mensheid vormt de sleutel tot haar zelfrealisatie en Moeder Aarde dient de mensheid bij het
ontwaken naar de eigen goddelijke essentie.
Als wij als mensen onze individuele en collectieve aardse cyclus afronden, stellen wij Moeder Aarde
in staat tevens naar een volgend niveau van haar evolutie te stijgen.
Totale desinteresse in en een ongevoelige ontkenning van de aardse schoonheid en waarde horen bij
de fase van contact name met zowel het goede als het kwade tijdens ons groeiproces. Dit heeft
evenwel ook invloed op de Aarde.
Moeder Aarde verwerkt destructieve handelingen op haar eigen manier door te reageren als een
terugkoppeling op onze zelfontkenning en zelfveroordeling. Denk maar aan directe of indirecte
verschijnselen als sink-holes, stormen, tsunami’s, droogteperiodes…Anderzijds schenkt Moeder
Aarde ons zachte weersomstandigheden, schitterende mineralen, prachtige vegetatie….als expressie
van haar zijn.
Doordat de mensheid Moeder Aarde in contact brengt met goed en kwaad stelt zij haar in staat het
Christusbewustzijn in haarzelf te doen ontwaken. Zo komt de Aarde tot het vervolmaken van haar
scheppingsprincipe, nl. “onvoorwaardelijke liefde”.

Door de uitwisseling van de Aarde met haar wezens en een groeiende samenwerking, waarbij alle
betrokkenen volledig tot uitdrukking komen in eenheid en harmonie, heeft Moeder Aarde aan één van
haar belangrijkste taken voldaan, nl. het ondersteunen van de mensheid bij het bewust ervaren van de
eigen goddelijkheid. Zij is daardoor ook in staat om haar eigen relatie met haar goddelijke kern in
haar centrum op één lijn en in eenheid met haar goddelijke Bron op het Absolute niveau van God te
brengen.
Moeder Aarde en de mensheid dienen zo elkaar bij het bewust ervaren van hun goddelijkheid als
manifeste wezens.
Wij worden als mensen geconfronteerd met een grote uitdaging, nl. onze rol als Schepper te omarmen
en niet langer in een slachtofferrol te blijven vast zitten.
Wij worden momenteel nog in een slachtofferrol gedwongen door de huidige regeringsleiders, zodat
zij zich als redders kunnen profileren.
De basis van het menszijn op Aarde wordt gevormd door de drie-eenheid van Schepper, Geschapene
en het Proces van Scheppen. Deze drie aspecten zijn in ieder van ons verankerd.
Jij creëert jezelf en geeft je leven vorm: je bent Schepper.
Jij ervaart hoe het is om je eigen creatie te zijn: je bent Geschapene.
Jij geeft je identiteit van Schepper inhoud en je leert hoe het scheppen werkt in de praktijk: d.i. het
Proces van Scheppen.
Het dichtst bij de materie staat de hoedanigheid van Geschapene.
Het intensief verkennen van de polariteiten goed en kwaad, leven en dood, is een vereiste om het
Christusbewustzijn in jezelf te doen ontwaken.
Ben je meermaals in de positie van Geschapene geweest, dan heb je voldoende kennis van de fysieke
dimensie verworven om bewust je leven te verrijken als Schepper. Je was je daar als Geschapene nog
niet zo zeer van bewust. Het gevoel dat je levens op Aarde jou “overkwamen” was eigenlijk een
bewuste keuze van jezelf om deze levens vorm te geven.
Als je tot deze aanvaarding bent gekomen, kun je focussen op de manier waarop je dit doet. D.i. het
Proces van Scheppen. Hierdoor neem je verantwoordelijkheid voor je creaties. Jij bent zelf de
basiscreatie.
In de huidige samenleving speelt – zowel bij slachtoffers als redders – het gebrek aan een diepgaande
verbinding met de natuur een centrale rol in hun bewustzijn. Dit gebrek is een uiting van de disbalans
tussen het vrouwelijke en mannelijke principe in de mens.
Er dient rekening te worden gehouden zowel met het geheel als met het individu, bezield door liefde
en respect voor het leven op Aarde. Dit is noodzakelijk om de verbinding met het eenheidsveld te
activeren en om heling te brengen voor de huidige vervreemding van de mensheid met elkaar, met de
natuur en met de Aarde. Het vrouwelijke gaat alzo voor zichzelf, de mensheid en de Aarde staan.
De verbinding met het hart dient geactiveerd, in dienst van de mensheid en de Aarde.
Alleen dan vindt het mannelijke principe bezieling voor zijn daadkracht en creaties.
Het mannelijke en vrouwelijke in de mens vinden dan elkaar en komen tot eenheid bij het scheppen
van een Nieuwe Wereld.
Respect voor het zijn van andere wezens voedt je eigen zelfrespect en zelfliefde. Je relatie met de
natuur werkt als een spiegel voor de relatie met jezelf. De natuur, met al haar diverse energieën en
manifestaties, representeert je eigen lichaamsfuncties en organen.
Afhankelijk van hoe je daarmee omgaat, kan dit helend of ziekte makend werken.
Alle vormen van schade die de natuur wordt aangedaan heeft een directe beperkende invloed op de
mens. Iedere vorm van liefde en verzorging voor een ander kaatst positief terug !
Neem verantwoordelijkheid voor je individuele en collectieve creaties. Het gevoel dat wat er in je
leven van buitenaf komt is onjuist. Alle processen die zich in de wereld afspelen zijn een manifestatie
van de samenwerking van het individuele bewustzijn van iedereen.
De invloed van je gedachten, gevoelens, daden, woorden en handelingen op collectieve processen
verdienen meer aandacht en bewustwording van ieder mens.
Je creatiekracht en de positie die je inneemt heeft effect op de totaliteit van de mensheid en de Aarde.
Tevens heeft de totaliteit van de mensheid en de Aarde effect op jou.
Je bewuste bijdrage betekent dus veel meer dan wat je tot nu toe voor mogelijk hebt gehouden.
Bewuste creaties hebben een specifieke functie in je evolutie als ziel.
Je hebt er op ziele-niveau bewust voor gekozen om in deze transformerende tijden aanwezig te zijn en
jouw bijdrage te leveren.

Je krijgt nu de kans om de vraagstukken van deze tijd aan te wenden om bepaalde vaardigheden te
ontwikkelen en werkelijke groei te ondergaan.
Je rol als Schepper kan je ook aanwenden ten behoeve van je relaties, je geluk, je welzijn en je
energetische en spirituele omgeving.
Als jij in je hart bent, oefen je een helende invloed uit op de mensen om je heen en de situaties in de
wereld. Jouw heling brengt eveneens genezing van familiepatronen en generatieprocessen teweeg.
Op basis van een diepe aanvaarding van de huidige realiteit komt jouw scheppingskracht in beweging.
Tegelijkertijd worden deze scheppingen door de natuur, de Aarde en de spirituele dimensie gedragen
en ondersteund.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank.
Thaïs Denise
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