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WEES GELUKKIG!
------------------------------------------------------------Laat je drijven door de wateren, de wind, de wolken…en WEES GELUKKIG !
Heb dank dat jullie zijn wie jullie zijn.
Heb dank dat jullie je plaats op de Planeet innemen en je aanwezigheid uitstralen.
Heb dank dat we elkaars pad kruisten en onze frequenties elkaar ontmoetten.
Het Jaar 2012 is het JAAR van de VERANDERING.
Let op: raak niet gevangen in samenzweringen, drama’s en dergelijke.
Wij maken nieuwe verbindingen met zwaartekracht, magnetisme, licht, lucht, water,
aarde, energie…
Ook ons DNA verandert.
In 2012 laten we onze “realiteitsankers” los uit de Oude Energie zoals, emoties, vroegere
levenservaringen, zelfs de ordening van meubilair…
Wanneer voldoende mensen hun zelf-twijfel, hun angsten, haat en kwaadheid loslaten –
zodat dit het massabewustzijn bepaalt – dan pas zal kanker uit het leven verdwijnen.
Kanker stelt je in de gelegenheid je van één en ander te bevrijden. Deze ziekte dient dus
een doel. Iedereen heeft kankercellen in zich. Of je laat ze aan de oppervlakte komen of
je laat ze vrij.
Het proces van LOSLATEN is eigenlijk het proces van ACCEPTATIE van je ontwerp
van hoe je leven er denkelijk moest uit zien.
Je eigen weerstand belet je vooruitgang te boeken.
Als er dan plots een snelle beweging komt met de kans te verhogen naar een volgend
niveau dan gaat men in ontkenning, welke problemen en allerlei energie-uitdagingen
veroorzaakt.
De energie die uitgezonden wordt door een groep mensen,vermenigvuldigt zichzelf en is
sterker dan de som van die mensen.
Energie is intelligent en vindt de correcte weg. Maak je dus geen zorgen over je focus.
Het is tijd dat wij alle goede en mooie “dingen” die reeds bestaan op onze planeet –
maar onderdrukt worden door een duister systeem – door onze positieve intenties
verenigen en dat systeem doorbreken.
Adem Liefde in via je Kruinchakra, je “persoonlijke sterrenpoort” en adem Liefde uit
via je Hartchakra naar alle mensen en naar onze Planeet Aarde.
De Aarde is de Planeet van de Liefde.
Visualiseer wat je hiermee wilt zien, voelen…voor het hogere goed van de planeet en de
mensheid…en ervaar de vreugde alsof het reeds gecreëerd is. Dan zal het zich
manifesteren. De Wet van Aantrekking doet haar werk.

Lichtwerker zijn is eenzaam…
Dan ben je op de juiste plaats. Jij houdt het Licht hier. Jij bent hier nodig. Jij verankert
het Licht daar waar je bent.
Als Lichtwerkers kan je tweeërlei keuzes maken: of je reflecteert het Licht of je bent zelf
het Licht.
Je kan beide mogelijkheden toepassen, beide zijn nuttig.
Je bent dichter bij Thuis gekomen door je eigen evolutionaire proces.
Verspreid deze energie over de wereld.
Ideeën die je vasthoudt zonder te delen met een ander, ontwikkelen alleen in je hoofd
zonder dat ze geaard worden.
Door het openen van je hart overstijg je de dualiteit van goed en kwaad.
Vertrouw op je innerlijk kompas.
Als je in zuiver contact bent met je intuïtie dan sluit je aan op het Veld van Energie dat
alles en iedereen met elkaar verbindt en alle info bevat.
Dan overstijg je je dagelijks denken en je belemmerende overtuigingen.
Intuïtie kiest steeds feilloos de beste mogelijkheid.
Laat jij het Universum toe om deel te nemen aan haar schepping ?
Of kan jij je behoefte aan controle loslaten ?
Kan jij je overgeven aan het proces ?
Kan jij leven in het NU, het heden zonder te weten wat er gaat gebeuren ?
Kan jij het huidig moment volledig beleven met een intens bewustzijn, vanuit de
echtheid met ons hele wezen, het onverwachte verwelkomend ?
Ons op koolstof gebaseerd lichaam transformeert. Het lichaam past zich opnieuw aan.
Door te kiezen voor goede voeding, beweging, meditatie, voldoende slaap, spirituele
oefeningen, weinig stress en tijd doorbrengend in de Zon – ook Maanlicht is goed – zorg
je niet alleen voor je fysieke lichaam maar ook voor je pijnappelpoort (info Saskia
Bosman).
De pijnappelklier is je interdimensionale poort naar je multidimensionale Zelf en dat
heeft een gezond lichaam nodig om de veranderingen in je leven te integreren wanneer
je deze poort opent.
Terwijl je pijnappelklier de inkomende boodschappen van Licht deelt met je hypofyse
(Meesterklier), deelt zij op haar beurt het geschenk met je hele lichaam via de
endocriene klieren van het endocriene systeem.
Terwijl deze cyclus van multidimensionaal Licht en Onvoorwaardelijke Liefde een
hoger bewustzijn produceert en bijgevolg liefdevolle gedachten en emoties, stijgt de
resonantie van de materie in je fysieke lichaam continu. Zo verandert je fysieke lichaam
geleidelijk aan in een Lichtlichaam.
Een volledig geopende pijnappelklier creëert een staat van diepe meditatie tijdens het
waakbewustzijn.
Door diep adem te halen activeer je de functie van de thymusklier die je gevoelens van
onvoorwaardelijke liefde versterkt en bovendien ook je immuunsysteem ondersteunt.
Zie jezelf als een foton (lichtdeeltje) in de eenheid van multidimensionaal Licht.
Kom tot AUTORISATIE…NU.
Dit betekent niet meer een leider volgen, wel jezelf volgen.
Je WIJSHEID is het resultaat van het uitpuren van je ervaringen (niet op drama,
trauma of negatieve ervaringen gericht). Deze uitgepuurde versie van je
ervaringen…dat is je ZIEL.

Investeer dus in JEZELF en WEES GELUKKIG !
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs
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