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Velen worden ernstig ziek, verliezen hun werk, er komt een breuk in de relatie, verliezen hun
woonst…
We zien en vernemen het iedere dag opnieuw rondom ons. Tijd dus om eens verder te kijken
dan hetgeen ons overkomt. Tijd om nieuwe keuzes te maken.
Wat is de betekenis achter dit alles ?
Ieder van ons heeft ontelbare potentiëlen in zich, veel meer dus dan diegene die wij van onszelf
kennen en tot nu toe gebruikt hebben.
Een potentieel is reeds lange tijd eerder gecreëerd.
Door de Nieuwe Energie welke binnenkomt dienen deze slapende potentiëlen zich aan en
wachten op jouw keuze.
Geen angst ! Adem diep en verberg je er niet langer voor.
Er is zeer veel energie aanwezig in 2012. Deze energie komt van de Aarde zelf. Energie die lange
tijd heeft vastgezeten, wordt nu bevrijd.
Wij hebben ervoor gekozen om naar de volgende stap te evolueren. Geen twijfel of angst meer,
geen afleidingsmanoeuvers meer.
ACCEPTEER en INTEGREER dus de Nieuwe Energie door te ademen…
Hoe weten we dat we de juiste keuzes maken ?
Luister naar je gevoel, je intuïtie. Zo kom je in verbinding met je zielewens. D.w.z. dat je
voorbij je mind gaat, dat je je mind loslaat. Ascentie kan niet plaatsvinden vanuit de mind, wel
vanuit het gevoel, de ervaring, de passie.
Adem voorbij je identiteit, voorbij het begrijpen, voorbij de logica.
Er bestaat geen goed of fout. Er bestaat alleen ervaring.
Daarvoor hebben we geen regels nodig. Laat ze dus voor wat ze zijn en ga in de ervaring van het
NU-moment.
Twijfel niet maar vertrouw erop dat je Zielezelf je steeds de juiste weg wijst, ongeacht wat
anderen je vertellen, ongeacht wat je mind je tracht te vertellen.
De ervaringen met wantrouwen ondersteunen je bij het vinden van vertrouwen.
Je kan slechts in volledig vertrouwen gaan als je iedere verwachting loslaat en je aanvaardt wat
op je pad komt.
Je wordt steeds begeleid in het vinden van je juiste pad, ook al kies je voor een omweg.
Vertrouw er dus op dat alles goed komt ongeacht welke obstakels je pad kruisen. Dit zijn slechts
ervaringen.
Maak het jezelf niet moeilijker dan nodig en sta verandering toe in je leven. Alleen dan kan je
naar een volgend niveau evolueren. Wees verheugd te kunnen evolueren. Je leven wordt er
eenvoudiger door.

Bekijk het leven en je ervaringen eens vanuit een andere invalshoek en zie het komische van de
situatie in.
We kiezen nog teveel voor drama en daardoor blijven we erin vastzitten.
Bekijk de wereld eens als een theater waarin je verschillende rollen vertolkt. Bekijk die rollen en
lach er om !
Vergeet niet te dromen, want dromen komen vanuit het hart. Integreer je dromen. Dromen
behoren tot je potentiëlen. Laat ze deel uitmaken van je realiteit.
Leven vanuit je hart betekent niet een deel van je hart in vertrouwen openstellen. Het is
noodzakelijk ALLE delen van je hart open te stellen, alle kamers.
Laat je niet overweldigen door drama dit jaar, want er zal veel drama aanwezig zijn.
Kijk van achter je muurtje naar diegenen die nog voor drama kiezen, maar jij hoeft er geen deel
van uit te maken. Het is niet jouw drama.
Het is jouw keuze of je wilt expanderen op een gemakkelijke of moeilijke manier. Het kan echt
ook gemakkelijk gaan.
Neem niet zoveel problemen op je schouders.
Ontdoe je van alle weerstanden.
Heb jezelf lief zonder anderen te benadelen.
Wees assertief.
Maak je geest regelmatig leeg.
Ontwikkel je zelfbewustzijn en maak contact met de verfijnde werkelijkheid van de mensheid.
Vertrouw op je eigen innerlijke leiding.
Creëer liefde en dankbaarheid in je hart.
Visualiseer een lichtzuil rondom je van ondoordringbaar wit licht en roep de bescherming op
van Aartsengel Michaël.
Open je Hart voor de Liefde van het Universum en biedt jezelf aan in dienst van de Liefde.
Adem in…
Weet dat het Universum in al je behoeften zal voorzien.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs
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