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VERBONDENHEID EN UITWISSELING
___________________________________________________________________________
Onverwachte weersomstandigheden doen zich voor.
Zij zorgen er voor dat oude energie getransmuteerd wordt.
Wanneer een land nog steeds donkere gebieden vast houdt, dan worden deze
gereinigd. Denk bijvoorbeeld aan energie uit oorlogen welke nog steeds vast zit.
Wanneer dit alles gezuiverd zal zijn op het kosmisch moment 12.12.12 zal de
eigenwaarde terugkeren en kan dit land bewegen naar verlichting en ascensie.
Zonne-gas heeft een eigen magnetisch veld en wanneer dit langs onze planeet
stroomt – in tegengestelde richting van het magnetisch veld van de Aarde –
veroorzaakt dit enorme turbulentie.
Dit kan gevolgen hebben voor onze elektronica, het luchtverkeer, satellieten en
de menselijke aura.
Deze energetische activiteit zal nog escaleren en vermoedelijk in 2013 tot haar
hoogtepunt komen.
Welke symptomen geeft dat ons: angst, emotionele pieken,
stemmingswisselingen, depressies…
De bedoeling is wel dat wij deze sterke energie-toevoer leren beheersen als een
krachtige energie tot manifestatie van hoger vibrerende doelen, op voorwaarde
dat deze energie verstandig wordt gebruikt en het auraveld intact blijft.
Als je een visie, een idee, een schouderklopje, een glimlach…geeft, helpt dit je
deze energie-golven te gronden zodra ze arriveren.
Je Licht verankeren en uitstralen naar de ander zal je van het ene naar het
volgende niveau brengen.
Het aanwenden van meditatie en stabiliserende edelstenen is een aanrader,
daar de “sluier” heel dun is tijdens deze periode.
In een moeilijke situatie plaats je jezelf in de punt bovenaan een driehoek en
stijg je zo boven de situatie uit.. Je kijkt vanuit een ander perspectief naar de
situatie. Het zal je leven vergemakkelijken en meer helderheid verschaffen. Er
is dan minder gehechtheid maar meer verbondenheid mogelijk vanuit meer
inzicht. Verbondenheid en uitwisseling.
2012 is volgens Aartsengel Michaël het “Jaar van de Samenkomst van de
Zielen”.
Afgestemd op de hogere frequenties van Goddelijk Licht zullen de Lichtdragers
eenheid van Geest op alle niveaus kunnen ervaren.
Iedere individuele ziel kiest zelf welke hoeveelheid van de Goddelijke Gave van
transformatie ze wil ontvangen en aanwenden.
Zet je twijfels aan de kant, luister niet naar kritiek of aansporingen van
anderen.
Volg je eigen innerlijke leiding, zo kom je niet op een dwaalspoor terecht.

De mensheid wordt tijdens de maand augustus ondersteund in de beweging
naar het hartchakra. De voor-en achterkant kan op bepaalde momenten “raar”
aanvoelen, een beetje draaierig.
Acties die je niet langer dienen kan je loslaten. Er komt een dieper gevoel in je
hart over hetgeen je wilt doen ten dienste van het goede voor het grote geheel.
Het jaar 2013 staat immers in het teken van “verdienstelijkheid”.
Gebruik zo regelmatig mogelijk de Oneindigheids- of Lemniscaatademhaling
waarmee je je ascensie-chakra en de achterkant van je hartchakra opent.
Jij bent de krachtbron.
Je gedachten, daden en intenties die je uitzendt verbinden zich met
gelijkwaardige energie. Die energie keert versterkt bij je terug na de
manifestatie in de wereld van oorzaak en gevolg én bekrachtigt je beeld van de
realiteit.
Wees een voorbeeld voor de anderen op het pad achter je en spreek jouw
waarheid.
Beheers je emoties en zorg voor je aura.
Gebruik de verhoogde toegang tot de hogere dimensie om jouw werkelijkheid te
manifesteren.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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