Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
healing en spiritualiteit

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2012
DE PLANETAIRE WEDERGEBOORTE
De 2e eclips, bij volle maan, op 28 november bracht een krachtige energetische schoonmaak.
Ook de zonnevlammen van de laatste weken zorgden
zorgden voor meer angst, depressie, bezorgdheid
en…meer gewi
gewicht.
Wat momenteel plaatsvindt is de voortzetting van de reiniging en het verwijderen van de disbalans.
Zowel de elementen van de planeet – wind, vuur, water en aarde – alsook de kosmische hemelse
energieën,
energieën, maken er essentieel deel van uit.
De toevloed aan goddelijke vrouwelijke energie stroomt momenteel voorafgaand aan de ascensie van
1212-1212-12.
Deze gebeurtenissen, deze energieën zijn bedoeld om ons samen te brengen, om ons mogelijkheden te
bieden om
om diep
iep naar binnen te gaan. Binnen deze energieën bevinden zich levenskrachten van een hoge
concentratie die het mogelijk maken dat nobele gedachten zich snel manifesteren.
Wij zijn in een periode beland waarin gelijkwaardigheid tussen burgers/overheid,
werkgevers/werknemers
werkgevers/werknemers,
rknemers, onderdanen/bovendanen, managers/ondergeschikten, leiders/mensen die zich
laten leiden,
leiden, tussen sociale klassen, autochtonen/nieuwe landgenoten, bekende Belgen/onbekende
Belgen, tussen mensen onderling, tussen vrouwen/mannen, tussen rassen,
rassen, tussen continenten steeds
weer op de voorgrond treden.
Oude ongelijkwaardigheden verdwijnen geleidelijk aan. De jonge generatie brengt nieuw potentieel met
zich mee. Geen afhankelijkheid meer van statu
status
tus of vooropleiding. Zij vervullen hun levensmissie en
zoeken naar mogelijkheden om dit te realiseren.
Planetair evenwicht beïnvloedt iedere levende ziel om het innerlijk evenwicht te vinden.
Op 2121-1212-12 spreken we van de geboorte van een nieuw menselijk bewustzijn.
bewustzijn. Dit vraagt een belangrijke
structurele
structurele aanpassing in de manier waarop wij naar onszelf kijken, naar elkaar en naar de wereld.
In relatie met jezelf staan het ontwaken van je goddelijk bewustzijn en het activeren van de 4 principes
van de goddelijkheid van de mens centraal.
Deze 4 principes zijn:
zijn:
. eenheidsbewustzijn
. onvoorwaardelijke liefde
. aanvaarden van je scheppingskracht
. omarmen van je aardse goddelijkheid
Wij vinden momenteel onze weg terug naar onze spirituele essentie.
essentie. Wij maken
maken nu als een gegrond
gegrond en
geaard mens contact met onze Goddelijke
Goddelijke Bron. Zo kunnen wij hoge niveaus van ons bewustzijn, ons
Hogere Zelf integreren met onz
onze aardse persoonlijkheid.
In plaats van gevoelens van bedreiging en onveiligheid komt nu het liefhebben van anderen en van de
wereld om je heen. Je overstijgt angst, wantrouwen en agressie. Je opent je hart naar welzijn en groei van
ieder wezen op aarde. Je bent verankerd in je Goddel
Goddelijke
oddelijke Bron.
Bron. Je vindt bevestiging en veiligheid in
diegene die je bent. Je ervaart dat alles geschapen
geschapen is vanuit dezelfde Goddelijke Bron die jij zelf ook
bent. Deze nieuwe basisbasis-frequenties beleef jij voor jezelf, je relaties, de maatschappij.
Je persoonlijkheid en je Hogere Zelf integreren en brengen de verschillende lagen van je bewustzijn bij
elkaar.
De opening tot vrijheid en creativiteit
creativiteit die hierdoor ontstaat is het geboorterecht van ieder menselijk
wezen.
Door de zonnezonne- en maaneclipsen
maaneclipsen van november wordt de Goddelijke Alchemie
Alchemie versneld, nl. de
transformatie van mensen als op koolstof gebaseerde planetaire wezens naar op kristallijn
kristallijn gebaseerde
Zonnelicht Wezens.

De maaneclips van 25.11.2012 breidde de openopen-harthart-energie uit van
van de mensheid en van Moeder
Aarde.
Dit was de voorbereiding
voorbereiding van de weg voor de krachtige activiteiten van Licht tijdens de maand
december.
Op 1212-1212-12 zal onze
onze Moeder God en de vrouwelijke aspecten van de Godheid van de hele Schepping
ademen in het Kristallen Websysteem van de Aarde.
Deze gebeurtenissen
gebeurtenissen leiden ons naar
naar de finale op 2121-1212-12 – de Winterwende - en tevens de Geboor
Geboorte
van de Nieuwe Aarde.
Dit zal het
het ontwaken versnellen van zelfs de meest weerspannige ziel. Dat belooft !
Als zonen en dochters
dochters van God zijn wij multimulti-dimensionale wezens die bestaan op verschillende niv
niveaus
van bewustzijn tegelijkertijd.
tegelijkertijd.
Als je te midden al deze turbulentie
turbulentie Licht en Evenwicht/Vrede
Evenwicht/Vrede in je hart blijft bewaren dan zal je te
midden dit alles het StilteStilte-punt worden. Zo help je om een veld van Goddelijke Liefde, Vrede en
Compassie voor de Aarde te bewaren.
Onze lichamen maakten reeds nieuwe verbindingen om de energieën van d
dee 20122012-Poort te verwerken.
Lichtcodes zijn beschikbaar voor diegenen die hun hart openen en ze willen ontvangen.
Ook de Sterren
Sterren zijn in een Sterrenraster met elkaar verbonden dat de Asc
Ascensie van de Aarde tijdens de
20122012-Poort zal ondersteunen.
Er is geen ramp
ramp op wereldsch
wereldschaal nodig dit keer. Het 20122012-proces wordt doorgevoerd met de intentie
van Vrede en Genade.
Keer je af van profetieën welke chaos, angst en stress suggereren !
Vier liever wat er op Aarde en in de Melkweg reeds is bereikt !
Mogelijkerwijze heb
heb je last van slapeloosheid, angst, dep
depressie en verdriet wanneer je te maken krijgt met
deze energieën.
Gevorderde Lichtwerkers geven dag en nacht Lichtcodes door.
Focus je op je kristallen HartHart-Tempel, je eigen ruimte.
Weet dat alles goed komt.
Wij hebben
hebben de kritieke massa bereikt eind 2010 en duwen nu alle puin naar de oppervlakte.
Kijk naar het Licht dat dit alles naar de oppervlakte duwt.
De Violette Vlam is een effectief
effectief hulpmiddel tot transmutatie
transmutatie van ettelijke
ettelijke levens van oorlog, hebzucht,
armoede en alle
alle gruwelijke menselijke miscreaties naar de Eenmaking van
van Hemel en Aarde, naar de
Liefde voor de Aarde en elkaar.
De toekomst is slechts een potentieel en het verleden een herinnering.
Geniet de NUNU-ervaring.
De planetaire wedergeboorte is nakend.
Ik wens
wens jullie van harte een ongelooflijk prachtige transitie op 2121-1212-12.
Dat de droom van Vrede, Liefde en Overvloed Uw realiteit mag wezen.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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