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LEVEN IN TWEE WERELDEN
Tijdens de transformatie van de Oude Energie naar de Nieuwe Aarde bevinden we ons nog met
één been in de Oude Energie en met het andere reeds in de Nieuwe Energie. Het loslaten staat
tegenover het vasthoudende.
Om je weg te vinden in de Nieuwe Energie Werkelijkheid is het niet nodig om daarvoor hard te
werken. Deze frequentie zit reeds binnen in jou. Je kiest ervoor om er in te stappen en dat doe je
vanuit je Hart en je stemt af op één lijn met deze frequentie.
Adem diep. Grond jezelf en verbind je met de aspecten van vreedzaamheid en overvloed.
Als je op de frequentie van vreedzaamheid, liefde en harmonie leeft, dan weerkaatst dit op de
gemeenschap en keert op dezelfde frequentie naar jezelf terug. Als je leeft op de frequentie van
dimensionale onevenwichtigheid, dan ervaar je ongerustheid en stress, kortom turbulentie.
Je Hogere Zelf zoekt naar balans tussen Ik en Wij, kennis van het Zelf en kennis van het Zelf
binnen de leefgemeenschap van onderlinge verbondenheid en eenheid.
We dienen onszelf respect, aandacht, veiligheid, bevestiging…te schenken. Wacht niet tot
iemand in de buitenwereld je daarmee te voet valt.
Onze oude ego structuren brokkelen af. We hebben het niet meer nodig ons vast te klampen aan
oude identiteiten als “ik ben spiritueel leraar”, “ik ben healer”, ik ben coach”. We gaan steeds
meer leven vanuit “hart en ziel”. Logisch gevolg hiervan is dat we als vanzelf vreugde en
innerlijke vrede ervaren.
Dit betekent ook dat oude denkpatronen uitslijten. Dit voelt niet zo eenvoudig aan en vraagt veel
rust, stilte en alleen zijn.
Hecht je niet langer aan een bepaalde manier van Zijn, een beperkte of te gestructureerde visie.
Geef je macht niet aan iemand buiten jezelf. Onderscheidingsvermogen zal de oude waarheid
vervangen door een hogere waarheid, een nieuw concept. Nieuwe gebieden van onze hersenen
worden geactiveerd en helpen ons hierbij. Onze telepatische en intuïtieve vermogens zullen
toenemen.
Een ascensieproces vertoont steeds een patroon van “eb en vloed”. De Aarde ontvangt een
instroom van grote pulsaties trillingspatronen van nieuwe hogere kosmische stralen, gevolgd
door periodes van meer rust.
De instroom van nieuwe energie en informatie wisselt af met een tijd van integratie en
manifestatie.
Het fenomeen van de kometen en meteorieten is hierbij te verwelkomen. Zij dragen alle een
andere manier van leven met zich mee. Zij brengen ons de zaden van nieuwe levensvormen.
Stilstaan is niet meer aan de orde. Wij kunnen slechts falen indien wij geen enkele inspanning
doen of het opgeven.
Leg de focus op hetgeen gebalanceerd is en harmonieus in jouw leven. Overschouw of je deze
energie kunt uitbreiden naar andere gebieden van onbalans. Laat geen beperkende
energiepatronen uit het verleden nog toe. Neem geen tegenstrevende of verdedigende houding
aan. Neem waar zonder kritiek, zonder oordeel, zonder dominantie, zonder controle. Spreek je
spirituele waarheid en concentreer je op de Godsvonk binnen in de ander, hoe zwak ook.
Accepteer hun overtuigingen maar maak deze niet tot de jouwe. Laat de gebeurtenissen geen
impact op jou hebben.

Het is onnodig jouw bewustzijn te demonstreren, je straalt het gewoon al uit. Sowieso laat je
woorden van liefde, kennis en bekrachtiging achter. Je geeft het voorbeeld mede door het
gesproken woord en je zendt liefde, vreugde, vreedzaamheid, eer, integriteit, eenheid en
overvloed uit in plaats van angst, haat, schuld, isolatie en beperking. En dit om het speciale
geschenk van de Goddelijke Schepper te gebruiken voor het grootste goed van alles en iedereen.
Begin op het hoogste niveau van jouw begrip. Kijk met ogen van liefde, voel met een hart vol
medeleven. Functioneer met een geest zonder overschaduwingen van angst, schuld of oordeel.
Neem de dingen zoals ze komen, want teveel wilskracht haalt je weer uit je verbinding met de
Bron.
Verbind je met de natuur, met de dolfijnen. Dit alles helpt je je verbindingen te herstellen en je
te healen.
Geniet van al het nieuwe, het onverwachte, het wonderlijke.
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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