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“Geduld is een schone deugd”.
Deze dagen is dit gezegde onze grootste deugd geworden.
Gewoon ZIJN waar je bent is belangrijk. Niets forceren.
Wij reizen doorheen een tijdelijke leegte. Blijf dus denken aan je
doel met geloof en vertrouwen.
Na een periode van onrust en chaos is er een diep verlangen naar
vrijheid, vrede en harmonie, gemeenschappelijk delen en
democratie dat zich begint te manifesteren in de fysieke vorm van
de Aarde als verandering, zonder gewelddadige middelen. Denk
maar aan de protesten in bepaalde landen waar de nieuwe
generatie zich afzet tegen oude structuren om ruimte te maken
voor het Nieuwe.
Diegenen welke zich nog vasthouden aan het driedimensionale
bewustzijn zullen wanhopig worden. Diegenen welke het Hoger
Bewustzijn kunnen zien en voelen, ervaren een nieuw begin. Een
nieuwe manier van leven dient zich aan.
Alles wat nog rest in je persoonlijk leven van het oude
driedimensionale bewustzijn zal verwijderd worden en vervangen
door een hogere trilling.
Vertrouwen is zeer belangrijk. Laat los en verwelkom
veranderingen in vertrouwen.
Wanneer je Lichtlichaam reeds geactiveerd is zal je fysisch
lichaam zich uitlijnen met de nieuwe Lichtcodes voor verdere
evolutie op de Nieuwe Aarde.
Hierbij blijft het steeds belangrijk je opnieuw te AARDEN en je te
verbinden met je Kruinchakra. Trek de binnenkomende

energieën telkens door tot in je Hart om de Goddelijke Vonk te
ontsteken.
Deze dagen – met een overvloed aan zonne-energie die ons ten
deel valt – is het niet moeilijk om ook de zonne-energieën te
absorberen en te integreren in je lichaam.
Er is een grote behoefte het innerlijk leven te bevrijden en tot
uitdrukking te brengen in het concrete. We gaan alles waarnemen
vanuit een ruimer perspectief.
Verwacht nieuwe vormen, nieuwe structuren en bestuursvormen
in alle levensgebieden – zowel in de samenleving als in je
persoonlijk leven.
Hiërarchische structuren ruimen plaats voor netwerkstructuren.
Wij krijgen de mogelijkheid ons zelf uit te drukken en zichtbaar
te maken in het collectieve veld van individu naar individu, denk
maar aan internet.
Vrijheid echter geeft tevens weinig houvast. Alles wordt
beweeglijker.
Stel je open voor nieuwe creaties, nieuwe ideeën, overvloed,
nieuwe gewoonten in slapen, eten, je lichaam… Je krijgt de kans
Schepper te worden van je eigen leven.
Je hoeft niet alles ineens uit te proberen. Weet dat er geen
mislukkingen zijn maar wel leermomenten.
Hoed je voor de inhoud van je gedachten en gebruik je
gedachtekracht als dienstbaar aan het geheel van wie wij zijn.
Disciplineer je geest, versterk je concentratie, beheers je emoties,
focus op heldere gedachten en verlangens. M.a.w. neem je
verantwoordelijkheid.
Breng je innerlijk verlangen tot een concrete vorm.
De krachten van de Schepping wachten op je om gemanifesteerd
te worden.
Worstel je los uit de greep van het massabewustzijn en wees
moedig om tegen de stroom van gemeenschappelijkheid in te
gaan.
Leer je eigen Schepper zijn !
Wees niet te bescheiden en gebruik je energie om mee aan de
Nieuwe Wereld te bouwen.

Geniet van het NU en waar je ook bent en wat je aan het doen
bent, straal de binnenkomende Golf van Licht uit waarvan jij deel
uit maakt.
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
Contact: Thaïs Denise Hulsmans
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