Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.
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VERBINDING MET JE GODSKERN
Er heerst een sterke behoefte om het innerlijke leven te bevrijden
en tot uitdrukking te brengen.
Vernieuwing en vrijheid in handelen botsen echter wel eens met
de gevestigde orde, met dwingende grenzen en structuren.
Deze vernieuwing vraagt om nieuwe vormen, nieuwe structuren
en bestuursvormen in ons persoonlijk leven en in de samenleving.
Vele menselijke wezens ervaren diepe wanhoop door de trauma’s
van afscheiding in hun bewustzijn.
Het gaat er om het bewustzijn verticaal te richten opdat de
heelheid kan doorstromen naar de beschadigde delen in jezelf.
Als je bewust omgaat met angst en afscheiding in jezelf, kan je
momenteel in de Nieuwe Energie makkelijker loslaten en
accepteren hoe alles IS, diep te aarden en de situatie zichzelf laten
oplossen. Gewoon toelaten dat vernieuwing, vrede en liefde je deel
zijn.
Zelfs al zie je geen lichtpunt in bepaalde uitzichtloze situaties,
vertrouw op het wezenlijke in je zelf zodat het zijn scheppend
werk kan doen in de Nieuwe Energie.
Gewoon ZIJN en vanuit het niet weten nieuwe vormen laten
ontstaan in alle openheid. Je bent dan in verbinding met je
Godskern en aldus beschikbaar voor nieuwe mogelijkheden.
Door diep te ademen raak je je angsten aan maar het laat je ook
voelen hoe je je individualiteit kunt integreren op een zuiver
dienstbare manier naar het geheel.
Bezieling betekent uit het drama stappen, steeds weer kiezen voor
wijsheid en waarheid en verder bewegen in hetgeen je Ziel je
toont in de oneindigheid van inspiratie.

Diep in jou kern heerst de stilte – de stilte die in haar wijsheid
onvoorstelbaar dynamisch is en allesomvattend.
Ga in communicatie met je Ziel en ontvang overvloed en vreugde
in je leven.
Het zij zo !
Thaïs Denise
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Sjamanistische klankhealing
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Psycho-Energetica
Boventoonzang
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