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ZADEN VAN LICHT
Iedere keer dat je een meteoor binnen ziet komen of het verhaal hoort dat een meteoor
explodeerde boven één of ander land, worden zaden van licht gepland die de gehele
Aarde veranderen.
De komeet Ison wordt de Ster van Bethlehem genoemd omdat Ison zich op 26 december
het dichtst bij de Aarde bevindt en dan ook het best zichtbaar is.
Een komeet is een brenger van Licht en heeft invloed op ons hele Zijn. Een komeet
bestaat uit sterrenstof en wijzelf eveneens. Ons dagelijks drinkwater alsook al het water
op onze planeet is miljoenen jaren oud en afkomstig van ingeslagen meteorieten vanuit
de ruimte.
De invoering van Nieuw Licht door de Sterrenpoorten in juli en augustus bracht
energie-verschuivingen op diep niveau.
Toen de Aarde in december 2011 verschoof naar de 5e dimensie, schudde zij haar
beperkingen van de 3e dimensie af om zich te herverbinden met de Stroom van
Goddelijk Licht. Hierdoor werd ieder levend wezen op Aarde eveneens verrijkt met deze
Nieuwe Frequentie, wat leidde tot versnelde verandering.
In deze nieuwe werkelijkheid gooien we alles af wat zwaar is. Je lichaam begint Licht in
de Cellen te ademen. Dit gebeurt wanneer het lichaam op een voldoende hoge frequentie
is om de omschakeling te maken.
Deze verschuiving kan alleen plaatsvinden wanneer het lichaam zuiver geaard en
uitgelijnd is met het Lichtlichaam. Je bent dan op het punt gekomen dat je Licht vanuit
je Cellen uitstraalt.
Je op koolstof gebaseerde fysieke vorm verschuift naar een nieuwe, op kristallijn Licht
gebaseerde vorm. Je lichaam zal dan minder fysiek voedsel nodig hebben omdat het
voedingsstoffen ontleent aan het Licht.
Je emotionele en mentale energieën kunnen een tijdje labiel zijn. Het duurt even om je
aan de versnellingen in je systeem aan te passen.
Volg de weg van de minste weerstand. Volg de energie van de planeet Aarde.
Lange tijd leerde je hoe een leider te volgen.
Moeilijker was het jezelf te volgen, je eigen vertrouwensniveaus op te bouwen en jouw
grenzen te bekrachtigen.
Om tot harmonie te komen moet alles volledig open zijn, geen geheimen meer.
Alle antwoorden zijn binnen in jezelf te vinden.

Accepteer dat
1. vooraleer het beter wordt – de situatie escaleert.
2. intense veranderingen een Nieuwe Werkelijkheid aan het manifesteren zijn in
harmonie met de Goddelijke Creatieve Intelligentie.
De toekomst zal een uitbreiding zijn naar het Licht, de Vreugde en Overvloed van de
Nieuwe Werkelijkheid.
Droom je droom en wees mede-creator aan een nieuwe gemeenschap van Licht.
Het zij zo !
Thaïs Denise
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