Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.
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HERVINDEN
HERVINDEN VAN BALANS EN OPNIEUW CENTREREN
CENTREREN
________________________________________________________________
______
__________________________________________________________
Alles wat we zien gebeuren in de buitenwereld is een afspiegeling van de chaos in de
harten van de meeste mensen, een weerspiegeling van hoe mensen energie gebruiken.
Vanuit deze chaos kan nieuw leven ontstaan.
De nadruk ligt momenteel op het hervinden van balans en het creëren van een nieuw
centrum in je leven, een her-centreren waarin liefde, vrede, vreugde leeft en je rust
vindt, waarin harmonie, structuur en goed doordacht handelen een plaats krijgt.
Venus – planeet van liefde en schoonheid – ondersteunt ons hierbij.
Neem geen overhaaste beslissingen zolang je geen duidelijkheid bezit over wat je echt
wilt. Leer jezelf eerst als een energetisch wezen te zien, pas daarna als fysiek wezen en
zoek balans tussen deze twee aspecten van jezelf. Er is nog tijd genoeg om in actie te
treden.
Als je jezelf afgeremd voelt, weet dan dat deze situatie je de kans geeft op een nieuwe
manier naar jezelf te kijken, vanuit je gehele Zelf.
Als je een grote leegte (één been nog in 3D, het andere been reeds in 5D) ervaart, weet
dan dat het “oude” niet meer functioneert. Er wordt ruimte gecreëerd om echtheid en
authenticiteit toe te laten en te ZIJN wie je werkelijk bent: je bewust te worden van je
essentie, je kernkwaliteiten.
Je bent precies hier en op het moment dat je hoort te zijn. Je ontmoet precies dié mensen
op je pad die je nodig hebt.
Vertrouw op je gevoel en op de Liefde van het Universum dat je steeds precies datgene
geeft wat je nodig hebt en ook aan kan.
Zodra je energie er klaar voor is en je trouw blijft aan jezelf kan vernieuwing zich
manifesteren.
De ZON dient als spil voor de transformatie van ons menselijk bewustzijn.
Volgens de Hathors heeft de specifieke zonneverschuiving grote implicaties voor onze
toekomst en is het de ideale tijd om met onze innerlijke Zon te werken.
Stuur vanuit je Zonnevlecht – 3e chakra – waardering en dankbaarheid in een Gouden
Bol van Licht rondom je lichaam en naar de wereld toe. Dit geeft je healing en
transformerende resultaten.
Angst en ego, stresserende gebeurtenissen…helpen je in deze tijd om vroegere
conditioneringen te elimineren of uit te zuiveren. Tests allerhande in tolerantie tonen je
de beschadigde gedachtepatronen om ze bewust te her- en erkennen.
Wanneer jij je hebt afgestemd op het nieuwe niveau van bewust besef en je de daarbij
horende trillingsfrequenties hebt geïntegreerd, kan niets of niemand je meer
ontkrachten.
Bewust centreren in je Heilig Hart en de verlichte waarheid en wijsheid van jouw
Heilige Geest aanwenden, versterkt je intuïtie en je zelfvertrouwen. Zo zal je nooit op
een dwaalspoor terecht komen. Je zult steeds de juiste beslissing nemen en begrijpen.
Ongeacht wat er dan in de externe wereld gebeurt, zal je van binnenuit een sterk gevoel
van vreugde voelen opwellen (dit is niet synoniem aan plezier over hetgeen in de wereld
gebeurt en betekent niet dat je geen mededogen kan voelen). Je bent dan verbonden van

hart-naar-hart met de Schepper en jouw hunkering naar Liefde wordt geleidelijk aan
vervuld.
Door het proces om vreugdevol jouw aardse missie te volbrengen vanuit de jouw
gegeven kracht, wil en vastberadenheid, zal jouw Ware Zelf geleidelijk aan worden
geopenbaard.
Ascentie is een weg van ononderbroken transcenderen, een voortdurende zoektocht en
integratie van bekrachtigende Kosmische waarheden. Het vereist enige discipline om op
jouw weg gecentreerd en bekrachtigd te blijven.
Wees bereid jouw Hogere Zelf en helpers toe te staan het tempo van jouw vooruitgang
in te stellen, want zij overzien het geheel vanuit een ruimer perspectief.
Laat je Licht schijnen op alle delen van jouw Zelf die wachten om gezien te worden en
erken jezelf als de eenheid en volledigheid die jij in wezen bent. Koester je in de
oneindige compassievolle liefde van jouw Ziel.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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