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Volgens de visie van Maria, Jozef, Maria Magdalena en Jezus komt niet ieder geboren mens tot
spirituele volwassenheid.
Vele mensen sterven zonder hun spirituele en menselijke volwassenheid te hebben bereikt, in
termen van zelfbewustzijn.
Als je het punt hebt bereikt van zelfreflectievermogen, zelfvertrouwen, onvoorwaardelijke
liefde, moed en rouw om afstand te nemen van je ouders en je kindertijd , impliceert dit het
zelfstandig opeisen van je bestaansrecht, het je onafhankelijk opstellen t.o.v. de mening van
anderen, de liefde voor en loyaliteit aan jezelf en het omarmen en integreren van je eigenwaarde
van binnenuit.
Je komt in de mogelijkheid je bewustzijn te verplaatsen van “Geschapene” naar “Schepper”. Je
verplaatst je van diegene die het allemaal overkomen is naar diegene die volledige
verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leven, eigen scheppingskracht en eigen
levenscreaties.
Je hebt dan geen goedkeuring meer nodig - o.a. van je ouders - om te zijn wie je bent.
Mogelijkerwijze heb je ook niet langer het innerlijk gevecht met hen nodig om te weten wie je
bent. Je ervaart innerlijke vrede en je staat volkomen op je eigen benen, uiterlijk en innerlijk.
Je laat alle gevoelens van slachtoffer- en daderrollen t.o.v. je ouders los. Jij neemt bijgevolg de
verantwoordelijkheid voor je geboorte, je geboorteomstandigheden en de vorm die je voor je
leven hebt gekozen, op zielsniveau.
Creativiteit, het nemen van initiatieven, relativeringsvermogen, zelfontwikkeling…vraagt om
een gezonde verbeeldingskracht.
Ieder mens heeft toegang tot verbeeldingskracht.
Ieder mens is innerlijk op zoek naar de magie van het leven.
Magie heeft steeds zijn wortels in de verbeelding en de fantasie.
Uitvinders deden beroep op hun verbeeldingskracht. Ook kunst zou zonder verbeeldingskracht
onbestaande zijn.
In onze huidige samenleving echter krijgen wij de fantasie van anderen te verwerken en wij
komen er zelf nog weinig toe onze eigen verbeeldingskracht te activeren.
Verbeeldingskracht “huist” in onze rechter hersenhelft, samen met creativiteit en intuïtie.
Met onze verbeeldingskracht of visualisatie hebben wij invloed op het scheppen – bewust en
onbewust – van onze wereld, in vorige nieuwsbrieven co-creatie genoemd.
Je bewustzijn wordt mede bepaald door de aard van voeding die je tot je neemt.
Voedingsstoffen hebben ook een energetische uitwerking op je energetische, emotionele en
psychische lichamen en op je bewustzijn.
Je dient rekening te houden met het profiel dat het best bij je past om je leven vorm te geven.
Je hebt nl. een unieke samenstelling van elementen zoals vuur, water, lucht, aarde en metaal die
samen een eigen energetisch profiel vormen. Correcte voeding verhoogt je trilling, d.w.z. brengt
een specifieke bewustzijnsoverdracht in je systeem teweeg.
Vanzelfsprekend heeft biologische voeding een meer natuurlijk, hartopbouwend en trillings
verhogend effect op je vier Aardse lichamen dan genetisch gemodifieerd voedsel.
Wanneer je je aandacht meer op je binnenwereld richt, ben je je bewuster van hetgeen je eet en
van het effect ervan op je bewustzijn. Doordat je meer kwalitatieve voeding gebruikt, heb je
minder vast voedsel nodig.
Wanneer je de leegte omarmt en innerlijke rust vindt, heb je minder eten maar wel zuiver eten
nodig.

Het contact met je innerlijk gevoel van leegte bekom je door het aanvaarden van je Aardse
grenzen. Het omarmen houdt in dat je deze leegte niet meer als bedreigend aanvoelt.
Deze leegte vraagt niet per se ingevuld te worden met voedsel.
Als je emotionele blokkades opruimt, weerstanden en zelfontkenning loslaat, verhoogt de trilling
in je vier Aardse lichamen. De behoefte naar voedsel van hogere kwaliteit verhoogt. Je verbindt
je met het bewustzijn van de wezens die je eet. Je wordt eveneens gevoed door hun bewustzijn.
Er ontstaat een uitwisseling met de natuur.
We spreken dan van bewustzijnsoverdracht en het beleven van eenheidsbewustzijn tussen jezelf
en wat/wie je eet. Tevens wordt zo je Goddelijkheid en de Goddelijkheid van de wezens die je eet
geactiveerd.
Gebruik je ego niet langer als een heersend systeem, maar als een dienend systeem.
Het is noodzakelijk je steeds opnieuw te identificeren als een Goddelijk Wezen met een
menselijke ervaring. Dan ervaar je telkens meer balans en innerlijke vrede. Het onderscheid
tussen je binnen- en buitenwereld wordt steeds duidelijker, ook het verschil tussen wat
belangrijk is en wat minder belangrijk .
Dichtbij en veraf ontmoeten wij onrust, onbalans, agressie, vernieling, liefdeloosheid en macht,
gebaseerd op handelen vanuit het ego.
Identificeer je niet met dat wat rondom gebeurt. Ieder menselijk wezen is ook een wezen van
licht. Bekijk de ander vanuit dat licht. Gebruik je onderscheidingsvermogen, niet je oordeel, om
te bepalen waarin jij mee wilt gaan of waarvan je afstand neemt. Blijf in de energie van liefde
voor je mede-licht-wezens. Dit alles zal voorbij gaan.
Liefde is de drijvende kracht in het universum.
Liefde is de Goddelijke kracht waaruit alles ontstaat, alles is en alles zal zijn.
Liefde is het Licht.
Wij – allen – maken deel uit van deze kosmische dans van evolutie.
Ik stuur je een glimlach en de zuiverheid van een kristal.
In Liefde, Licht en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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