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Leven is kiezen voor volledige belichaming.
Het confronteert je met alle delen van jezelf waarmee je nog niet voor het leven hebt gekozen.
Het brengt nieuwe mogelijkheden waarvan je vooraf niet weet wat deze voor jouw realiteit
zullen betekenen.
De mensheid heeft nu een nieuwe fundering. De dimensies waarvan de toegang nu beschikbaar
is, vormen energieportalen welke uit je energetisch verleden stammen. Ze maken deel uit van het
potentieel van de energetische toekomst van de mensheid. De ervaringen uit je andere levens,
tijdlijnen en dimensies als leraren en healers - die van vorige ascensiecycli deel uitmaakten - heb
je mee genomen als herinneringen om ze nu te gebruiken als hulp in deze cyclus.
Je bent al afgelijnd op deze energieën vanuit andere incarnaties. Nu kan je de energieën van de
Aarde en de mensheid er op afstemmen. Het brengt je naar een nieuw bewustzijn van je macht,
potentieel en mogelijkheden. Alle cycli bouwen voort op elkaar. Telkens een cyclus voltooid is
komt er een nieuw begin.
De nieuwe verbindingsfrequentie is “liefde”.
Er komt een her-verbinding tot stand van de fysieke mens met zijn goddelijk centrum, in zijn
zoektocht naar vrede en vreugde.
Op dit ogenblik is er veel transformerende energie beschikbaar voor de mensheid.
Met de volle maan en de krachtige Lichtenergie van Pasen kan je je creatiekracht bewust
toepassen. Dit creëert een grote opening in je bewustzijn en stimuleert je hartkracht.
Jij kan momenteel als doorgeefkanaal fungeren om de transformerende energie een bestaan op
Aarde te geven.
Je hebt een persoonlijke missie om het licht in jezelf te activeren en je hart te openen.
Laat je niet afleiden door diegenen die nog aan het zoeken zijn naar hun goddelijke essentie !
Het is tijd om bewuste keuzes te maken die opbouwend zijn voor jezelf, de anderen en de Aarde.
Iedereen zal het afnemen van beperkingen ervaren en een flow van energie genieten.
De maansverduistering van 15 april 2014 is zeer krachtig en brengt veel verandering te weeg.
Daardoor krijgen wij de kans om veel oude patronen los te laten. Deze energie werkt door op het
onderbewuste en blijft meerdere maanden ingeprent.
Ga naar de stilte van je binnenwereld waar nieuwe wegen en inzichten zich ontvouwen voor de
nieuwe tijd.
Laat de energie vloeien in directe communicatie met helderheid en bewustzijn. Zo kan
gehandeld worden in verbondenheid met innerlijke wijsheid en vrede. Door deze
maansverduistering ontstaat de verankering van een nieuw geïntegreerd veld van eenheid in
onszelf en in de wereld.
Beweeg soepel mee met de veranderingen en wees stil, dan kom je hier op elegante wijze
doorheen.
Kijk naar de paardenbloemen rondom je. Ze frissen je geest op en maken je helder en opgewekt.
Ze geven ideeën en inspiratie.
Ze bevorderen de groei van nieuw leven want ze beschikken over grote levenskracht.
Ik wens je veel krachtige Lichtenergie met de nieuwe maan en Pasen, met behoud van je
comfortzone.

Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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