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EXPLOREER JE NIEUWE POTENTIËLEN
------------------------------------------------------------------------------------------------Vele mensen ontwaken in deze tijd.
En wij ontvangen momenteel veel steun op onze planeet. Deze energieën helpen je om de
bewegingen betreffende je visies verder te versnellen en meer eigen verantwoordelijkheid te
nemen.
In de nieuwe wereld die je opbouwt dient je gehechtheid aan de schone schijn niet meer.
In de nieuwe wereld wordt je aangeraakt door de hogere oorzaak van liefde en elkaar steunen.
Het emotionele lichaam is het heilige lichaam van ervaring op deze planeet. Het is wat ons gered
heeft van de vernietiging die velen hebben gezocht.
Onze planeet is op zoek naar de rust van het emotionele lichaam.
Leer je emotionele lichaam toe te staan je bewust te maken van vreugde, inspiratie en
openbaring van de diepten van die vreugde.
Dit kan wanneer de hogere energieën klaar zijn om vollediger in je emotioneel lichaam binnen te
komen.
Diegenen die zich daartegen verzetten, zullen steeds meer conflicten, pijn en ziekte te verwerken
hebben.
De tweede wereldoorlog heeft bij de mensen een collectief verlangen doen ontstaan om meer
licht op aarde aanwezig te laten zijn. Collectief begon men te verlangen naar vrede en liefdevolle
energie. Dit is uiteindelijk doorgegaan met de komst van de vele indigo-zielen op de aarde.
Het hartchakra wordt de nieuwe basis en mee geïntegreerd met het hartchakra het
heiligbeenchakra en de zonnevlecht.
Stap in je actie !
Maak je medemens deelgenoot van jouw innerlijke wereld.
Deel je inzichten, visies en je bewustwordingsproces.
Het is veilig nu je verlangen te manifesteren om iets voor deze aarde en de mensheid te kunnen
betekenen.
Concentreer je op je pijnappelklier.
Via je pijnappelklier kan je nog meer informatie naar je toe halen, nog meer inzichten vergaren
en je bewustwordingsproces vergroten en versnellen.
De pijnappelklier is de poort naar verlichting en de bron van alle inzichten.
De pijnappelklier is het kristallen oog gericht op de bron van alle wijsheid.
Het emotioneel lichaam zal de leidraad zijn in je leven, niet vanuit aardse emoties, maar je leven
zal geleid worden vanuit goddelijke verbondenheid.
Het emotioneel lichaam is de schakel tussen je fysiek en spiritueel lichaam.
Wij worden gestimuleerd om identificaties los te laten en vanuit onze kern te leven, te ervaren
wie wij in wezen zijn.
Nieuwe verbindingen kunnen ontstaan, verbindingen vanuit gelijkwaardigheid en openheid.
Het is een kans tot grote omkering.
Velen op aarde kunnen deze verantwoordelijkheid nog niet aan. Ze zoeken een sterk iemand die
het voor hen doet. Het gaat voornamelijk over onwetendheid en niet om onwil. Het gaat ook over
respect. Respect voor de verschillende tempi en wegen die er zijn om te leven en dat iedereen
zijn eigen weg moet volgen.
Zet in op liefdeskracht en creativiteit in plaats van actie-reactie en voorspelbare escalatie.
Stuur liefde en de vlam van waarheid en innerlijke vrede naar regeringsleiders, zodat wij op
grote schaal de vrede kunnen bewaren.

Augustus is de tijd waarin we onze gaven en daden tot Licht kunnen maken en zo het grote
geheel voeden.
Breng jezelf in gereedheid om in de onbekende ruimte te springen, je toekomst.
Je toekomst biedt eindeloze potentiëlen. Het is niet voldoende ze te ontdekken. Het is de
bedoeling dat je er iets mee doet. Actie zonder plan of potentiële uitkomst is het beste recept
voor je onvervulde verwachtingen. Overweeg je opties.
Gebruik de creatieve energie van deze maand om je potentieel en de beperkende energieën te
verkennen.
Doch, dubbel-check zodat je weet dat je stappen zet die zullen creëren wat je wenst.
Als je voelt dat het niet het juiste moment is, handel dan niet.
Je “toekomst” is gewoon een andere naam voor ongerealiseerde potentiëlen.
Realiseer je potentiëlen door zielsvolle, overwogen actie te ondernemen die jou ten goede komt.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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