Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.
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Wij bevinden ons in een periode waarin een herstructurering van alle maatschappelijke vormen
kan plaatsvinden. Deze periode wordt afgerond in 2021 en betekent het einde van het ontkennen
van de eigen goddelijkheid. Het herstructureringsproces creëert ruimte aan betekenisvollere
waarden en normen, gebaseerd op het openen van het hart en de ervaring van
onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn.
De verschillende maatschappelijke structuren hebben ons gediend om bepaalde patronen in ons
bewustzijn te activeren. Zo ook met onze familiale omstandigheden.
Iedere generatie opent nieuwe wegen voor de volgende generatie.
Door onze bewustzijnsevolutie beantwoorden de huidige maatschappelijke structuren niet meer
aan onze behoeften en verlangens.
De huidige maatschappelijke structuren zijn veelal nog gebaseerd op processen van voor de
tweede wereldoorlog toen het collectieve omkeerpunt naar eenheidsbewustzijn nog niet bereikt
was. Aan de grondslag van deze structuren ligt een zekere angst die met de ontkenning van de
goddelijkheid van de mens te maken heeft. Deze ontkenning leidde tot afscheiding van je
goddelijke bron en vervolgens tot het opbouwen van een maatschappij die op deze ontkenning is
gebaseerd.
De verhoogde trilling van NU brengt het verder indalen van je Hogere Zelf en het bewust
ervaren van je goddelijkheid als mens op Aarde in een versneld proces, net zoals het
eenheidsbewustzijn dat veld wint op het dualiteitsbewustzijn.
Onzekere momenten vormen de inspiratiebron om je te sterken in het openen van je hart, zowel
als mens en als samenleving. Dit is noodzakelijk om een verhoging van het niveau van het
maatschappelijk systeem op gang te brengen. Slechts door de erkenning van de mens van zijn
goddelijke essentie kan dit systeem zich transformeren en manifesteren.
De ziel van de Aarde en de ziel van de mens schreeuwen om her-verbinding met elkaar en reïntegratie van het eenheidsbewustzijn.
De Aarde voelt hoe mensen met elkaar en met de natuur omgaan. Zij ervaart hierdoor veel pijn.
De Aarde is een levend wezen dat zich openstelde om aan verschillende soorten zielen – zoals
dieren, planten en mensen – de gelegenheid te bieden lichamelijke vormen aan te nemen. Zij
nadert een tijd van reinigen en zuiveren.
Doordat het collectief zich nog teveel focust op angst, agressie, liefdeloosheid,
verwarring…worden andere intelligenties en bewustzijnsvormen in het universum – die hun
evolutieprocessen gekoppeld hebben aan die van de mensheid – gevoed door deze collectieve
gedachten en gevoelens.
Gedachten, wensen en uitspraken kunnen ofwel ondersteunende of vernietigende krachten
aantrekken.
Als een miljoenen massa continu afstemt op geweld, dan wordt een gewelddadig energieveld
gecreëerd, dat zich uit via oorlogen, ongelukken, natuurrampen…
Iedereen is medeverantwoordelijk voor alle processen op Aarde !
Door je dus dagelijks af te stemmen op liefde, wordt deze frequentie gevoed en gestimuleerd.
En als je je spanningen en disharmonieën in jezelf transformeert, dan geef je steeds meer ruimte
aan je goddelijke essentie en lever je een belangrijke bijdrage aan het collectief proces en aan je
persoonlijke ontwikkeling.
Momenteel is er een meer vrouwelijke instroom, meer vrouwelijke energie op Aarde. Dit lokt
conflicten uit met de nog aanwezige oude energie, de mannelijke energie.

Dit wordt op vele plaatsen in de wereld momenteel uitgespeeld. De mannelijke machten grijpen
iedere mogelijkheid om hun laatste kans om macht uit te oefenen te manifesteren. Hun motivatie
bestaat hoofdzakelijk uit hebzucht.
De mensheid wroet zich momenteel uit het slijk tot alles geleerd is wat te leren valt.
Het is aan ieder van ons om een nieuw scenario te schrijven, om je toekomst op te eisen en je
waarheid vast te houden in je hart.
Als een collectieve vibratie een inzicht bereikt, verandert alles. Onze technologieën ondersteunen
die verandering ten volle.
Visualiseer het beeld van jezelf als Lichtwezen in een fysiek lichaam. Het zal zich verbinden tot
een hologram dat mede een nieuwe planeet schept.
In het voorjaar van 2015 wordt dit alles duidelijker gemanifesteerd.
Ondertussen ervaren wij heftige emotionele energieën. Het is tijd om het verleden los te laten.
Als je alle emoties en de pijn, de boosheid en het verdriet verwelkomt, dan ontstaat een enorme
bevrijding.
Onvoorwaardelijke acceptatie aan te raden dus !
Pijn is gebaseerd op onwetendheid. Meerdere planeten ondersteunen ons in functie van
doorzettingsvermogen en kracht, in functie van bewustwording en expansie, in functie van het
hogere denken, waarnemen en intelligentie, in functie van het leren houden van onszelf
vooraleer we op de juiste manier van de ander kunnen houden.
We komen momenteel terug tot onwetendheid, maar dan wel met onze rugzak vol ervaringen.
Laat Vertrouwen en Liefde de begeleiders op je pad zijn !
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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