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NEEM JE POSITIE ALS GEAUTORISEERDE MENS
NIEUWSBRIEF NOVEMBER

Onze Aarde ondergaat substantiële aanpassingen om ruimte te creëren voor de nieuwe
geautoriseerde mens.
Er zit spanning op de tektonische platen. Mensen nemen deze spanning over en je merkt hoe zij
er soms bijzonder sterk op reageren. De uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden, geven
ons soms een verloren gevoel. Deze uitdagingen geven de kans onze energie te resetten en ons in
beweging te zetten om verder te gaan. Als een nieuwe geautoriseerde mens kunnen wij veel meer
van ons eigen Licht dragen en verder evolueren in die richting.
Momenteel is een volledig Lichtlichaam op Aarde nog niet mogelijk wegens te uitdagend, omdat
de collectieve frequentie van de mensheid daar nog niet aan toe is. Ons Lichtlichaam kent
enorme gevoeligheden. Dat is de reden waarom mensen zoveel allergieën en gelijkaardige
uitdagingen ondervinden.
Je kan de keuze maken meer bezieling in jouw leven te brengen, om hetgeen jij in essentie bent
meer toe te laten en zichtbaar te maken hier op Aarde. Sta jezelf toe te bewegen in een andere
frequentie, voorbijgaand aan de menselijke beperkingen en logica van het verstand.
Het verstand heeft niet het vermogen om uit een groter bewustzijn te putten en biedt bijgevolg
alleen mogelijkheden/oplossingen aan binnen dat beperkt bewustzijn. Dit leidt nooit tot een
echte oplossing. Het probleem blijft zich herhalen in allerlei varianten. Je kan het probleem
opnemen uit het beperkt bewustzijn en overdragen naar een veel groter bewustzijn binnen
jezelf. Je Ziele-bewustzijn kent geen grenzen van tijd en ruimte, overschouwt het probleem
vanuit een groter perspectief en leidt je naar de oorsprong van deze creatie.
Ongetwijfeld brengt dit onderliggende traumatische ervaringen en overtuigingen aan de
oppervlakte die te herleiden zijn naar een gebrek aan eigenwaarde in het verleden.
Als je al die gewonde delen van jezelf en alle overtuigingen aangaande beperkingen terug naar
de oorsprong van creatie brengt en integreert, dan ontstaat healing en evolutie.
Luister naar je buikgevoel !
Je kan je onderscheidingsvermogen oefenen door het verschil te leren voelen tussen de stem die
uit je verstand en de stem die uit je buik komt.
Vanuit je buikgevoel creëer je een her-verbinding met je Goddelijke Bron in Moeder Aarde, met
je innerlijke Goddelijke Bron in je buik en met de Goddelijke Bron op Absoluut Niveau.
Je essentie is Liefde en om die Liefde vrij te kunnen laten stromen neem je een positie in waarin
jouw bestaansrecht en je scheppingskracht vrij kunnen manifesteren.
Door positie in te nemen breng je tevens het Goddelijke over naar je intermenselijke relaties, je
relatie met dieren en de natuur.
Aan jou de keuze om de weg in te gaan van gekte en wanhoop, hopeloosheid en zelf-vernietiging
ofwel een diepere verbinding aan te gaan met je interdimensionale of spirituele aard.
Echter, diegenen die een transcendent en interdimensionaal of spiritueel zijn van zichzelf
bezitten, kunnen af en toe eveneens het pad van gekte en zelf-vernietiging ontmoeten. Dit komt
omdat onze 3D-werkelijkheid aan het schommelen en versnellen is. Ons biologisch organisme is
niet altijd direct in staat om daarin mee te gaan.
Om met die druk op je biologische natuur om te gaan en succesvol deze chaotische tijden door te
komen, is een diep authentiek contact nodig met je interdimensionale of spirituele aard en de
zelf-vernieuwing die hieruit voort vloeit.

Het loslaten van de oude wereld en je gehechtheid aan de gedachte hoe je moet zijn is een
noodzaak om het hogere pad te bewandelen in een grotere samenhang, ondanks wat er om ons
heen gebeurt.
Houd vol en weet dat alles eerste erger wordt vooraleer het beter wordt !
Tracht door de feiten en de ernst heen te kijken en vergeet niet af en toe te lachen !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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