Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.
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EEN NIEUWE STAAT VAN ZIJN
NIEUWSBRIEF FEBRUARI

Ons lichaam bezit een eigen bewustzijn en meerdere bewustzijnslagen. Zij maken deel
uit van het gehele bewustzijn van je fysiek. Die bewustzijnslagen ontstaan telkens in een
bepaalde fase van je leven.
Het Nieuwe Bewustzijn verschilt van het Oude Bewustzijn. Dit laatste is gebaseerd op
oude manieren en overtuigingen. Het Nieuwe Bewustzijn ontstaat in het bewustzijn van
de ziel, wat de mind niet kan bevatten.
Alles wat jou aanbelangt wordt meegenomen, iedere creatie en integratie. Het is een
hernieuwde fysieke balans, gesteund op bezieling en creatie.
Het Nieuwe Bewustzijn wordt niet gehinderd door oude bewustzijnslagen die een rem
leggen op je fysiek vanuit oude overtuigingen. Je fysiek, je lichaam is een
zelfregulerende, zelfhelende creatie. Het Nieuwe Bewustzijn, het Kwantum voegt daar
nog ongekende mogelijkheden aan toe.
Wij bewegen van een leven geleid door de mind naar een leven geleid door de ziel. D.w.z.
vanuit een niet oordelende communicatie kan je ontwikkeling makkelijk plaatsvinden.
Leven vanuit mededogen impliceert helderheid, waarheid en eerlijkheid.
Voor de bewuste mens wordt het een jaar van genieten, van expressie van jezelf,
stromen vanuit het hart en manifestatie, op een elegante manier. De mens ontwikkelt
van macht en onmacht naar acceptatie en loslaten.
In deze periode wordt zowel innerlijk als op wereldvlak controle, macht en onmacht
opnieuw losgemaakt zodat het oude kan dienen als voeding voor het nieuwe. Persoonlijk
nemen we onze plaats in de wereld in om dienstbaar te zijn aan de vernieuwing. Steeds
meer gaan we zelf oplossingen creëren voor situaties die ons van onze vrijheid beroven
of niet zuiver zijn, door samen te werken. Zo zullen allerlei groeperingen ontstaan: de
zgn. communities, niet te verwarren met de vroeger bestaande communes !
De nieuwe structuren die ontstaan zijn gebaseerd op het nemen van eigen
verantwoordelijkheid, authenticiteit, zelfbestuur, gelijkwaardigheid, openheid en
vrijheid, allemaal typische Watermantijdperk-waarden.
Maart en september 2015 zijn belangrijke ankerpunten voor deze veranderingen.
Houd je aandacht en verbinding op jezelf gericht en zet je eigen leven centraal in je
keuzes, dan blijf je uit de polariserende krachten die vanuit de overleving in 2015
bijzonder sterk kan zijn. Het is de bedoeling dat we onze uniciteit erkennen en
herkennen, om van daaruit onze plaats in te nemen in de wereld of in die groep met die
specifieke missie.
De mate waarin je verbonden bent met de goddelijke ordening bepaalt of je dit jaar
hoofdzakelijk zal ervaren vanuit een overlevingsmechanisme of vanuit je kracht.
Goddelijke ordening ontstaat als je in je eigen kracht en zelfbestuur staand, verbonden
met zowel kosmos als aarde, in het geheel jouw plaats inneemt.
We worden weer heel als we onze oerkracht durven toelaten. Dus geen daderslachtoffer- of redderrol meer ! Vergeving is super-belangrijk hierbij om plaats te
maken voor gelijkwaardige co-creatie.
Een must is het respectvol leren omgaan met gedachtengoed, cultuur en religie.
Zorg voor een stevige basis en leef volgens je eigen normen en waarden op een
opbouwende manier.
Nogmaals: blijf dicht bij jezelf !

Als je vanuit je eigen kracht leeft, weet je welke plaats je inneemt in het geheel van de
goddelijke ordening. Geen ego-strijd meer nodig dan ! Geen angst, oordeel of illusie !
Volg de stroom waarin je wordt geleid door je hart en wat je blij maakt. Gewoon
meedeinen met de stroom !
De oude energiepoorten op krachtplaatsen in de wereld sluiten zich en nieuwe poorten
openen, welke gebaseerd zijn op non-dualiteit, d.w.z. heelheid.
Voed de hartskwaliteiten van de ander in je relatie door respectvol om te gaan met het
vertrouwen en de overgave dat de ander je geeft. Zo kan de ander zich verder openen
vanuit het hart, doordat gereageerd wordt op zijn/haar hartskwaliteit. Dit stimuleert
tevens je eigen hartskwaliteit en hartopening. Je voelt je zelf opgetild, geïnspireerd,
lichter en geliefd. Relaties vormen een belangrijke weg voor de integratie van je Hogere
Zelf.
Hetgeen de ander je aanbiedt als rol en wanneer dit niet in overeenstemming is met
jouw hartskwaliteiten, hoef je niet te accepteren.
Respect voor jezelf en de ander is hierbij essentieel. Handel zodanig dat je jezelf en de
ander niet kwetst. De liefde voor de ander komt altijd overeen met de mate van liefde
voor jezelf. Als hetgeen je voor een ander voelt gekoppeld is aan het jezelf weggeven,
dan is er geen sprake van liefde, maar van een uitwerking van een zelfveroordeling.
Des te opener het contact, des te sterker de stroom van liefde.
In 2015 zal ook een nieuwe vorm van je innerlijke magie geïntroduceerd worden. Je
oorspronkelijke gaven zullen één voor één langzaam terug geopenbaard worden. Je
fysieke lichaam zal aangepast worden want het was ontworpen om slechts een bepaald
percentage van je Licht te dragen.
Maak bewuste keuzes en een verzorgde verbinding met je ZELF en je gevoelens. Wat je
de voorbije jaren hebt gedaan is de voorbereiding voor de inwijding in je Hart.
We krijgen de kans een nieuwe weg in te slaan, om situaties te benaderen vanuit een
hoger perspectief. We ontvangen inzicht in innerlijke leiding. Wij hebben echter nog tijd
nodig om naar binnen te keren en hebben de stilte nodig om te zien wat nog verborgen
is. Een stukje angst kan je verhinderen keuzes te maken en bepaalde
verantwoordelijkheden aan te gaan. Dus eerst nog even opruimen, reinigen, ordenen en
onderzoeken, relaxen…
Daarna bekom je de nodige inspiratie om een stapje verder te gaan.
Jij bent niet je gedachten. Deze komen en gaan. Als jij je ermee identificeert dan ga je
piekeren en krijg je stresserende gedachten. Train je om gedachten gewoon voorbij te
laten gaan om zo binnen in jezelf in de stilte en de leegte te komen.
Opgelet voor illusie, voor projectie, voor het je laten misleiden. Niets is wat het lijkt in
2015 !
Misleiding ontstaat wanneer je de macht aan de andere geeft, de autoriteit buiten jezelf
legt. Blijf in het NU en laat komen wat komt. Alleen vanuit onze innerlijke leiding
kunnen we vorm geven aan een nieuwe wereld. De Nieuwe Aarde is gereed om op te
staan en een verantwoordelijke Planetaire Beschaving te zijn. Het voelt alleen nog even
niet zo aan. We gaan momenteel nog door de laatste stadia van de desintegratie van het
“oude” vooraleer de ascentie van de planeet en haar opkomst als multidimensionaal
lichaam in het zonnesysteem te bewerkstelligen.
Je zal nog veel onrust ervaren rondom je en verstoring van de zwaartekracht. Ook
stoornissen in het spijsverteringssysteem, pijn en ongemak in de Zonnevlecht en het
Hartchakra. Zeer oude kwesties van mentale en spirituele afhankelijkheid komen
hiermee ten einde. Wij creëren onze eigen relatie met de Galaxy en de Kosmos. Tijdens
de integratie van de nieuwe energie laten we ook jarenlang religieus en spiritueel
misbruik en overheersing los. We laten ook de angst van overheersing en controle los, de
angst van misbruik en de angst van gebrek en lijden.
Verbind je met de goddelijke vlam binnen in je hart. Breid dat Licht uit in je
Lichtlichaam en voel de uitgebreidheid van Licht, Liefde en Belichaming.

Visualiseer de Aarde als een prachtige tuin, gevuld met overvloed, liefde en vreugde.
En geniet !
Weet dat alle confronterende uitdagingen je helpen om in je eigen kracht te leren staan,
de Schepper van je eigen werkelijkheid te worden en positieve levenskracht uit te
zenden, de wereld in.
Vanzelfsprekend dien je een actieve deelnemer te zijn en de noodzakelijke fysieke actie
te ondernemen om jouw dromen tot bloei te brengen. Je dient positieve trillingen naar je
toe te trekken die nodig zijn om jouw visies in fysieke vorm te activeren.
Eenzaamheid ervaren is het beste middel om te ontdekken wie je in wezen bent en te
handelen vanuit een intuïtief niveau, geen emotioneel niveau.
Vanuit Liefde kan je een wereld scheppen die een reflectie vormt van je eigen
goddelijkheid.
Het Licht zoekt steeds het Licht binnen de duisternis en wordt steeds krachtiger en
stralender.
Geniet van je nieuwe kansen en je nieuwe staat van ZIJN.

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