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De bloedmaan van 4 april ll. verbindt het oude aan het nieuwe. Ze biedt de mogelijkheid om
oude creaties te laten gaan en nieuwe te verwelkomen.
Durf impulsief je inspiratie te volgen en nieuwe dingen in gang te zetten. Je ondervindt dan wat
goed werkt en verder kan leven alsook wat je best loslaat, hetgene dat niet kan aarden.
Velen houden nog teveel vast aan oude mechanismen en overtuigingen die vastgezet zijn in ons
onderbewuste door traumatische ervaringen uit andere levens, existentie of uit dit leven.
Zo zitten we dikwijls nog vast in de illusie van afgescheidenheid. Leer “nee” zeggen tegen
hetgeen niet klopt voor jou en als je dat accepteert, dan wordt het duidelijker waar je staat. Dan
kom je bij jouw basiswaarden in het leven en kan je die stroom uitdragen. Het leven gaat dan
zichzelf organiseren, en overvloed wordt dan een geboorterecht.
Wij worden energetisch aangezet tot open communicatie die een ja-stroom op gang brengt en
ons afremt om nog langer energie te spenderen aan een systeem van afbraak.
Op collectief niveau gaat het trouwens niet om één volk, maar om het laten samengaan van alle
facetten in het geheel.
De wereld, d.w.z. de maatschappij zoals wij die nu kennen zal verdwijnen, zoals alles
vergankelijk is.
Momenteel speelt zich een strijd om macht in de wereld af. De positie van de vrouw is het
centrale element waarover deze strijd gaat. Onderlinge concurrentie en hebzucht winnen het
van samenwerking voor het algemeen belang.
Na de IIe W.O. is het vrouwelijke stilaan terug in de samenleving gekomen.
De vrouw staat symbool voor gelijkwaardigheid, samenwerking, intuïtie, seksualiteit, plezier,
creativiteit, welvaart, liefde én het contact met onze goddelijkheid.
Het omarmen van het vrouwelijke opent de weg naar het hart en het bewust ervaren van je
God-Zijn.
De vrouw staat eveneens voor zelfliefde en zelfacceptatie, waardering en respect voor elkaar,
overvloed voor iedereen, gezondheid en educatie, creativiteit en verbinding met een groter
geheel. Zodra het vrouwelijke in de wereld wordt geaccepteerd zal de nu heersende strijd
relatief snel kunnen oplossen. Deze hoogwaardige beschaving is niet langer vatbaar voor geweld.
Het openen van nieuwe politieke en sociale wegen, waarbij het gemeenschappelijk belang voorop
wordt gesteld, zal de stroom van hartsenergie in de wereld herstellen en de huidige spanningen
oplossen.
Door recente planetaire ontwikkelingen wordt het Christusbewustzijn in de mens geactiveerd.
Dit indalen voelen wij op fysiek gebied d.m.v. vermoeidheid, griepverschijnselen, nek- en
rugpijn, keelontsteking, ander slaappatroon…
Vanaf het ogenblik dat je uitstijgt boven de dualiteit van goed en kwaad en vanuit je hart keuzes
maakt in mededogen en liefde, kom je terecht in een grotere ruimte waarin jij je vrij kan
bewegen en vanuit een breder perspectief observeren.
Het ontwaken van de onvoorwaardelijke liefde in het hart vormt de basis voor het ervaren van
je eigen goddelijkheid.
Telkens wanneer jij je betrokken voelt in de strijd tussen goed en kwaad kan jij een hogere
invalshoek kiezen om een meer neutrale kijk op de situatie te krijgen, als onderdeel van het
grote geheel. Je creëert dan het gevoel dat je de hele wereld kan omhelzen in je hart, ongeacht
het gedrag van mensen of de omstandigheden die zich voordoen.
Want alles gebeurt uit onwetendheid en de behoefte aan liefde.

Blijf in je ademstroom en laat rustig gebeuren wat er zich voor jou aandient om tot bevrijding te
komen.
Let it be !
Je bent nooit alleen. Je wordt gevolgd en begeleid.
Enne…er overkomt je nooit iets wat jij niet aan kunt.
Op naar de volgende fase !
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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