Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.
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RICHT JE ANTENNES NAAR BOVEN
NIEUWSBRIEF MEI

De maand mei is vol van energie die planten, dieren en mensen de kans geven tot geboorte en
groei.
De keuze, de moed en de vastberadenheid om dit engagement aan te gaan bekom je door je
antennes naar boven te richten – zelfs tijdens de huidige chaotische toestanden op Aarde – met
de vereiste fijngevoeligheid.
Laat je geduldig maar toch doelgericht meedrijven met de energie van het HERT.
Laat je verrassen door het ongekende avontuur, geef je over aan de gevolgen van de keuzes
waarin je gelooft.
Dit leidt ontegensprekelijk naar contact met natuurwezens en de aanzet om onze keuzes in de
praktijk te brengen – vanzelfsprekend in evenwicht tussen onze voeten op de grond en het
vereiste vertrouwen in onze intuïtie. Het aardse en hemelse zijn tegelijkertijd aanwezig.
Je kan je afstemmen op het “gewei” van de bomen in het bos. Zij bezitten zowel takken die naar
boven gericht zijn en wortels om te aarden.
Luister naar de muziek van de natuurgeluiden. Zo verandert je innerlijke energie heel spontaan.
Velen maken hun keuzes nog vanuit de oude energie. Daardoor is er nog zowel chaos en
verwarring momenteel. Zij blijven vasthouden aan het gekende en wensen niet te evolueren.
Angst voor het onbekende en angst om hun macht te verliezen vormen hun drijfveer. Zij leven
nog vanuit de dominantie van het rationele i.pl.v. uit hun intuïtie.
Het verstand echter kan nooit waarheid vinden daar waarheid behoort tot het Hart en de Ziel.
Vanuit de Ziel keuzes maken geeft nieuwe perspectieven betreffende, Tijd, Ruimte en
Werkelijkheid. Je kan alzo het leven op een hoger niveau van bewustzijn en in harmonie
ervaren, waarbij de Goddelijke Creatieve Intelligentie door je heen stroomt als een creatieve
kracht.
Overgangen leveren steeds ongemakken en pijn op, meer bepaald in je zonnevlecht,
representatief voor je ego-verstand. Je ervaart dan vele loslatingsprocessen met de “vertering”
ervan in je verteringssysteem, slapeloosheid of minder leuke dromen.
Diep ademhalen is ook hier weer een must en toestaan dat het Kosmisch Licht alle oude
patronen van werkelijkheid en stress - welke je niet langer nodig hebt - ontbindt.
Visualiseer ruimte voor Vreugde, Liefde en Overvloed, voor Dromen en Creativiteit.
Wanneer jij je uitsluitend identificeert met je biologische werkelijkheid, ben je verstrikt in
ruimte en tijd voor al je intenties en doelstellingen.
Wanneer jij je identificeert met de hogere dimensies van bewustzijn, ben je bevrijd van de
beperkingen van ruimte en tijd. Je leeft dan vanuit een meer vloeibare werkelijkheid.
De constructie van onze beschaving is gefundeerd op een illusie. Als je gelooft dat alles prima
gaat met de ecologische realiteit van de planeet kies je voor ontkenning. Dat brengt ons bij de
machtshebbers die zich bekrachtigen door anderen te ontkrachten. Je komt het iedere dag tegen
in allerlei varianten. Onjuiste informatie wordt naar ons gestuurd over het ecosysteem, zodat zij
hun inkomen kunnen bestendigen ten koste van de levensvormen van onze planeet.
Wanneer er geen collectief ontwaken komt en het ontkennen van de manipulatie aanhoudt,
wanneer niet wordt gezien dat er geprofiteerd wordt door de machtshebbers, zal ons ecosysteem
verder blijven degraderen. Is er dan nog een toekomst om voor te leven ???
De periode rond Hemelvaart en Pinksteren kan je aanwenden om de Christusenergie in je eigen
hart wakker te maken en te kiezen om te leven vanuit je eigen Goddelijkheid. Samen alles met
elkaar delen vanuit het Hart, liefdevolle voornemens voor jezelf en je relaties uitspreken, je

scheppingskracht ervaren en manifesteren, liefde naar de wereld sturen en visualiseren dat alle
mensen op Aarde samen in liefde bij elkaar zijn.
Jouw keuze !
Ieder mens kan de boodschap van het Hart en de Goddelijke Liefde overdragen aan de
medemens.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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