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De hele wereld is in beweging en niet alleen de bootvluchtelingen. Deze mensen laten hun oude
leven achter zich. Ze komen zichzelf tegen op zee. Ze ondergaan een proces van opnieuw
herboren worden. Voor sommigen is het letterlijk sterven om later opnieuw geboren te kunnen
worden.
De zee staat voor het oneindig Goddelijke Veld.
Deze mensen zijn op zoek naar een beter aards leven. Ze zijn op zoek naar het verder incarneren
van hogere aspecten van bewustzijn. Betere levensomstandigheden stellen hen in staat hun hart
te openen en hun trilling te verhogen. Sommigen van hen zullen later hun verantwoordelijkheid
nemen voor de transformatie van hun vaderland.
Zij komen naar Europa omdat in deze landen de collectieve bewustzijnsontwikkeling reeds een
meer bevredigende vorm heeft aangenomen voor wat betreft het materiële, het energetische,
emotionele, psychische en sociale. Bovendien hebben in het verleden de Europeanen de minder
ontwikkelde gebieden voor hun eigen gewin en expansie gebruikt. Dit vraagt om een
tegenprestatie. De vluchtelingen brengen nu vele kwaliteiten mee als bijdrage voor Europese
voorspoed. De grootste uitdaging voor Europa is het leggen van “bruggen” en het creëren van
verbindingen tussen verschillende culturen, religies en economische belangen. Deze uitdagingen
en gewenste daadkracht zullen de eenheid in het bewustzijn van de mensheid mee helpen
herstellen.
De balans tussen het mannelijke en vrouwelijke is een essentiële factor bij het scheppen van een
hoogwaardige beschaving. Evenzeer is er balans nodig binnen het vrouwelijke en binnen het
mannelijke aspect.
Het transformeren van verdeeldheid, armoede en angst naar eenheid, rijkdom en
onvoorwaardelijke liefde dient gerealiseerd door een grootschalig project dat
bewustzijnsverruiming en welvaart voor ALLE mensen kan bewerkstelligen.
Wij zijn nog steeds verdraaide en aangetaste energieën aan het reinigen. We vinden onszelf
steeds weer opnieuw her-bestemmend en -uitvindend. We verfijnen onze focus.
Ongetwijfeld gaat dit gepaard met fysieke en emotionele patronen zoals desoriëntatie,
geheugenverlies, depressie, verwarring, apathie…
Het steeds opnieuw en dieper aarden is belangrijk. Vertrouw verder op je lichaam.
We bevinden ons in het begin van de Aarde Ster/Planeet als een multidimensionaal experimenteel
werkelijkheidsgebied van alle Lichtwezens die kozen om te incarneren op Aarde. Dit geldt voor
mensen, maar ook voor alle vormen van leven zoals de dieren- en plantenfamilies.
Op LICHAMELIJK NIVEAU draaien de lagere frequenties weg uit het
SPIJSVERTERINGSSTELSEL. Dit geeft krachtige, waarneembare effecten wanneer een
verfijnde frequentie deze ruimte inneemt.
OP EMOTIONEEL en MENTAAL NIVEAU worden de lage frequenties van ANGSTEN en
ONGERUSTHEDEN vervangen door hogere, verfijnde energieën.
Dit gaat tijdelijk vooraf door verhoogde angst- en stresstoestanden en overactieve mentale en
emotionele energie.
In AARDSE TERMEN merken we een verhoogde activiteit van VULKANEN en
AARDBEVINGEN, veel beweging en VERSTORINGEN in het WEER. De reinigende werking
van vuur en water zullen regelmatig merkbaar zijn.

De overgang van de seizoenen betekenen telkenmale hoogtepunten van nieuwe energie-instroom.
Verbind je met de diepere dimensies van de natuur, zo vergroot je de harmonie in jezelf en de
gemeenschap.
Gebruik de kracht van het Zuiden om ten volle te leven, in uitwisseling met anderen om alzo je
leven vorm te geven.
Besef dat je veel Goddelijke hulp ontvangt van gidsen, begeleiders, meesters, engelen…bij het
nieuwe aardingsproces. Je bent nooit alleen !
Het is tijd om onze Aardse Tuin opnieuw te eren en alle levensvormen die aan de Aarde werden
geschonken te verzorgen, dankbaar voor ieder levend wezen en hun bijdrage aan de Tuin van
het Leven, onze Planeet Aarde, de Galaxy en de Kosmos.
We vormen allen één Zielefamilie. Iedere soort brengt een geschenk van de Sterren.
Laat de ontvangen zegeningen niet verloren gaan !
Het zij zo !
In Licht,Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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