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NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2015

HET GROEIEND BEWUSTZIJN OP AARDE
De Aarde heeft haar diepste punt van vastheid bereikt en gaat nu de weg terug. Geleidelijk aan
wordt de Aarde minder vast en de mensheid in een fysiek lichaam wordt bijgevolg ook steeds
minder vast.
Een logisch gevolg daarvan is dat de mens de behoefte voelt om zich anders te voeden, d.w.z.
bewuster, lichter en beter afgestemd op wie wij zijn.
Voeding is een weg tot bewustwording zowel op individueel als op collectief gebied.
Zolang je in verbinding blijft met je ware zijn zal je het aarde-systeem geen geweld aan doen, als
je beseft dat de Aarde geschapen is om alles wat op Aarde leeft te voeden en te onderhouden,
met inbegrip dat er ruim voldoende is voor ieder levend wezen. Als je afwijkt van dit natuurlijk
systeem dan kies je voor gemanipuleerd voedsel, maar dan kies je er tevens voor jezelf te laten
manipuleren, alsook het collectief systeem. Zo raakt het natuurlijk systeem van Moeder Aarde
totaal ontwricht. Dit heeft dan een ongelijke verdeling van het oorspronkelijk bedoelde tot
gevolg.
Kies welk pad je wilt volgen - de verbinding met je ware aard ofwel of je jezelf wilt afzonderen
van overvloed, welzijn, geluk en eenheid.
Wij staan voor de grote uitdaging “hoe kan ik mijn ZELF oprecht liefhebben ? Welke richting
geef ik mijn leven ? Wat maakt mij blij ? Waar ligt mijn kracht ?”
Van hieruit kunnen wij in onze eigenheid verder evolueren in het samenleven vanuit een hoger
bewustzijn.
Heel je fysiek is aan het veranderen, je zenuwstelsel, je DNA, het bevattingsvermogen van je
hersenen.
Je emotioneel lichaam wordt duidelijk gevoeliger.
Je aura- en chakrasysteem past zich energetisch aan.
Onze pijnappelklier (epifyse) verandert en dit is belangrijk omdat de verkristalisering van dit
kliertje ons geleidelijk aan in de mogelijkheid brengt onze multi-dimensionaliteit te ervaren.
Kortom, wij zullen in staat zijn andere werkelijkheden te ervaren. Je zal in de kosmos op
meerdere plaatsen tegelijkertijd kunnen zijn.
De weg van het HART is de toegangspoort naar een nieuwe tijd waarin meer persoonlijk respect
naar elkaar zal ontstaan en er meer rekening wordt gehouden met de ander.
Vertrouw ! Luister naar je intuïtie. Het brein is een mechanisme ter overleving. Intuïtie bepaalt
onze richting op Aarde. Intuïtie zal in de toekomst belangrijker zijn dan het brein. Je zal
gelijkgestemden ontmoeten.
De huidige onbalans in vele bevolkingslagen wordt gestuurd door oude krachten van
machtswellust welke men niet wil inlossen. De evolutionaire fase van de Aarde echter zal deze
krachten niet langer ondersteunen.
Vermits ook het menselijk bewustzijn toeneemt, begint men meer en meer te beseffen dat het
brein ondergeschikt is aan het bewustzijn en aan hetgeen men de wereld tracht voor te houden.
Het groeiend besef dat bewustzijn hier op Aarde de belangrijkste factor is, zal de mensheid
helpen zichzelf als goddelijk wezen te ervaren.
Door steeds contact te nemen met je innerlijke STILLE ruimte, ervaar je de kracht in je ZELF
en kan je je aardse leven vergemakkelijken, want alle antwoorden, inzichten en wijsheden zijn
latent aanwezig binnen je zelf. Al de innerlijke kennis toont je de weg in de huidige chaos.

Je creëert zelf innerlijke balans en evenwicht. Je ervaart de verbinding met je ZELF en dat wat
echt is.
Je bent hier op Aarde om alle transformatieprocessen mee te maken en om door jouw Licht en
Liefde een meerwaarde te creëren op deze planeet.
Zo ondersteun je allen die naar deze planeet zijn gekomen om hun bijdrage te leveren ter
ondersteuning van dit unieke transformatieproces, en van deze wereld een hemel op Aarde te
maken.
Besteed de nodige aandacht aan je pijnappelklier, de poort tot universele kennis en inzichten.
Het vergroten van je intuïtie gebeurt via dit kliertje, als toegangsweg tot kosmische energie. Dit
kan via meditatie, focus, activatie.
De overgang van de ene dimensie naar de andere geeft ons het gevoel geen houvast meer te
hebben, dus vertonen wij de neiging oude structuren te willen vasthouden. Doch, de huidige
energie verlangt andere structuren.
Zoals in eerdere berichtgevingen meermaals aangehaald…voel wat er binnenin jouzelf leeft, laat
los wat niet meer functioneert. Geen innerlijk gevecht meer maar overgave aan de nieuwe
energiestroom.
Heb vertrouwen in je eigen kracht ! Zo bekom je innerlijke rust.
Weet wel dat je niet alleen het positieve kan ervaren. De golfbeweging van positief/niet positief –
het dualiteitsprincipe – brengt dat wat je nodig hebt in dit aardse leven.
Niets in het heelal, niets in de totale schepping functioneert op zichzelf. Alles is met alles
verbonden in totale eenheid. Denk daaraan wanneer je anderen ontmoet die nog niet zo ver
geëvolueerd zijn als jij, denk daaraan ook m.b.t. de huidige vluchtelingenstroom.
Jij bent de Schepper van jouw dagelijks leven en van jezelf. Jij bepaalt wat met jou gebeurt en
neemt hiervoor de verantwoordelijkheid. Laat je Hogere Zelf ontwaken in je Persoonlijke Zelf
en pas je totale leven aan je huidige bewustzijn aan. Stel je beschikbaar als kanaal voor eenheid
en liefde voor jezelf en anderen, en ervaar bewust je goddelijkheid als mens.

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