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DE AARDE OPNIEUW “INZAAIEN
INZAAIEN”
ZAAIEN” VANUIT EEN
HOGER BEWUSTZIJN
De huidige tijden zijn noodzakelijk opdat de nieuwe status quo op Aarde zou kunnen
plaatsvinden. De Nieuwe Wereld is reeds van start gegaan en de kentering gebeurde in
december 2012.
Het is aan onszelf om hier op Aarde ons paradijs te creëren en daar is afstemming en
tijd voor nodig. Wij zijn onderweg. Maar het is een weg van geleidelijkheid.
Velen onder ons dienen zich nog af te stemmen op een Hoger Bewustzijn. De uitdaging
voor de voorlopers ligt in het feit dat zij geduld dienen op te brengen om de tragere
medemensen mee te kunnen nemen. Niet alleen geduld maar tevens de
wegvoorbereiding is een uitdaging.
De ontwikkeling van een Hoger Bewustzijn op onze planeet kan alleen geschieden in de
snelheid van de traagste. Geen enkele ziel zal achterblijven.
Maak dus iedereen in je omgeving deelgenoot van dit Hoger Bewustzijn. Ook al ervaar
je tegenstand bij je toehoorders, er worden steeds zaadjes gezaaid. Zelfs al krijgen deze
zaadjes geen vorm in het huidige leven, dan zullen zij rijpen en in een volgend leven wel
vorm krijgen in een nieuwe ervaring van menszijn op de planeet.
Vertrouw op de Goddelijkheid van ieder individu hier op Aarde en vertrouw op de
verbinding die er is tussen ons allen.
De dualiteit in onze maatschappij wordt scherper dan ooit gemanifesteerd. Doch, dit is
een tijdelijke en noodzakelijke fase waar de planeet en Al wat Is doorheen moet.
De meest krachtige verbinding tussen ieder van ons is het Licht. Geef dit Licht door,
ervaar het in iedere cel van je aardelichaam en deel dit met anderen. Het geeft je
innerlijke sterkte alsook aan je medemens en zo geraak je niet uit balans.
Wij dragen een derde meer Licht in ons dan voor december 2012.
De cellen in je lichaam hebben bijgevolg een grote aanpassing moeten doen om dit Licht
te kunnen vasthouden. Inderdaad, vasthouden, zodat wij kunnen begrijpen waarom ons
fysieke lichaam soms zo leeg en overbelast aanvoelt, want het beweegt zich voort op de
snelheid van Liefde.
Een eenvoudige maar tevens wondere techniek om je energieniveau op peil te houden is
VERGEVING.
Het Licht overwint steeds de duisternis.
Laat je Licht steeds sterker schijnen, draag het uit, niet alleen in je reactie op
gebeurtenissen maar ook in functie van VERGEVING.
Het is tijd voor de hereniging van alle Licht en het is tijd je te realiseren dat jij een groot
verschil kunt maken als jij besluit geen wrok meer in je mee te dragen.
De instap in de Nieuwe Energie heeft versplintering veroorzaakt en een verschuiving in
de stabiele omgeving waarop je tot nog toe je veiligheid en je leven baseerde. Het gevolg
is dat vele mensen zich roeren tot ze weten dat ze opgemerkt worden.
Jij zult zelf je daden moeten bepalen omdat iedereen anders is.
Laat je vooroordelen achterwege. Ze dienen je niet meer. Neem de mogelijkheid te baat
planeet Aarde opnieuw “in te zaaien” om balans en verbinding te creëren tussen allen.
Wacht niet op de beweging maar wees zelf de beweging.

De grootste uitdaging die wij, mensen, hebben is om onszelf te zien en van onszelf te
houden en daarna de ander te zien en te omarmen, om onze eigen reflectie te omarmen.
Oefen je dus in menselijkheid.
Kijk naar je vooroordelen. Herken ze en erken ze. Dit is nodig om menselijkheid te
oefenen en toe te passen in je mens-zijn.
Je eigen leven probeert nieuwe manieren te vinden om te aarden en te verankeren, en
brengt je naar een nieuw niveau.
Je bezit de vaardigheid om vanuit je HART uit te filteren wat er aan de hand is en om
alleen die trillingen op te nemen die je voeden.
Dit is ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN.
Je HART staat in verbinding met je Goddelijke Bron en stelt je in staat om vanuit een
hogere trilling, de trilling van onvoorwaardelijke liefde en eenheid, naar jezelf en naar
actuele situaties te kijken.
Zelfbevestiging kan je alleen van binnenuit bekomen door de voeding via de verbinding
met je Goddelijke Bron. Dit resulteert in VERVULLING waardoor je vrijer in de
wereld staat, onafhankelijk van bevestiging van buitenaf. Dit heeft een direct effect op je
gedrag en de verhouding tot jezelf, anderen en de wereld om je heen. Je neemt
verantwoordelijkheid voor je persoonlijke situatie en je zoekt een oplossing voor de
praktische vraagstukken die op je pad verschijnen.
Als je kiest voor de rol van Schepper heb je 100 % van je bewustzijn nodig om deze
transformatie tot stand te brengen.
Voor deze realisatie dien jij je HART te openen voor vertrouwen en overgave:
vertrouwen in je scheppingskracht en overgave in de hogere niveaus van bewustzijn.
Op dit moment vindt een correctiemechanisme plaats waarbij wij een balans vinden
tussen onze binnen- en buitenwereld, tussen onze materiële en spirituele essentie.
Laat je leiden door het omarmen van je eigen scheppingskracht, de onvoorwaardelijke
liefde en het eenheidsbewustzijn van je HART en van je Goddelijke Bron.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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