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BEWUSTZIJNSVERSCHUIVING
NIEUWSBRIEF JULI

Bewustzijnsverschuivingen allerhande zijn momenteel gangbaar en kondigen
onverwachte collectieve gebeurtenissen aan.
De massa kan zich niet langer vereenzelvigen met bestaande besturen en structuren en
zal geleidelijk aan meer en meer het heft in eigen handen nemen.
Want de mensen zijn de beslissingen die boven hun hoofden genomen worden beu.
Het geheel komt in een stroming terecht die chaotisch oogt, maar uiteindelijk inzicht
inhoudt. Het is nu of nooit. Wij zullen zowel in ons eigen leven als op wereldlijk niveau
een nieuwe levensvorm vinden.
Vanuit het Universum ontvangen wij de nodige ondersteuning en kracht om het oude los
te laten en deze transformatie te realiseren. Het nieuwe kan nu geboren worden waarbij
liefde, universele waarden alsook het gevoel het geheel zullen dienen.
Welke uitdagingen ons ook nog te wachten staan, alles wat op leugen gebaseerd is, zal
uiteindelijk op een struikelblok doodlopen. Leugen is begrensd, maar waarheid kent
geen grenzen.
Geloof in geweldloosheid en de oneindigheid van Liefde. Iedereen is in staat een ruimte
van Liefde te scheppen en iedereen kan de Goddelijke gedachte in zijn eigen Ziel
terugvinden alsook de keuze maken ernaar te leven.
Wij weten niet meer wie wij in wezen zijn en hebben ons losgemaakt van de natuur.
Onze voeding en ons contact met de natuur beïnvloed onze gedachtesnelheid. En omdat
aan iedere manifestatie een gedachte voorafgaat, is deze energie van het denken van
uitermate groot belang bij iedere creatie.
Het was de oorspronkelijke bedoeling van een paradijs op Aarde te creëren als cocreator in een levende schepping. Dat geldt nog altijd.
Luister naar de stilte in en achter je hartcentrum en vind de waarheid in de natuur, in
de zonnestralen…in je eigen hart.
Wil je gelukkig zijn ? Wees dan gelukkig ! (volkswijsheid)
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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Sjamanistische klankhealing
Coaching/Counselling
Psycho-Energetica
Boventoonzang
Klankhealingsconcert
Alchemic Healing (Atlantis)
Chinese alternatieve technieken
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