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Materiële en spirituele niveaus vormen een eenheid.
Menselijke organen vormen bewustzijnseenheden waarin alle levensprocessen hun uitwerking
vinden. De structuur van de natuur en het menselijk leven wordt vanuit hogere dimensies
vastgesteld.
Een holistische visie ontbreekt meestal nog bij de mensheid. In hoeverre zijn wij in staat vanuit
ons bewustzijn veranderingen aan te brengen in de wijze waarop de natuur functioneert ?
Meer intuïtieve en spirituele inzichten zijn nodig. Groeien in bewustzijn is essentieel om onze
rationele kennis een juiste plaats te geven in het geheel en de natuurwetten te begrijpen.
Om de harmonie binnen de totale schepping in stand te houden, dienen wij ons te verbinden met
het niveau van waaruit de natuur gevormd wordt.
Om tot een wezenlijke verandering in onze aanpak te komen, is het noodzakelijk meer
waardering voor en vertrouwen te hebben in de spirituele dimensie van het leven en de natuur.
Deze holistische visie geldt voor zowel politiek, cultuur, onderwijs, media en wetenschap.
Elke mens draagt de drie-eenheid in zich als Schepper, Geschapene en scheppingskracht. Elke
mens herschept zichzelf onafgebroken.
Het menselijk lichaam wordt vanuit het bewustzijn gevormd en is de manifestatie van zowel de
ziel als de persoonlijkheid van de mens.
Tijdens het loslaten van het lichaam en de organen neemt de ziel alle opgeslagen inzichten en
bewustzijnsprocessen met zich mee om ze te verwerken in de spirituele dimensie. Het resultaat
hiervan zal een bepalende rol spelen in de vorming van het nieuwe lichaam.
De tijd rond 1 november wordt gekenmerkt door vergankelijkheid. Alle energieën die vorm
hebben aangenomen trekken zich nu terug in de Aarde.
Bomen, planten, dieren…en ook wij zijn klaar voor de winter.
De kleurenpracht van de herfst herinnert ons aan innerlijke warmte. Onze voorouders begrepen
dat in het sterven de kiem van het nieuwe zit. De mysterieuze sfeer in de natuur, de verborgen
kleuren, de tijd van het sterven…tonen dat de sluiers tussen het zichtbare en het onzichtbare
heel dun zijn.
De kracht van het noordwesten stimuleert de overgang tussen de dimensie van incarnatie en die
van de Ziel. Ze helpt ons om het geestelijke en het innerlijke te verwelkomen, vrede te sluiten
met het verleden en de herinnering aan het goede te integreren.
De herfst is een tijd van vertraging. Neem dus de tijd om te denken aan overleden voorouders,
familieleden, vrienden… Wat heb je aan hen te danken ? Wat voelt minder als een cadeau ?
Steek eens een kaars aan voor hen en maak contact met wie en wat er zich achter de sluier
bevindt. Communiceer met hen. Dank hen voor hetgeen je van hen hebt meegekregen. Je kan
ook meedelen wat tot op heden nog niet uitgeklaard is. Vraag om een bericht of advies en om
kracht en goede kwaliteiten met je te delen. Geef jezelf de tijd om de ontvangen gaven te
integreren en dank de spirits en alle aanwezige krachten. Geniet !
Wij bevinden ons momenteel in de laatste fase van de oude energie.
Het jaar 2016 is numerologisch een 9-jaar. Dit betekent afronding en loslaten. Dit brengt chaos
waaruit daarna een nieuwe ordening ontstaat. Loslaten brengt dikwijls weerstand, pijn en
verdriet met zich mee. Het niet willen voelen resulteert in het langer vasthouden van de oude
energie, wat ons niet goed doet. Want vasthouden betekent niet verder kunnen.
Loslaten impliceert het creëren van nieuwe ruimtes.
Het jaar 2017 is een 1-jaar, een jaar van nieuwe ideeën, nieuwe creaties, nieuwe mogelijkheden
scheppen. Wij vertrekken van een blanco blad waarbij alles nog te creëren is. Wij bepalen zelf
welke richting wij uit willen in 2017. Dat is voor ieder individu verschillend. Wij staan in onze

eigen kracht en tonen respect voor onze individualiteit en respecteren ook de eigenheid van onze
medemensen. Wij leven dan onze individualiteit in verbinding. Zo ontstaat eenheid in uniciteit.
Belangrijk is de verbinding met ons hart te voelen om onze eigen toekomst te bepalen, om te
voelen wat voor onszelf het beste is.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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