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K E R S T W E NS
Ik geef het Licht in mijn hart door aan jou, het Licht van hoop, van vriendschap en mededogen,
het Licht van onvoorwaardelijke Liefde, opdat je het zou bewaren in je hart en het je warmte
geeft; opdat het kan groeien en schitteren en je het ook weer kan doorgeven in de harten van
andere mensen die je dierbaar zijn.
Aan het begin van een nieuw tijdperk – 2017 is een 1-jaar en het begin van een 9-jarige nieuwe
cyclus – wordt de goddelijkheid van ieder mens aan ons allemaal onthuld.
De grote energetische opening om je Hogere Zelf in je persoonlijkheid te doen ontwaken en te
integreren bracht de voorbije jaren veel beweging in ons leven en transformaties in ons
bewustzijn. Zowel individueel als maatschappelijk zijn er aanpassingen nodig bij de overgang
van een oude naar een nieuwe tijd.
Terwijl ons verstand zich evenwel nog hecht aan oude structuren, vertrouwde referentiekaders,
vertrouwde mensen en bestaande posities, staat ons hart in verbinding met onze Goddelijke
Bron. Dit stelt ons in staat om vanuit een Hogere Trilling van onvoorwaardelijke liefde en
eenheid naar onszelf en actuele situaties te kijken. Ons hart stimuleert onze scheppingskracht en
ons verstand is het middel om ons praktisch te verbinden met de ons omringende wereld en op
de eerste plaats met onszelf.
Momenteel kunnen wij de samenwerking tussen ons hart en ons verstand op een hoger plan
tillen. Voor deze transformatie hebben wij 100% ons bewustzijn nodig. Er is dus geen ruimte
meer voor de rol van slachtoffer, dader of redder. Als je kiest voor de rol van Schepper dien je je
hart te openen voor vertrouwen en overgave. Heb vertrouwen in je scheppingskracht en geef je
over aan de hogere niveaus van bewustzijn.
Oude referentiekaders voldoen niet langer maar de nieuwe zijn nog niet klaar om ze te
vervangen. Belangrijk is om met nieuwe ogen te kijken naar alle uitdagingen die dagelijks op je
pad komen, van welke aard dan ook; d.w.z. met de ogen van ons Schepper-zijn en het
vertrouwen in de kracht van je hart en van je eigen intentie.
De transformaties waarin wij ons bevinden, bevorderen geleidelijk aan de gelijkwaardigheid
voor ieder individu en stimuleren de mogelijkheid de eigen realiteit te scheppen.
De vervulling die wij zochten in de materie bleek daar niet te vinden. Deze behoefte echter dient
in balans te komen met jouw spirituele verbinding, met je Goddelijke Bron. Het horizontale
(materie) komt in balans met je spirituele essentie (verticaal).
Onze huidige levenscreaties zijn hoofdzakelijk gebaseerd op zelfveroordeling en onzekerheid
over onze eigenwaarde. Onze zelfbevestiging zoeken wij buiten onszelf. Zelfbevestiging echter
dient van binnenuit te komen. Noodzakelijk daarvoor is de verbinding met je Goddelijke Bron.
Daarin vind je vervulling, waardoor je vrijer in de wereld komt te staan. Je neemt
verantwoordelijkheid voor je persoonlijke situatie en je zoekt een oplossing voor de praktische
problematiek die zich aandient.
Creëer dagelijks een moment van stilte om je te verbinden met je essentie.
Onvoorwaardelijke liefde is de verbindende kracht tussen het Absolute en het Manifeste
bewustzijnsniveau van de Schepper.
Kerstmis is de viering van de geboorte van ons innerlijk licht en tevens een periode van
bezinning en contact met je innerlijke bron. Het geeft ons de gelegenheid stil te staan bij het
ontwaken van de Christusenergie, de onvoorwaardelijke liefde in je eigen hart. Dit straalt dan

uit naar de wereld om je heen die met de trilling van liefde mee gaat resoneren. Je leven en de
wereld om je heen reflecteren je eigen bewustzijnsontwikkeling.
De hoeveelheid licht die wij uitstralen is toegenomen en heeft een stabiele trilling bereikt.
Daardoor werd een transformatieproces op gang gebracht. De reacties hierop kunnen heel
helend zijn, maar ook turbulente confrontaties met zich meebrengen.
Kijk met ogen van liefde naar jezelf en de wereld.
Sommigen kunnen zich door een tekort aan vaardigheden nog niet op een positieve en
opbouwende manier verbinden met de ontstane openingen en vluchten in weerstand en geweld.
Wees een baken van Licht voor jezelf en voor anderen.
De liefde van het hart dient tot een praktisch niveau te worden gebracht om overtuigend te zijn
voor anderen. Zodra deze liefdeskracht duidelijk in de materie verankerd is, krijgt ze een
stabiliserende effect op het collectief bewustzijn. Je persoonlijke verbinding met de familie van
de mens neemt steeds toe, samen met de hartsverbinding die alle mensen met elkaar beleven.
Wij verliezen onze individualiteit niet, maar je persoonlijk bewustzijn functioneert op een hoger
niveau. Je verbinding met het geheel is een referentiekader voor je eigen ontwikkeling.
Laat muziek de brug zijn tussen het bewustzijn en het niet-denkende, voelende, de gevoelloze
wereld.
Een serene kersttijd toegewenst en een hoopvol Nieuw Jaar.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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