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DE GROTE UITDAGING
Dé grote uitdaging is jezelf te vergeven en lief te hebben !
Terug de weg naar je hart te vinden en daarop te vertrouwen.
Alles in het verleden, heden en toekomst had en heeft een
betekenis.
Iedereen draagt de drie-eenheid Vader (Schepper), Zoon
(Geschapene) en Heilige Geest (Scheppingskracht) in zich en dus
het Goddelijk Zijn.
Af en toe moet je afstand nemen van je creatie en een moment
van bezinning inlassen over de vele keuzes die je hebt gemaakt.
Kijk zonder oordeel naar je verleden. Creëer evenwicht in hetgeen
je wilt, waar je staat en hoe je hier gekomen bent.
Ieder mens heeft een zelfhelend vermogen voor zowel fysieke als
emotionele pijnen.
Emoties zijn de uiting van een proces op diep celniveau, waarop
heling plaatsvindt.
Deze energetische genezing rem je best niet af, zoek geen
antwoorden, geef niemand de schuld, reageer je niet af maar geef
jezelf de tijd om diepe wonden te helen die je reeds een
geschiedenis lang meedraagt.
Je klimt steeds in bewustzijnsniveau. Daardoor word je steeds
gevoeliger, je zintuigen worden aangescherpt en je gevoeligheid
voor prikkels van buitenaf, emoties van anderen, ingevingen en
symbolen neemt toe.
Toon deze gevoeligheid en stop jezelf niet weg. Dat is een daaraan
verbonden verantwoordelijkheid. Durf jezelf kwetsbaar op te
stellen en deel wat je voelt.
Laat angst en blokkades los welke een ontmoeting met je
zielsverwanten in de weg kunnen staan.
Alles wat wij uitzenden (woord, emoties, gedachten) komt steeds
als een echo terug. Hiermee creëren wij samen onze gedeelde
werkelijkheid.
Alle problemen op individueel en wereldlijk vlak zijn ontstaan door
frequenties die op negatieve ervaringen gebaseerd zijn. Zij
creëren een overlevingsmodus die scheiding en individualisering
in stand houden. Apartheid dus.
Toch is alles één, alle verbindingen zijn gevormd op basis van
frequenties. Ben jij bewust van welke frequenties jij uitzendt en

waarom ? Dan weet je ook waarmee jij resoneert en wat jij
creëert.
Verbinding met het grotere geheel geeft een gevoel van grotere
vrijheid en een breder perspectief. Het bevordert het contact met
je Hogere Zelf.
De mensheid is nog altijd van mening dat angst, onzekerheid en
rampen nodig zijn om in bewustzijn te groeien.
Het voorspellen van rampen creëert rampen. Dus weet waar je
mee bezig bent.
De ontwikkeling in de ene mens stimuleert de ontwikkeling van de
ander, omdat de mensheid één grote familie vormt.
Mededogen en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en de ander
ontstaan vanuit het openen van het hartscentrum.
Onoverwinnelijke beperkingen/blokkades smelten als sneeuw
door de op Aarde gemanifesteerde liefde.
Wanneer men in staat is goed en kwaad in het hart te omarmen en
boven goed en kwaad te staan, kan men contact maken met een
dimensie van eenheid. Deze dimensie van eenheid biedt de
mogelijkheid om de dynamiek van het Goddelijke spel waar te
nemen.
Je eigen toekomst bepalen kan je door zelf je
verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen Goddelijkheid en je
eigen scheppingskracht. Je kan bijvoorbeeld je hart volgen bij de
keuze van een nieuwe werkactiviteit, bij het nemen van initiatief
voor het helen van een relatie, bij het besluit om te stoppen met
het oordelen over anderen, bij het leveren van een bijdrage aan
het in balans brengen van de mannelijke en vrouwelijke energie in
jezelf en in je omgeving, bij het durven uitkomen van je visie, bij
het delen van je dierbare en persoonlijke gevoelens of bij het
vergeven van jezelf.
De inspiratie en de oplossingen zitten in jezelf, niet in de media,
niet buiten jezelf.
Het echte verlangen komt aan de oppervlakte als je de rust vindt
om ernaar te luisteren in je dromen en idealen. Je wordt er
blijgezind van en is niet resultaat gebonden.
Ban alle beperkende gedachten en woorden uit je realiteit.
Verlangen stijgt uit boven jezelf, geeft je energie en moed om van
koers te veranderen. Verbind het spirituele met de dagelijkse
realiteit.
Voel wat in je omgaat om het onbewuste in jezelf naar boven te
halen. Zo ontdek je het zaadje dat je passie gaat vormen. Uit wat
je voelt. Doe er iets mee. Je hebt ongekende mogelijkheden.
Geen wilskracht, wel creatiekracht.
Voelen wie je bent en wat je werkelijk wilt.
Ik wens je veel innerlijke kracht en veel passie !
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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