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ZOMERWENDE  
ZONNEKRACHT 

 
Met de Zomerwende op 21 juni op het noordelijk gedeelte van de Aarde 
koestert de zon je met haar potentie en transformatievermogens. 
De zon is een poort van scheppingskracht, transformatie en reiniging. Hoe 
dichter de zon ons nadert, hoe meer het vuur in jou wordt geactiveerd. Dit 
vuur werkt zuiverend en brengt je dichter bij je creatievermogen en het 
vermogen een eigen richting aan je leven te geven. 
Je voelt de drang onnodige ballast op te ruimen en los te laten op meerdere 
niveaus. 
Je neemt meer verantwoordelijkheid voor je leven, je handelingen en 
creaties. 
Je bewustzijn brengt je dichter bij het zijn van Schepper, Geschapene en je 
eigen scheppingskracht binnen de Drie-eenheid van de Schepper. 
Tevens stimuleert de Zomerwende je plezier, je speelsheid en creatieve 
vermogens, alsook je contact met de overvloed van het leven. 
Het vuur in de natuur stimuleert het aanwakkeren van het vuur in jou. Dit 
veroorzaakt persoonlijke groei. 
Je ontvangt inspiratie, nieuwe ideeën, je hart opent zich naar verbinding 
met het AL en stimuleert het ervaren van eenheidsbewustzijn. 
De Zomerwende vormt een poort naar nieuwe dimensies en stelt je in staat 
de connectie met hogere niveaus van je bewustzijn te ervaren en te 
integreren. 
Je kleine “ik” verbindt zich met je Hogere zelf. 
Je innerlijk kind wordt aangesproken en bewaakt de verbinding tussen de 
wereld van dualiteit en je Goddelijke Bron. 
Het kind is drager van het eenheidsbewustzijn. Het speelt en geniet ervan 
deel uit te maken van het Goddelijk veld. 
Ook hij/zij bevindt zich in een groeifase en gebruikt daarvan de 
scheppingskracht van de zon. 
 
Ontvang de vernieuwende kracht van de zon en kom in contact met de 
totaliteit van je Zijn. Je innerlijk kind begeleidt en inspireert je hierbij. 
Wij hebben allen gekozen voor een weg van liefde en ontdekkingen, van 
inspiratie en eenwording. 



Wanneer jij je hart opent versmelten je spirituele en aardse bronnen met 
elkaar. 
De betekenis van de huidige tijd is het herontdekken van je ware 
Goddelijkheid, de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, tussen je 
spirituele en aardse natuur, de weg naar onvoorwaardelijke liefde voor 
jezelf en voor de wereld. 
Omarm je aardse Goddelijkheid. 
Alleen op die manier kan een hogere beschaving op Aarde tot stand 
gebracht worden. 
 
Het zij zo ! 
In Licht, Liefde en Heilige Klank, 
Thaïs Denise 
 
 
 

Conform de nieuwe Europese Privacywetgeving AVG (GDPR) die in 
werking trad op 25 mei 2018, past vzw Xochipilli de regelgeving 

strikt toe om persoonsgegevens optimaal te beschermen. 
Voor meer info lees onze privacyverklaring op www.xochipilli.be.  
U vindt de privacyverklaring terug onderaan de homepagina. 
Klik op “PRIVACYVERKLARING” en het bestand opent in een apart 
venster. 
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