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De mensheid op Aarde heeft behoefte aan een leven met een diepere betekenis.  
Wij worden verondersteld de Aarde in de toekomst vorm te geven vanuit onze eigen 
scheppingskracht en eigen verantwoordelijkheid. Wanneer wij handelen vanuit onze 
eigen goddelijkheid zijn wij in staat wonderen te scheppen. 
De permanente zoektocht naar meer perspectief in ons persoonlijk en dagelijks leven 
brengt ons in contact met een innerlijk gevoel van eenheid en het gevoel bij een groter 
geheel te horen. Het brengt ons daardoor eveneens in contact met de spirituele wereld en 
onze eigen goddelijkheid. 
De verbinding met het grotere geheel geeft een gevoel van vrijheid en breder perspectief. 
Het bevordert het contact met ons Hogere Zelf. Het Hogere Zelf is dat deel van ons dat 
zich bewust is van onze eigen goddelijkheid. 
De toekomst wordt in het heden gecreëerd. Het is het resultaat van de manier waarop 
elkeen de huidige omstandigheden creëert  en verwerkt. Mede bepalend is het ofwel 
bewust handelen vanuit de eigen scheppingskracht ofwel het onbewust ageren vanuit of 
een slachtoffer- of daderrol. 
Het bewust handelen vanuit onze goddelijkheid brengt ons in staat om gebeurtenissen te 
verbinden met hogere dimensies en de mogelijkheid om een kanaal te zijn voor het 
goddelijke op Aarde. Dit op zich creëert ruimte voor wonderen. 
 
Wat zijn nu eigenlijk “wonderen” ? 
Wonderen zijn gebeurtenissen gecreëerd door een opening in ons bewustzijn waardoor 
een hoger niveau van het goddelijke op Aarde gemanifesteerd kan worden. Het zijn 
gebeurtenissen die het verloop van de omstandigheden doorbreken en het proces naar 
een hoger niveau van bewustzijn tillen. 
De behoefte aan voorspellingen over de mogelijke toekomst is een reflectie van een 
behoefte diep in onszelf, een behoefte om naar onszelf te kijken buiten het dagelijks 
leven om. De voorspellingen die ons voorhouden dat er meerdere rampen nodig zijn in 
functie van de ontwikkeling van de mensheid naar een hoger niveau van bewustzijn 
vormen een spiegel van het bewustzijn op dit moment. Het zijn reflecties van 
angstgevoelens, onzekerheid en de oude overtuiging dat wij alleen via het lijden in 
bewustzijn kunnen groeien. 
Deze opvatting dateert nog uit de tijd dat het mannelijke en vrouwelijke niet met elkaar 
verbonden en niet in balans waren. 
In deze voorspellingen suggereert men dat de mens weinig heeft bij te dragen aan 
hetgeen er kan gebeuren op Aarde en niet zelf zijn heden en toekomst kan vorm geven. 
De mens lijkt hierbij alleen de rol van geschapenen en niet van een bewuste schepper te 
kunnen vervullen. 
Wees er ook van overtuigd dat wanneer je rampen voorspelt, je ze aan het creëren bent. 
En zo vervult de profetie zichzelf ! 
 
Als wij in het heden en de toekomst een betere wereld wensen, dienen wij de kracht van 
het heden daarvoor te gebruiken. 



Sommige mensen maken een snellere bewustzijnsontwikkeling door alsook de realisatie 
dat ze goddelijk zijn. Anderen functioneren meer op een basaal niveau en het handelen 
is nog niet bewust verbonden met het hart. Al deze mensen in verschillende stadia van 
ontwikkeling zijn bezig zich bewust te worden van hun eigen goddelijkheid en hun hart 
te openen. 
De ene mens stimuleert de ontwikkeling van de andere daar de mensheid één grote 
familie vormt, één energie. 
 
Onvoorwaardelijke liefde – het overstijgen boven goed en kwaad – gaat gepaard met 
acceptatie van en begrip voor jezelf en anderen. Dit is een kenmerk van een 
hartopening, het voelen van mededogen en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor 
anderen. 
Om bewust je eigen toekomst te bepalen is het noodzakelijk dat je de 
verantwoordelijkheid neemt voor je eigen goddelijkheid en voor je eigen 
scheppingskracht. 
M.a.w. er is geen enkele ramp nodig om je hart te openen. 
Het handelen vanuit het hart impliceert dat de mannelijke en vrouwelijke energie in 
balans zijn. Het vrouwelijke element voegt daarbij overvloed, creativiteit, intuïtie, 
verbinding en mededogen. 
Wanneer beide principes – mannelijk en vrouwelijk – in harmonie zijn, creëren wij een 
liefdevol, vreedzaam en overvloedig bestaan voor de hele mensheid op Aarde. Deze 
harmonie geeft richting aan je bewustzijnsontwikkeling. 
Het leven als mens op Aarde wordt bovendien boeiender wanneer wij ons hart openen 
om onze spirituele en aardse bronnen met elkaar te laten versmelten. 
 
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 onderaan de homepagina.  
Klik op “PRIVACYVERKLARING” en het bestand opent in een apart venster. 
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