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In mei en juni schenkt de Natuur volop haar energie aan planten en dieren. Ze geeft hen 
de kans tot geboorte en groei. 
Het HERT is het dier dat deze keuze belichaamt, alsook de moed en de vastberadenheid 
om dit engagement aan te gaan, de antennes naar boven gericht met de nodige 
fijngevoeligheid. 
HERT toont ons hoe wij ons consequent kunnen overgeven aan de gevolgen van de 
keuzes waarin wij geloven en aan het onbekende avontuur. Ons geduldig, gedoseerd en 
toch vastberaden laten meedrijven op het spoor van het dier.  
HERT combineert alertheid, fijngevoeligheid en zachtheid met fierheid en sierlijkheid. 
Deze uitstraling zegt: “ik ben de droom, waar ik voor ga, waardig”. 
HERT manifesteert de kracht van het zuidoosten, en zet ons al experimenterend aan 
onze dromen in de praktijd om te zetten, met evenwicht tussen een goede gronding en 
het nodige vertrouwen in onze intuïtie die ons zal brengen waar we horen te zijn. 
Het contact met de Hert-energie lijkt onvermijdelijk te leiden naar contact met de 
natuurwezens. 
Het opzoeken van een verscheidenheid aan ervaringen hoort ook bij Hert-energie. 
Het HERT bezit eveneens de eigenschap van tweepoligheid. 
Zowel de aardegebondenheid en de gerichtheid van zijn gewei naar de hemel als 
antennes en de tweedeligheid van zijn gewei zijn tegelijk aanwezig. 
 
Ook de bomen in het bos hebben takken (een gewei) naar boven gericht en wortels om te 
aarden. 
Door je in het bos te richten op de bomen kun jij jezelf afstemmen op Hert-energie. 
Begin mei toont het plantenrijk zich op haar mooist. Heel veel levenskracht (prana) 
komt vrij. Er is meer zuurstof in de lucht. 
Ook in ons mensen voltrekt zich de natuurlijke cyclus.  
Ook wij kunnen ons nu ten volle openen en onze essentie verspreiden en  ontplooien. 
Je in deze periode verbinden met de natuur biedt je de kansen ten volle te genieten van 
de hoogtepunten van instroom van nieuwe energie, alsook de harmonie in jezelf en in je 
gemeenschap te vergroten. 
Verschillende bomen belichamen verschillende aspecten van HERT: het etherische, de 
sierlijkheid en lichtheid in Berk, de moed, stevigheid en vastberadenheid van Eik… 
Blijf staan bij een boom, struik of bloem die je aantrekt. Groet hem/haar vanuit je hart, 
bewonder zijn/haar schoonheid en levensenergie. Sluit je ogen, maak het stil in jezelf en 
ruik aan de bloemen (zelfs al verspreiden ze weinig geur). Maak contact met de spirit 
van de bloem en de deva’s die erin, wonen. Vul je via je adem met deze verfijnde 
energie. 
Bezin je over dingen die je graag wilt doen om je talenten en je levensmissie tot uiting te 
brengen. 



De confrontatie met de natuur en met andere culturen geeft ons de impulsen die wij 
nodig hebben voor de groei van onze innerlijke wereld. Door “het andere” te leren 
kennen, leren wij onszelf kennen en ontwikkelen wij ons zelf. 
 
SUCCES ! 
 
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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Sjamanistische klankhealing 
Coaching/Counselling 

Psycho-Energetica 
Boventoonzang 

Klankhealingsconcert 
Alchemic Healing (Atlantis) 

Chinese alternatieve technieken 
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