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Onze grootste uitdaging momenteel is het omruilen van macht naar liefde. 
De frêle relatie met Planeet Aarde is onze verantwoordelijkheid. Onze relatie met de 
Aarde weerspiegelt de relatie met onszelf, wat je van jezelf waardeert en wat je in jezelf 
afkeurt. Ga je liefdevol om met dieren en planten, de natuur in het algemeen ? Dan 
omarm je iets in jezelf dat een liefdevolle houding impliceert. Het omgekeerde geldt ook. 
Behandel je de Aarde niet respectvol, dan projecteer je je eigen zelfveroordeling op je 
relatie met de Aarde. 
Je ‘oer-zelfverwijt’, het feit dat jij als mens geboren bent op Planeet Aarde – je eigen 
keuze weliswaar – vat je weerstand samen tegen het op Aarde zijn. Deze weerstanden en 
het afreageren op de natuur en de Aarde is slechts door overgave op te lossen. Want 
alles wat jij de natuur aandoet, komt terug naar jezelf. 
Planeet Aarde maakt jouw leven in de materie mogelijk. 
 
De huidige klimaatcrisis en de crisisachtige verhouding met de natuur heeft in essentie 
te maken met het openen van je hart naar je huidige incarnatie en is gekoppeld aan het 
verklaren van je liefde aan de Planeet. Het brengt je aandacht terug naar je basis, helpt 
je te herinneren wie je als geïncarneerd spiritueel mens werkelijk bent en zo het contact 
met je essentie te herstellen. 
De steeds groeiende technologische industrie is niet ‘fout’ indien ze zich dienstbaar 
opstelt aan het welzijn en de innerlijke groei van de mensheid. Ze helpt ons in onze 
onbewuste zoektocht naar eenheidsbewustzijn. 
Met 5G, robotica, laptops, mobiele telefoons en chips verwacht de mens bewust een 
uitbreiding van zijn mentale capaciteiten en vaardigheden. Intuïtief weet de mens dat er 
veel grotere vermogens in ons aanwezig zijn dan wat wij kennen. Maar 5G is een 
ondemocratisch plan dat over menselijke grenzen heen gaat. Ondanks potentiële risico’s 
gaat het economisch belang voor alles. Echter, een te ver doorgevoerde digitale 
technologie brengt ons niet wat de essentie van eenheidsbewustzijn is, nl. 
onvoorwaardelijke liefde. 
 
Eenheid ontstaat uit liefde. Zonder het besef van deze liefde kan de diepgang van 
eenheid niet worden waargenomen en begrepen. Totale overgave aan deze technologie 
zonder de sturing van het hart is een doodlopende weg. Doorgedreven technologie mag 
uitsluitend als middel en niet als doel gebruikt worden. 
Liefde en bezieling dienen richting te geven aan de technologische ontwikkelingen in 
dienst van het hart. 
De keuze voor liefde is de grootste uitdaging voor je persoonlijke en spirituele realisatie, 
het helen van de mensheid en de Aarde, het oplossen van onze essentiële problemen en 
het herstel van de waardigheid van de mensheid. Om de essentie van je ervaringen te 
doorgronden, dien je je aandacht van deze objecten, ervaringen en prikkels weg te 
cijferen en je connectie met je goddelijke essentie in jezelf terug te voelen. 
Deze innerlijk verbinding biedt de opening om het goddelijke in jezelf, in de wereld en in 
de mensen om je heen te herkennen. Op die manier ontwaakt de intrinsieke eenheid 



tussen het goddelijke binnen en buiten jezelf en komt de eenheid tussen deze 2 aspecten 
van God tevoorschijn. 
De balans tussen je binnen en -buitenwereld groeit d.m.v. meditatieve praktijken 
allerhande. Je wordt vrijer en onafhankelijker van externe prikkels. 
 
Vanuit het quantumveld – het onbekende – hebben wij te maken met de wereld van 
energie, golven, frequentie, informatie, bewustzijn en alle spectra van Licht. Vanuit het 
quantumveld zijn materie en geest volkomen met elkaar verbonden. Er is geen verschil 
tussen deze 2 punten van bewustzijn. Het is het domein van verbinding, van 
eenheidsbewustzijn. 
In het quantumveld is tijd oneindig en onbeperkt. Er is dan geen lineaire tijd meer. Er is 
dus ook geen verschil meer tussen verleden en heden. Alles bestaat gelijktijdig. Dit 
betekent dat we ons bewust dienen te zijn van het NU. In de spiraal waarin we ons 
bevinden ervaar je andere ruimtes, andere dimensies, andere velden, andere 
werkelijkheden en oneindige mogelijkheden. 
Tot op heden leefden wij in de wereld van beperkingen. De 3D-wereld gaf ons de 
innerlijke overtuigingen van beperktheid, van eindigheid en weerhielden ons van alles 
wat we wilden zijn. 
 
Wij zijn oneindig ! 
In de 5D-wereld zijn wij in staat vanuit onze geest, de wereld van scheppende gedachten, 
de energie te richten op al onze potenties. En als goddelijke wezens zijn deze eindeloos. 
Wij zullen meer schoonheid ervaren, welzijn, compassie, verbinding, genade, liefde, 
vrede, harmonie en …..vul zelf maar verder in. 
Hier begint de ontwikkeling van het licht-lichaam. 
De ontwikkeling hiervan brengt alle lichamen – fysisch, emotioneel, mentaal, spiritueel, 
etherisch, kosmisch – in cohesie. Er is verbinding en afstemming in harmonie met alles 
wat is. 
Stel je voor dat meerdere mensen hart-coherentie genereren. Dan ontstaat een intens 
veld van liefde, balans, harmonie en vrede. Helend bijgevolg voor ieder individu, de hele 
mensheid en de Aarde. 
 
‘Gedragen’ worden is één van de bewustzijnskrachten waarmee wij ons met de Aarde 
verbinden. Deze bewustzijnskracht is gekoppeld aan de harts-kwaliteit ‘vertrouwen’. 
Om je te laten dragen is vertrouwen nodig. De energie die hierbij geactiveerd wordt 
geeft je vertrouwen in het aardse leven en je medemens. Het activeert de vrouwelijke 
kracht van ontvangen en draagt op die manier bij aan het in harmonie komen van de 
mannelijke en vrouwelijke energie in de man en in de vrouw. 
Dragen, je laten dragen en je durven te laten dragen, zijn vormen van levenskunst. 
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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