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ANGST VOOR LOSLATEN EN HET ONBEKENDE 
 
Door de kracht van het noordwesten worden wij in het donker geleid, over de grens van 
zichtbaar en onzichtbaar, van leven en dood. Vele levensvormen sterven af, gaan 
ondergronds of zoeken verre oorden op. Wij komen afremmingen tegen, angst voor 
loslaten, het onbekende en voor onze verdrongen delen als wij naar ons innerlijk leven 
kijken. 
Door het toelaten van de duisternis worden wij er meester over en overstijgen wij op die 
manier het negatieve ervan. 
Wij worden geconfronteerd met hetgeen wij niet in de ogen durven zien. Toch worden 
wij aangespoord er bewust naar te kijken en alzo in het duister ons eigen licht te 
ontdekken. Jijzelf bent het Licht van Bewustzijn dat alles verlicht, waardoor je de 
kracht van het duister integreert. 

 
De Kraai vertegenwoordigt dit alles en staat tevens voor de gave van profetie en voor 
communicatie met de Andere Wereld. 
Ik herinner mij een voorval van in de tijd dat ik nog in een appartement woonde. Het 
was in volle zomer en de deur aan de voorkant van de straat stond open. Aan de 
overkant van de straat was er een heel groot plantsoen met daarachter enkele 
woonblokken en verder daarachter de autostrade. 
Ik telefoneerde met een vriendin zittend aan tafel. Plots zag ik van honderden meters 
ver een heel grote zwarte kraai komen aanvliegen met wijd gespreide, machtige vleugels. 
Zijn doel was duidelijk op mijn voordeur gericht. Voor ik het goed en wel besefte vloog 
hij door mijn smalle deur binnen, vloog dicht langs mij af, een binnendeur door naar 
mijn hal in L-vorm, twee hoeken om en de deur van mijn bureau binnen. Daar werd zijn 
vlucht gebroken door een muur en belandde hij tussen een hoge kast en deze muur. 
Er was totaal geen paniek, niet van mijn kant en niet van zijn kant. Ik opende het raam 
van mijn bureau terwijl ik verder telefoneerde. De kraai zat rustig te wachten  en vloog 
dan even rustig naar buiten. 
Op dat ogenblik besefte ik nog niet de boodschap, maar later vernam ik dat dit 
kraaienbezoek in mijn leefruimte meerdere boodschappen inhield. Eén daarvan was de 
voorspelling van iemands overlijden. Niet lang daarna is diegene waarmee ik 
telefoneerde heel onverwacht gestorven. 
De grote kracht van de Raaf is dat hij geen angst kent. Het zijn ook heel “geaarde” 
vogels. De Raaf staat bovendien bekend als helper van de sjamaan, die naar de 
Onderwereld reist om heling te vinden. 
 
Het uit balans zijn van hoofd, hart en buik heeft ernstige gevolgen voor de mensheid, de 
natuur en de Aarde. 
Buik staat voor kracht, hart voor liefde en hoofd voor inzicht. 
Belangrijk in je bewustwordingsproces is de overgave van het hoofd aan het hart. 
Vanuit je hoofd schep je nieuwe ervaringen om je verder te ontplooien. 
Je hart verbindt je met je spirituele en goddelijke essentie en de essentie van het leven. 
Je hart brengt je contact met de verbinding tussen jou en de anderen, de natuur en de 



kosmos. Door middel van het verkennen van het goed en kwaad opent je hart zich 
geleidelijk aan. 
Om je hart volledig te kunnen openen is het noodzakelijk je over te geven aan je buik, 
meer bepaald, je over te geven aan het hebben van een fysiek lichaam dat dient verzorgd 
te worden, eveneens door op een diep niveau van vrede met de Aarde en je leven om te 
gaan. Dit is dé beproeving om onvoorwaardelijke liefde te kunnen ontwikkelen. 
 
Meerdere vormen van miskenning in de jeugdjaren kunnen later emotionele 
onderdrukking in het volwassen leven tot gevolg hebben. Het gevoel van niet-gehoord of 
niet-gezien te zijn geweest kan een reden zijn om je stem als volwassen mens  niet te 
laten horen. Onze taak nu is om deze beperkingen te helen en voor jezelf en de planeet 
op te komen. Dit houdt in dat jij de 4 pilaren van je goddelijkheid beleeft en 
eenheidsbewustzijn, onvoorwaardelijke liefde, scheppingskracht en het omarmen van je 
aardse goddelijkheid laat ontwaken. 
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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