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KIES JE VOOR ANGST OF LIEFDE ?
NIEUWSBRIEF MAART

De eenheid en verbondenheid met elkaar wordt door het Corona-virus expliciet geraakt en
stelt de mensheid in staat eenheid met en deelname aan de natuur te doorgronden.
De mensheid heeft in de loop van de tijd haar persoonlijke en collectieve dagelijkse
werkelijkheid opgebouwd zonder de natuur te respecteren.
Het mannelijk principe heeft, zonder de balancerende kracht van het vrouwelijke,
geregeerd en gecreëerd. Dit leidde tot liefdeloosheid en gebrek aan vervulling. Het
mannelijke, op zoek naar vervulling, is in machtswellust en dominantie vervallen en denkt
de natuur eindeloos te kunnen manipuleren. Dit versterkt een vicieuze cirkel van
miskenning, vervuiling en geweld. De leidende mannen zijn wereldwijd de weg van het
hart helemaal kwijt !
Natuurlijk zijn er ook goede mannelijke leiders, en vrouwelijke leiders kunnen eveneens de
weg kwijt zijn.
Binnen de mensheid is een ontsporing van de mannelijke energie gaande die de mensheid
naar het vernietigen van zichzelf en van de natuur leidt. Dit is een doodlopende weg voor
de menselijke soort. Het leidt tot de vernietiging van de Aarde en het ontzielen van de
mens.
Het Corona-virus is een exponent van het huidig economisch-politieke systeem, dat de
mensheid in haar creatieve vermogens begrenst en doordat het niet door het hart wordt
geleid, ongelijkwaardigheid en geweld schept.
In tijden van tegenslag kunnen wij ons ofwel verdelen in angst ofwel ons verenigen in
liefde en met een gezamenlijk doel.
Dit door ons aan te passen aan de opgelegde maatregelen en zo onszelf en anderen te
beschermen; door hulp te bieden aan diegenen die het nodig hebben; door wijsheid te
verspreiden en betrouwbare info te delen; door paniek en overdrijvingen tegen te gaan
met liefde en verbinding.
Als wij deze moeilijke situatie het hoofd bieden met liefde en vastberadenheid, kunnen wij
deze situatie omkeren naar een moment waarop de mensheid haar krachten verenigt. Wij
hebben een gemeenschappelijk doel, een gemeenschappelijke opdracht.
Wanneer de mensheid dagelijks bewustzijnsvormen produceert en uitzendt die volledig in
strijd zijn met de wetten van het Universeel Bewustzijn, creëren miljarden
gelijkgestemden samen een vernietigende kracht, in direct conflict met het Universeel
Bewustzijn. Alle tsunami’s, modderstromen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen,
aardverschuivingen, sneeuwstormen, tornado’s, brandhaarden, aardbevingen –
natuurrampen genoemd om de eigen verantwoordelijkheid te omzeilen – zijn fysieke
manifestaties van de afbraak van de Universele Wet, de wet van Universele Liefde.

Loslaten is een belangrijk onderdeel van de huidige fase.
Angstige patronen worden nu zichtbaar gemanifesteerd.
Hoe kunnen wij ons bevrijden van zelf opgelegde beperkingen ?
. in je hart gecentreerd blijven en op je ziel gefocust zijn
. leren onderscheiden van de waarde van informatie die je ontvangt; is die in
overeenstemming met je innerlijke leiding ?
. kies je eigen pad
. vertrouw erop dat je Hogere Zelf je zal begeleiden via je innerlijke stem
Je zal steeds een ongemakkelijke gevoel ervaren, een zwaarte voelen als het gaat over iets
dat niet in overeenstemming is met je overtuigingen, en lichtheid wanneer het wel
overeenkomt met je levensfilosofie.
Er komt een fysieke vernieuwing op celniveau. Het is de uitbraak van een diep, alles
overstijgend bewustzijn. Het is jezelf losmaken van angst-frequenties die ons systeem
vervuilen en aanzetten tot paniek en buitensporigheid. Angst is een slechte raadgever.
Laat meer Licht toe door je energiebanen open te zetten. Licht geeft je vreugde en
bezieling. Je gaat zo beter in je lichaam zitten en laat zien wie jij werkelijk bent.
Zelfliefde is de krachtigste immuun-versterker !
Het Corona-virus vraagt aandacht voor de bezieling van de mens. De longen zorgen voor
het ritme tussen leven en dood. In deze organen incarneert de Ziel in het lichaam.
Alle preventieve maatregelen tegen infectie dienen gedragen te worden door een
liefdesrelatie met je zijn als mens. Het versterken van je connectie met je Goddelijke Bron
is de basis voor het bekrachtigen van je identiteit als mens en daar staat het
immuunsysteem voor.
Hoe diep en vreugdevol ben jij geïncarneerd ?
Heb je vrede met je relatie tot de Aarde en tot je fysieke bestaan ?
Hoe meer jij je incarnatie omarmt, des te beter je immuunsysteem werkt.
Adem je liefde voor jezelf in en laat dit zich door je ganse lichaam verspreiden.
Naast de vele negatieve berichtgevingen zijn er grote aantallen herstellende en herstelde
mensen.
Laat je niet meeslepen door angst en wanhoop.
Verbind je met de kern van Moeder Aarde met een omgekeerde driehoek, dus met de
punt naar beneden, vanuit je stuit en laat vanuit je voetzolen dikke energetische wortels
verankeren tot diep in de Aarde.
Vanuit je stuit loopt een 3e wortel tot aan je Goddelijke Bron in de Aarde.
Vanuit je kruin maak je connectie met je Goddelijke Bron op het Absolute Niveau van God.
Beide bronnen vullen je hart met liefde en versmelten met elkaar.
Stuur deze liefde naar alle cellen en delen van je lichaam en verhoog zo de trilling van je
hele lichaam.
Meditatie en spirituele activiteit voeden en steunen deze connectie.
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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