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VERSTERK JE IMMUNITEIT
Aan iedereen wordt de verkeerde idee gegeven dat het toevallig contact met het virus de
allesbepalende factor is die leidt tot ziek worden. Krampachtige maar vergeefse
pogingen worden gedaan om dat contact te vermijden.
Het allerbelangrijkste aspect echter krijgt geen of amper aandacht, nl. onze immuniteit.
Er dient dus gefocust te worden en meer ingezet op een gezonde levensstijl, het beperken
van elektromagnetische stress, meer lichaamsbeweging, onbewerkte voeding, kruiden en
voedingssuplementen die de weerstand verhogen. Het is een illusie dat we met de huidige
maatregelen een virus kunnen doen verdwijnen.
De gevolgen van de corona-maatregelen zijn veel erger dan de kwaal, zowel op medisch,
sociaal, psychisch en economisch gebied. Angst in combinatie met binnen zitten heeft een
sterk negatieve impact op het immuunsysteem. Door al de verplichte social distancing,
isolatie, hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals het dragen
van mondmaskers, vereenzaming …krijgt het immuunsysteem van de mens niet meer de
impulsen die het nodig heeft om goed te werken.
Velen verkeren in een angstepidemie i.pl.v. een corona-epidemie. Gesteld wordt dat dit
alles in hoge mate de visie op de gezondheid en de rechten van de mens schendt.
Onnodige en vrijheidsberovende maatregelen worden opgelegd en de angst blijvend
aangewakkerd. De meningen van ernstige wetenschappers, die het ganse Covid-19
draaiboek zwaar in vraag stellen, worden in alle media-kanalen gecensureerd. Zij
worden als leugenaars of charlatans gemerkt, terwijl het de op hol geslagen media en
gesponsorde wetenschappers zijn die “fake-news” verspreiden.
Prof. Em. Karel van Wolferen is van mening dat “er een waarneembare werkelijkheid is
maar helaas ook een voorgeschreven werkelijkheid om politieke redenen”.
De agenda van de deep state bevat een goed uitgekiend plan, zij maken weer een stap om
onze perceptie om te vouwen naar een realiteit waarin zelfherstel onmogelijk wordt.
Doch, in ieder mens is een punt van vrede aanwezig. Als jij als mens dit punt weet te openen,
dan ontstaat er toegang tot een enorme kracht.
Deze unieke kracht stijgt uit boven alle chaos.
Diegenen die zich niet laten meeslepen door angst, kunnen zich voorbereiden op de volgende
lockdown en doorzien wat de plannen zijn. Zo komt deze lockdown niet zo hard aan.
BLIJF IN JE KRACHT STAAN !!!
Probeer de focus te blijven houden op vrede en liefde, ondanks alle emoties. Relativeer de
druk die van buitenaf op je wordt gelegd. De chaos is de afleiding om jou te blokkeren in het
verder evolueren naar dit rustpunt.
HOUD MOED, BLIJF VERTROUWEN !!!
De grote verschuiving vindt komende winter plaats.
Velen zullen hun oude illusiezegels van manipulatie verbreken en stappen door naar een
wereld van liefde. Deze wereld van liefde is verbonden met het natuurlijk bewustzijn,
bevrucht door het goddelijk principe. Deze liefde stroomt vanuit de kosmos naar
Moeder Aarde en zij brengt deze stroom van ware liefde naar de oppervlakte.
Alle levende wezens worden daardoor aangeraakt.

Moeder Aarde bereikt haar rustpunt in haar nieuwe energie, die de laatste decennia
enorm verhoogd is. Zij zal zichzelf genezen en wij mensen mogen daarin meegaan.
Verschillende krachten, positief en negatief, nemen in kracht toe, gaan botsen en maken
een tijdssprong. Wanneer een goddelijke liefdeskracht zich opent, zal deze alles
omarmen. Deze botsing leidt tot een explosie van vernieuwing en verwijdert alle zegels
van illusie die op het hart bevestigd waren. De mens wordt nu echt wakker.
De verschuiving zal veel processen activeren. Dit kan leiden tot chaos en emotionele
miscommunicaties.
Jouw manifestatiekracht leidt je daar naartoe in wat je echt nodig hebt. Jij kan je nu
reeds verbeelden wat je nodig hebt om wakker te blijven en daarin balans te vinden.
Vertrouw op je intuïtie.
In de komende donkere wintermaanden wordt alles versterkt, gepaard gaand met een
stevige lockdown die de vorige overstijgt, want er is weinig zonkracht.
Laat je niet shockeren als de “stoppen” letterlijk zullen doorslaan. De lichtwereld staat
paraat om de mensheid te ondersteunen wanneer daarom wordt gevraagd.
HET IS MAAR TIJDELIJK.
Maak dus van je huis een comfortabele cocon waarin jij je veilig kunt terugtrekken en
kunt genieten van dit ontstane rustpunt.
De lente van 2021 brengt veel vernieuwing en verfrissing van jouw geest na deze
innerlijke rust. Het virus zal in een geheel andere context worden geplaatst en niemand
kan hier nog om heen. Er wordt onverwacht een totaal nieuwe waarheid geboren.
Zorg ondertussen dat jouw spirit, inspiratie en enthousiasme hoog blijft in deze tijd. Zo
blijf je in een hoge trilling die je bestand maakt tegen ziektes en tegenslagen in het leven.
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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