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Moeder Aarde bevindt zich net als de mensheid in een ontwakingsproces. Zij laat de Goddelijke Bron 
die in haar aanwezig is doordringen door al haar fysische en energetische lagen heen, tot in het 
Absolute niveau van God. In dit proces van planeet Aarde speelt haar relatie met de mensheid  een 
belangrijke rol. Alle verschillende dieren, planten, mineralen en wezens die op en met haar leven zijn 
energetisch op Moeder Aarde afgestemd. Zij wisselen liefde, eenheidsbewustzijn en inzichten op een 
intuïtieve en gevoelsmatige wijze uit. Op die manier ondersteunen zij elkaar in hun manifestatie en 
hun ontwikkeling. Zij functioneren met elkaar op dezelfde golflengte. Al deze wezens zijn in 
harmonie en als dusdanig op elkaar afgestemd. Zij communiceren onderling via dezelfde frequentie en 
zijn bewust met het energetisch aardeveld van eenheidsbewustzijn en liefde verbonden. Zij 
vertegenwoordigen ook zelf dit veld. De mensheid maakt eveneens deel uit van dit energetische aardse 
eenheidsveld. 
Op jonge leeftijd verplaatst het energetisch veld bij de meeste mensen zich naar een onbewust niveau. 
Het ontwikkelen van je persoonlijkheid als individu vereist een onderdompeling in de ervaring van 
dualiteit en het je afgescheiden voelen van het grote geheel. Dit gebeurt door middel van 
zelfveroordeling. Later in je leven, wanneer jij je eigen goddelijkheid herontdekt, realiseer jij je dat jij 
een deel bent van Moeder Aarde. Dan stem jij je weer af op haar frequentie. 
Wanneer er verbondenheid is, kan er geen plaats zijn voor angst. Angst betekent gebrek aan 
verbinding. Als stress toeslaat, vermindert het gevoel van verbondenheid en neemt angst toe. Het 
gevoel van verbinding en de ervaring van verbinding bekom je door liefde, op de eerste plaats voor je 
zelf. 
Als je verbonden bent met het grote geheel is er geen plaats voor angst want je geeft ruimte aan 
vertrouwen. Er is dan geen plaats voor twijfel aan jezelf, maar wel voor zelfvertrouwen, voor  
vindingrijkheid, voor creativiteit, voor intuïtie, voor inzichten en overzicht. Je neemt je 
verantwoordelijkheid tot zelfrealisatie en groei. 
 
Maak tijd voor jezelf, kijk naar de ruimte achter je hart, maak het stil binnen in jezelf, ga in 
meditatie….Dit kan je op verschillende manieren bekomen, bijvoorbeeld terwijl je schildert, 
beeldhouwt, handwerk doet, zingt, musiceert, bloemen schikt, je verbindt met de aarde-lucht, water, 
mensen-dieren,…vul zelf maar verder in. Maar zorg dat je spirit, inspiratie en enthousiasme hoog 
blijft in deze tijd. 
De kosmische trilling vinden wij in alle materie terug. Hoe hoger je trilling hoe meer bewustzijn en 
hoe beter je fysische en mentale gezondheid, hoe beter bestand je bent tegen ziektes en tegenslagen in 
je leven. Houd de frequentie van je trilling zo hoog mogelijk. 
 
Er is een punt van vrede in ieder mens. Als jij dit punt kunt openen, ontstaat er toegang tot een enorme 
kracht. Deze kracht stijgt boven alle chaos uit. Laat de lockdown jouw helend licht niet onderdrukken. 
Diep in jezelf ligt dit anker van rust en evenwicht. Focus op vrede en liefde als emoties zich aandienen 
en voor disbalans zorgen. Relativeer de druk die op jou wordt gelegd van buitenaf. 
De chaos is de afleiding om jouw vooruitgang naar dit rustpunt te blokkeren. Het rustpunt is gelegen 
in de maanenergie, de energie van het vrouwelijk bewustzijn. 
 
De grote verschuiving vindt tijdens de komende winter plaats. Velen doorzien de manipulaties en 
ontdekken hun natuurlijk bewustzijn, de liefde die stroomt vanuit de kosmos naar Moeder Aarde. Alle 
wezens worden daardoor aangeraakt. Planeet Aarde vindt rust in haar nieuwe verhoogde energie. Zij 
geneest zichzelf en wij, als mensen, delen mee in deze verhoogde energie. 
De komende wintermaanden gaat een nieuwe tijdslijn door de oude heen. Gegarandeerd zullen de 
positieve en negatieve krachten botsen, doordat ze in kracht toenemen en een tijdssprong maken. 



Deze botsing leidt tot een explosie van vernieuwing en verwijdert alle misvattingen aan illusies die op 
het hart gekleefd waren. De mens wordt nu echt wakker ! 
De zich openende goddelijke liefdeskracht zal alles omarmen. In deze nieuwe laag van bewustzijn 
vindt men het punt van rust, de kern van bevrijding en vrede. 
Zowel buiten jezelf als binnen in je hart starten de transformaties tegelijkertijd. De twee cirkels van 
transformatie zijn: één van interne gevoelens en één van externe beleving. 
Stem je tijdens deze periode af op een liefdevolle herinnering of een mooie toekomstdroom. Wandel 
in de natuur en verbindt je met alles wat leeft. Vertrouw dat jouw manifeste kracht je leidt naar 
hetgeen je echt nodig hebt.  
De lente van 2021 toont ons een nieuwe waarheid die niemand verwachtte. 
Wees hoopvol en vertrouw ! 
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. 
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