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E E N D E M O C R AT I S C H E S A M E N L E V I N G
Het pad dat wij als mensen, hier op deze Aarde, gekozen hebben te bewandelen, is het
herontdekken van God in onszelf en in de wereld.
Onze bewustzijnsontwikkeling houdt het activeren van je eigen goddelijkheid in jezelf in, om
vanuit deze grondhouding in de wereld te handelen.
Het innemen van je eigen ruimte op Aarde is in dit proces jouw geboorterecht. Daardoor omarm
je de Aarde als thuisbasis en houdt er van. Je ondergaat tijdens dit aardingsproces vele
transformaties, je doet vele levenservaringen op, je ontwikkelt je persoonlijkheid op allerlei
niveaus. Je medemensen vormen een spiegel om naar jezelf te kijken. Bovendien weerspiegelen
beide partijen elkaars beleving, de verwerking van de wereld en elkaars goddelijk bewustzijn.
De communicatie met andere mensen, met de natuur en andere wezens spelen een belangrijke
rol in je groei en ontwikkeling als mens, en bij het activeren van je goddelijkheid.
Communiceren fungeert om te delen, te verbinden en samen te scheppen. Indrukken en
creatieve impulsen worden uitgewisseld waardoor een gemeenschappelijke schepping tot stand
komt.
In dit proces wordt een reflectie van ieders goddelijkheid gematerialiseerd, ook wordt een deel
van het goddelijk eenheidsveld een materiële vorm in de wereld gegeven. Deze materialisatie
activeert het eenheidsveld opnieuw in je eigen bewustzijn.
Onze basisbehoeften tot vervulling, het verwerken van onze verlangens en compensatiegedrag
komen tot uitdrukking in cultuur, onderwijs, voeding, landbouw, gezondheid, financiële
handelingen, sport, gezinsleven e.a. aspecten van de samenleving. Hierin openen wij ons hart
naar het ervaren van liefde en het koesteren van diepere aspecten van ons menszijn.
Zowel onze individuele als collectieve goddelijkheid wordt door dit creatief proces geactiveerd.
Dit horizontaal proces tussen medemensen kan slechts plaatsvinden in een samenleving die
wederzijds respect en aandacht eert. Een democratische samenleving dus waarin ieders stem telt
en essentieel is voor de verdieping van een bezield leven, het openen van je hart en het
herontdekken van je goddelijkheid. Onmisbaar hierbij voor je spirituele ontwikkeling is de
gelijkwaardigheid die hierbij ontstaat.
Echter, er bestaan situaties waarin een individu en/of een groep mensen de creatiekracht van
een grotere groep mensen op een dominante en ongelijkwaardige manier naar zich toe trekt. In
deze situaties wordt de dualiteit versterkt en wordt de meerderheid van de bevolking
geconfronteerd met tekorten en pijnlijke emoties. Nochtans bevordert dit eveneens, maar op een
andere manier, de groei van deze grotere groep mensen. Zij dienen dan wel een innerlijk proces
aan te gaan om in hun kracht te komen en de eigen ruimte en het eigen bestaansrecht te claimen,
met confrontaties indien noodzakelijk.
In deze huidige corona-tijd vindt een grote transformatie plaats van verouderde
maatschappelijke structuren naar manieren van scheppen die nieuwe vormen en een verdere
ontwikkeling daarvan mogelijk maken.
Door steeds nieuwe dominante uitingen in meerdere gebieden van de samenleving, ondergaan
wij een diepe crisis. Dit heeft te maken met de vervreemding van de natuur en de Aarde en het
willen domineren en uitbuiten van de grote Moeder, onze Aarde. Deze dominante houding is
ondemocratisch naar onze planeet Aarde toe.
De huidige manipulerende tijden helpen de mensheid de weg naar gelijkwaardigheid met
elkaar en met alle wezens te herontdekken. Dan pas kan de mensheid terug met respect voor de
natuur en met waardering voor elkaar co-creëren en democratisch handelen.

Het collectief bewustzijn wordt zo op een hoger niveau getild en de noodzaak om te domineren
en macht uit te oefenen steeds minder aantrekkelijk, als een weg naar zelfrealisatie.
Liefde is de essentie van het zijn van Schepper en van het bereiken van zelfrealisatie. Dit geldt
ook voor de dominante lieden onder ons.
Tijdens het voorbije jaar is de mensheid op vele niveaus geopend en klaargemaakt voor de groei
in onze omgang met de Aarde.
Vele jaren bouwde de mensheid een manier van leven op waarin eigen behoeften en levensstijl
boven het bestaan en de essenties van de natuur werden geplaatst, alsof de menselijke soort
geschapen werd om voor eigen behoeften over de Aarde te beschikken. Deze overtuiging wordt
nu gecorrigeerd.
Onze ervaring leert dat wij niet de enige levende wezens op Aarde zijn. Een virus confronteert
ons met ons gedrag en overlevingsstrategie. Ons immuunsysteem toont haar barrières en wij
worden gedwongen naar onszelf te kijken, naar ons gedrag, handelingen, houding in het leven,
gezondheid en levensstijl. De natuur komt momenteel dieper in ons persoonlijk leven binnen en
dit leidt individueel en collectief tot reflectie en zelfreflectie.
Het corona-virus creëert de mogelijkheid om de verhouding van de mens tot de Aarde drastisch
te transformeren en een meer duurzame levensstijl op te bouwen.
De processen die hierdoor ontstaan leiden tot een holistische visie van het leven op Aarde. De
bewustwording van de eenheid met alle wezens en alles wat is, zal tot de mens doordringen. De
mensheid begint te beseffen dat de natuur niet kan gedwongen worden om zich in alle opzichten
aan haar wensen en gedrag aan te passen.
Samenwerking met de Aarde zal steeds meer groeien en leiden tot een liefdevol en harmonieus
leven. Een natuurlijkere levenswijze zal meer vervulling, liefde en inzicht geven.
Het gevoel van eenzaamheid zal verdwijnen door de bewuste relatie met andere natuurwezens
en zal ook de angstgevoelens oplossen. Door de gelijkwaardige connectie zullen gevoelens van
miskenning en boosheid geheeld worden.
Door ons te vereenzelvigen met de stroom van conceptie, geboorte, leven, dood, wedergeboorte
zullen wij ons verdriet beter kunnen verwerken.
In de loop van onze geschiedenis op planeet Aarde zijn er individuen en volkeren geweest die
dicht bij de natuur leefden en door hun levenswijze en kennis de relatie tussen mens en Aarde
bevorderden en dichter bij elkaar bracht.
Wij zullen op gebieden als helende methodes, bouwkunde, landbouwkunde, voeding en
energieopwekking herontdekkingen doen en nieuwe inzichten verwerven, voor sommigen heel
voelbaar, voor anderen niet direct een aandachtspunt.
De noodzakelijke veranderingen om dit te bereiken zijn in deze corona-tijd in het
onderbewustzijn van de mensheid geactiveerd.
De natuurlijke wetenschap gaat uit van scheppende energie die zorgt voor opbouw van materie
en voor levenskracht bij planten, dieren en mensen. De energetische denkwijze besteedt veel
aandacht aan natuurlijke kiemkracht, aan menselijk gevoel en intuïtie, die samen het rationele
verstand bijsturen.
Albert Einstein zegt: “De intuïtieve geest is een Godsgeschenk, het rationele verstand een
dienaar. Wij hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is
vergeten”.
Het rationele denken zadelt ons op met coronaproof-regels die thuishoren bij smetvrees, een
psychologische ziekte die met dwanggedachten en dwanghandelingen gepaard gaat (Wikipedia).
Angstige mensen zijn verzwakt op geestelijk vlak. Alles ontsmetten maakt ons natuurlijk
immuniteitssysteem lui. Volgens het natuurlijk denken is elke natuurlijke immuniteit beter dan
een kunstmatige.
Ons immuunsysteem kan aangesterkt worden door een natuurlijke, gezonde levensstijl. Naast
bio-voeding zijn voldoende lichaamsbeweging, positieve emoties, fijne relaties, ontspanning, rust
en natuurlijke geneeswijzen belangrijk. Ook dienen wij onze elektromagnetische levenskracht zo
weinig mogelijk te verstoren en waar mogelijk, draadloze straling te beperken.
Voelt het normaal aan dat iedere mens plots een patiënt wordt ???
De geschiedenis leert ons dat wij best voorzichtig zijn met info aangestuurd door
beursgenoteerde multinationals. Denk maar aan jarenlange beweringen dat roken en asbest
onschadelijk waren !!!

Het verfijnen van je levensstijl, tijd maken voor rust en meditatie, reinigen, bewust eten en leven
vanuit je hart zijn de beste wegen om je immuunsysteem te versterken, je ruimte op Aarde in te
nemen en je goddelijkheid te manifesteren.
Wij zijn holistische en multidimensionale wezens die een ontwakingsproces op Aarde realiseren.
Dit vindt plaats door onvoorwaardelijk jezelf te omarmen en je aan de Aarde over te geven.
Je bent al helemaal OK !
Het is de weg van zelfliefde die jou verder brengt naar zelfrealisatie en bloei als mens.
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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