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BEWUSTZIJNSVERSCHUIVING 
 
Wij bevinden ons in een grote en belangrijke transformatiefase in de geschiedenis. En, er valt 
heel wat te transformeren op vlak van de relatie met elkaar, met de natuur en met de Aarde. In 
deze bewustzijnsverschuiving neemt het hart de leiding. 
Het herstel van de relatie met elkaar vraagt om acceptatie van elkaar en het toekennen van 
bestaansrecht aan iedereen. Wij vormen allen een spiegel voor elkaar. Om je voor deze 
spiegels te kunnen openen, is het noodzakelijk eerst je eigen pijnen en belemmeringen te 
omarmen en te helen. 
Het kan confronterend zijn in contact te komen met mensen die door hun gedrag, uiterlijk, 
creaties en uitdrukkingen aan jou facetten van jezelf tonen, waar jij nog pijn en blokkades 
ervaart. 
De relatie met anderen is een reflectie van de relatie met jezelf. 
Open je hart naar deze aspecten en aanvaard de mensheid als één familie. 
Het ondervinden van weerstand geeft je de kans de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw 
gevoelens. De ander stelt je in staat om ze te beleven en te verwerken. 
Luisteren naar elkaar en ruimte scheppen voor de behoeften van anderen is nodig om het 
gebrekkig vertrouwen in elkaar te helen. 
Wees niet bang dat iemand anders jouw levensruimte zal innemen. Er is ruimte voor iedereen. 
Blijf niet in angst en wantrouwen vast zitten, want dat is nu net de oorzaak van vele oorlogen 
en machtsstrijden, gebaseerd op het gevoel dat een ander je bestaansrecht zal afnemen en je 
basisbehoeften miskent. 
Iedere bevolkingsgroep mag creatief vorm geven aan de eigen levensstijl, in harmonie met de 
rest van de mensheid en met de natuur. 
Iedereen beïnvloedt iedereen ! 
Deelname aan de opbouw van een eenheidsveld ondersteunt het ontstaan van een ander 
bewustzijn, dat leidt tot de creatie van een hoog geëvolueerde beschaving, die vanuit het hart 
functioneert. 
 
Centraal in deze nieuwe samenleving staat de eenheid tussen materie en bewustzijn. 
In ieder mens is dezelfde goddelijke vonk aanwezig, maar in een andere vorm, om zichzelf te 
verkennen en lief te hebben. 
Wij kunnen vanuit een hogere trilling functioneren, creëren, al naargelang de mate van liefde 
en connectie met het eenheidsveld. 
Het tekort aan respect, erkenning en compassie voor andere aardebewoners duidt op een 
beperkte visie op hogere intelligentie en ontwikkelingsvorm. 
Het zichzelf boven alle andere levende wezens plaatsen, was een algemene houding van de 
mensheid. Er heerste een grote onwetendheid en arrogantie ten opzichte van andere aardse 
wezens en van de Aarde zelf (met uitzondering van een aantal bewuste en liefdevolle 
mensen). 
 
Het herstel van de relatie met de Aarde en met alle natuurwezens krijgt momenteel de 
grootste prioriteit. De verbinding met de natuur en de Aarde is van het grootste belang wil de 
mensheid een duurzame transformatie van het gemeenschappelijk leven op hogere niveaus  
van gelijkwaardigheid en overvloed brengen. 



 
Het aanvaarden van deze essenties brengt je voorbij angst en agressie. Het leven in 
verbondenheid met alles en iedereen biedt je het genot van wie je als mens bent, in verbinding 
met alle vormen van bewustzijn om je heen. Dit leidt je naar onvoorwaardelijke liefde. 
 
Richt je aandacht naar binnen in  plaats van je te verliezen in wereldse begoochelingen. 
Gebruik al je zintuigen om jouw innerlijke wereld te observeren en zo de basis voor jouw  
intuïtie te leggen. 
Het hart vormt de verbinding met de ziel en hier kunnen emoties uitgezuiverd worden. 
Informatie, opgevangen via je hartsverbinding, verwerkt deze info op een zuivere manier, 
sneller ook, en stelt je in staat deze info te beschouwen vanuit een hoger en breder bewustzijn. 
Leer luisteren, voelen en ervaren met je hart. 
Daarvoor is het nodig voldoende aandacht te besteden aan je lichaam. 
Maak het stil en rustig in leg je handen op je hart. Dan kan je luisteren en voelen. 
Geef je over aan het gevoel, de subjectieve beleving en wijsheid. 
Je gaat voorbij je gedachten en je ego. Je verbindt je met een hogere wijsheid en opent zo de 
poort naar intuïtie. 
 
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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