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De Aarde bevindt zich momenteel in een onstabiele fase. Ze is beland in een fase van reinigen en
zuiveren.
In intergalactisch verband is er samenspel tussen de Spirituele Meesters en de Mensheid
betreffende hun verantwoordelijkheid voor de Aarde.
IEDER mens is mee verantwoordelijk voor het activeren van de Goddelijke vonk op Aarde.
IEDEREEN op Aarde draagt een Goddelijke vonk in zich, maar niet iedereen is zich daarvan
bewust.
Er zijn soms schokken nodig om de mensheid uit haar slaap te halen. Denk dan aan oorlogen,
natuurrampen, maatschappelijke crisissen, beurs crashen…Zo ziet de mensheid de aardse
ontwikkeling opeens in een groter verband en wordt de Goddelijke vonk geactiveerd.
De Spirituele Meesters zijn de uitvoerders van een intergalactische orde en begeleiden de
bewustzijnsontwikkelingen op kosmisch niveau. Deze orde heeft samen met de mensheid de taak
het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde in ieder mens op Aarde te manifesteren.
Iedereen afzonderlijk is tevens in staat het eigen ontwikkelingsproces te activeren.
In ons zonnestelsel vinden we overal in het klein de verschillende aspecten en taken van de
intergalactische orde. Er is ook een intensieve uitwisseling tussen de verschillende planeten
onderling en de Zon.
De Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht is verantwoordelijk voor de aansluiting van de
Aarde op de Kosmische Orde.
De Aarde, de planeet van de vrije wil, geeft ons als mens de ervaring in staat te zijn ons bewust
te worden van onze eigen Goddelijkheid. Dit proces beïnvloedt het hele Universum.
Als de mensheid erin slaagt dit project tot succes te brengen, tillen wij het geheel naar een
nieuwe dimensie. Iedereen kiest zijn/haar eigen weg, maar iedereen dient zijn/haar eigen
verantwoordelijkheid te nemen. Zelfs als je ervoor kiest het proces te vertragen en de Schepping
extra evolutionaire cycli te bezorgen om uit te werken, toch leidt ook die weg uiteindelijk naar
hetzelfde eindresultaat.
Je Goddelijkheid op Aarde terugvinden betekent dat je de intentie hebt om al wat nodig is los te
laten om weer terug in je hart te komen, je hart te openen naar jezelf en je medemens en naar
alles op Aarde; om machtsspelletjes te doorzien en je met de ander te verbinden op een
liefdevolle manier.
Planeet Aarde stelde zich bereid om lichamelijke vormen aan verschillende soorten zielen aan te
bieden, zoals planten, dieren, mensen. Ze is tot een punt gekomen dat ze veel pijn ervaart omdat
ze voelt hoe de mensheid met elkaar en de natuur omgaat.
Er zijn echter ook andere intelligenties en bewustzijnsvormen die hun evolutieprocessen aan die
van de mensheid verbonden hebben. Zij komen vanuit andere plekken van het Universum naar
ons toe en worden gevoed door agressie, liefdeloosheid, angst, verwarring. Zij beïnvloeden de
mensheid en onbewust voeden wij hen d.m.v. gedachten, wensen, uitspraken.
Wij kunnen op die manier zowel ondersteunende als vernietigende krachten aantrekken.
Negatieve gedachten t.o.v. iemand schakelen onbewust bepaalde onzichtbare energetische
entiteiten in die zich met agressie voeden.
Door afstemming op deze bewustzijnsgolflengten voeden wij die frequentie van geweld.
Als miljoenen mensen op hun eigen niveau, in verschillende vormen, zelfs subtiel, zich dagelijks
met geweld bezig houden, wordt een gewelddadig energieveld gecreëerd dat zich kan uiten in
oorlogen, ongelukken, natuurrampen…
Wanneer je dagelijks op liefde afstemt wordt deze frequentie gevoed en gestimuleerd. Dit komt
het geheel ten goede.

Door bij jezelf spanningen en disharmonieën te transformeren, geef je meer ruimte aan je
Goddelijke vonk en lever je een belangrijke bijdrage aan het collectieve proces en aan je eigen
groei.
Je aardse ervaringen worden permanent verwerkt op verschillende lagen van je bewustzijn en
geïntegreerd met ervaringen uit andere levens en andere dimensies.
Onbewust ontvangen wij ook informatie uit verschillende dimensies. Bijvoorbeeld: de kosmische
wijzigingen waarbij de Aarde betrokken is leiden tot verhoging van de aardse trillingen en
activering van bepaalde bewustzijnszones. Je verwerkt dit alles op je eigen manier. Deze info
wordt geïntegreerd in je systeem op het ogenblik dat jij eraan toe bent om je ervan bewust te
worden.
In de voorbije beperkende tijden heeft de mensheid dieper contact gemaakt, bewust of
onbewust, met haar eigen Goddelijkheid. De tijd zal komen dat deze kiem zal ontwaken en een
nieuwe fase voor de mensheid zal aankondigen.
Ik wens je de onbevangenheid van je innerlijk kind en de onvoorwaardelijke liefde van je hart.
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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