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In onze maatschappij is de stem van het mannelijke oververtegenwoordigd. De huidige tijden 
vragen om het hervinden van de balans tussen het vrouwelijke en mannelijke: een noodzaak om 
de Aarde en de mensheid te helen en een nieuw functioneren van de samenleving uit te bouwen. 
De stem van de vrouw vraagt om respect en erkenning. Erkenning voor haar bestaansrecht en 
respect voor de betekenis van het vrouwelijke en hetgeen de vrouw te vertellen heeft. 
Op de eerste plaats begint dit bij het respect voor het vrouwelijk lichaam. 
 
Ieder mens op Aarde is uit dit lichaam geboren. Dit lichaam draagt een spirituele dimensie met 
zich mee. De baarmoeder fungeert als een poort naar de Ziel om een nieuw babylichaam op te 
bouwen en een dimensieovergang te realiseren. Het vrouwelijke lichaam is de drager van de 
relatie van de mens met God en met de eigen spirituele aard. 
De manier waarop de man de vrouw benadert wordt bepaald door de mate van het openen van 
het hart. Het weerspiegelt zijn eigen relatie met het vrouwelijke in zichzelf en met God als 
geheel. Deze houding reflecteert in welke mate deze man bereid is zijn eigen fysieke en spirituele 
oorsprong te eren en verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn mannelijkheid. 
Mannen die door seksuele intimidatie over hun grenzen gaan, beschouwen vrouwen als een 
onbezield object waarover ze kunnen beschikken om hun seksuele lusten te bevredigen en hun 
mannelijke identiteit te bevestigen. 
Machtsmisbruik, intimidatie en bedreiging zijn hun handelsmerk. 
Zij hebben geen besef wat een vrouw in werkelijkheid vertegenwoordigt. 
Hun gedrag vertoont hun eigen zelfveroordeling. 
Dit soort mannen heeft een laag gevoel van eigenwaarde. Seksuele intimidatie fungeert als 
compensatiegedrag voor een enorm minderwaardigheidsgevoel dat ze op die manier trachten te 
compenseren, te camoufleren. 
De mannelijke relatie met zichzelf wordt ook weerspiegeld in de manier waarop Moeder Aarde 
door hen wordt behandeld. Een houding van gelijkwaardigheid ontbreekt, die normaal gezien 
verwacht wordt voor een volwassen man die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gedrag. 
 
De ongelijke positie van de vrouw in de samenleving door de eeuwen heen maakt het moeilijk 
voor hen om voor hun eigen rechten op te komen en grenzen te trekken. 
De tijd is rijp om je stem als vrouw te laten horen en voor je eigenwaarde op te komen. 
Deze stem heeft scheppingskracht en bezieling. Dit zal de weg naar eenheidsbewustzijn en 
onvoorwaardelijke liefde voor de mensheid begeleiden. 
De liefdeskracht van de natuur, van de vrouwelijke Christus en van de goddelijke Bron dragen 
de vrouw en brengt haar in contact met haar innerlijke kracht en haar eigen goddelijkheid. 
Het bewustzijn als vrouw voedt het holistisch gegeven dat nodig is om de balans tussen het 
mannelijke en vrouwelijke te herstellen. 
Het proces waarin de vrouw zich momenteel bevindt, herstelt het vertrouwen in haarzelf en 
omarmt haar eigenwaarde. Het zorgt voor een verfijning en verhoging van haar bewustzijn. 
Daarbij komt ook het collectief bewustzijn op een hoger niveau. 
Deze ontwikkeling is noodzakelijk in functie van het ontdekken van duurzame energiebronnen, 
het gezond maken van de voedselproductie en consumptie, het leren van dieren en planten, het 
met elkaar in vrede leven en het uitzuiveren en herstellen van de natuur. 
De samenwerking en eenwording van het vrouwelijke en mannelijke zal nieuwe dimensies van 
harmonie doen ontstaan. 



Liefde vormt hierbij de basis in de hele wereld. 
 
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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