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Door de processen van de afgelopen twee jaar zijn onze individuele processen intens verbonden 
geraakt met de collectieve ontwikkelingen en zijn wij meer in contact gekomen met de diepere 
lagen van ons bewustzijn. 
De balans tussen de relatie met jezelf en met de wereld om je heen is verschoven. Je denken en 
doen is zich meer gaan ontwikkelen. Je oversteeg de beslommeringen van het dagelijks leven. 
Er was een  sterke confrontatie met de dualiteit van goed en kwaad. Essentiële levensvragen 
kwamen naar voor. 
Het intensief omgaan met de dualiteit van het leven bevordert het vinden van de eenheid voorbij 
deze tegenpolen. Om de eenheid voorbij goed en kwaad te activeren heb je onvoorwaardelijke 
liefde nodig. 
Naarmate jij je hiermee bezighoudt, des te dieper de lagen zijn die jij in jezelf aanraakt. Er 
dienen zich steeds meer structurele vraagstukken aan. In fasen ga je, gedurende vele levens, een 
stap verder tot aan je totale ontwaking. 
Iedere keer dat jij door de dualiteit van goed en kwaad heen de weg naar eenheid terug weet te 
vinden, open jij een ruimte waarin je innerlijk licht op celniveau en vanuit de diepte van de 
materie in je lichaam geactiveerd wordt. Omdat je dan meer in je hart bent, straal je steeds 
meer jouw licht uit. 
Het eenheidsveld is alleen toegankelijk als je het vanuit de liefde van je hart en met een 
liefdevolle intentie om raad vraagt. De natuur is een gigantische bron van informatie en 
bewustwording. 
De macht/angst kan het “licht”, het nieuwe bewustzijn, de bewustzijnsontwikkeling niet 
tegenhouden. Het is een planetair gegeven. Liefde en waarheid zullen zegevieren. Hoe meer 
mensen over heel de wereld dat perspectief door hun geloof en actie ondersteunen, hoe sneller de 
oude macht/angst structuur plaats moet ruimen voor een wereld van vrijheid en liefde. 
 
Doorvoel de liefde onder de angst van maatregelen, grafieken en resultaten. 
Jouw trillingsfrequentie is bepalend voor deze tijd. De kwantumfysica bewijst dat we niet alleen 
een lichaam zijn met een “mind”, maar dat we volledig zijn opgebouwd uit energie. Jij hebt daar 
invloed op. 
Eet gezond, beweeg, ga in de natuur, knuffel, dans, lach en accepteer wat je nu voelt en wat er in 
je leeft. Met de juiste mindset, acceptatie en zelfzorg komen we hier samen sterker uit. 
Vertrouw in je zelfgenererend vermogen, bewustzijn en levensgeluk. Gezondheid betekent meer 
dan de afwezigheid van ziekten. Werkelijke gezondheid komt tot stand door het ontwikkelen van 
een hogere staat van bewustzijn en het nemen van zelfregie. 
 
Getallen refereren in het algemeen aan een innerlijke structuur waarop de Schepping is 
gebouwd. Ze geven eveneens de verhoudingen weer tussen verschillende lagen van bewustzijn. 
Het getal 13 staat voor EENHEID en onvoorwaardelijke liefde. 
Het getal 13 staat ook voor de transformerende energie die de stroom van de natuur in beweging 
houdt. 
 
Het begin van de zomer op 21 juni geeft ons een instroom van nieuwe energie. Door je te 
verbinden met de diepere dimensie van de  natuur, verhoog je de harmonie in jezelf en naar je 
gemeenschap. 
 
Herinner je dat je deel uitmaakt van een groot goddelijk bewustzijnsveld dat overal aanwezig is, 
stroomt en vibreert en altijd bestaat. 



 
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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