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Begin augustus kunnen wij onze gaven en daden tot Licht maken en zo het Grote Geheel voeden.
De dagen beginnen te korten, het Licht trekt zich terug. Alle wezens profiteren nu van de overvloed
door het Licht gegeven, net zoals de planten Licht hebben opgeslagen in de materie, hun vruchten,
zaden, bladeren en hout. De daarmee opgeslagen energie voor de winter, zet het leven verder, ook om
al het andere leven te voeden.
Alles is afhankelijk van elkaar en als de planten niet meer de dieren en mensen voeden, kunnen zij op
hun beurt geen plantenzaden meer verspreiden.
Dieren eten zich vol en vormen op hun beurt een offer aan het leven.
Alles wat in de Natuur gebeurt speelt zich ook af in de mens. Een natuurlijke cyclus voltrekt zich.
De overgangen van de seizoenen betekenen hoogtepunten van instroom van Nieuwe Energie. Ze
bieden je de kans om de harmonie in jezelf en je gemeenschap te verhogen. Dit door je te verbinden
met de diepere dimensie van de Natuur.
Dat wat het leven heeft doen groeien en rijpen in ons eigen leven, kunnen we nu erkennen, oogsten,
genieten en verspreiden.
Ervaar de overvloed aan positieve kwaliteiten die je bezit. Benoem ze, verwelkom ze en dank voor
alle goede dingen in je leven.
Hoe kan je nog meer een geschenk betekenen voor de Schepping ?
Als we het Licht, de 3e Straal van Scheppende intelligentie, in ons bewustzijn laten instromen, dan
groeit het Licht in ons leven. Daardoor verwerkelijkt zich in onszelf meer universele intelligentie.
Ons denken, de menselijke intelligentie, wordt geïnspireerd om grotere gedachten, grotere inzichten
rond de werkelijkheid aan te kunnen. Het mentaal bewustzijn ondergaat bijgevolg vernieuwing en
expansie, evolutie dus.
Door het ontwikkelen van een hogere staat van bewustzijn en het nemen van zelfregie komt
werkelijke gezondheid tot stand, wat leidt tot jouw levensgeluk !
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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