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 INTEGRATIE VAN JE PERSOONLIJKHEID EN JE HOGERE ZELF 

 
 

De verschillende lagen van je bewustzijn versmelten met elkaar door de integratie van je 
persoonlijkheid en je Hogere Zelf. 
Als mens speelt je persoonlijkheid de meest uitvoerende rol van je Zijn. Deze persoonlijkheid 
versmelt zich met je Hogere Zelf dat zowel het overzicht als de leiding heeft over de 
aansturing van al je aardse levens, om zo te komen tot de vervulling van je “oer-missie” als 
mens. 
De Aarde transcendeert en de mensheid transcendeert mee. 
Door alle voorgaande levensprocessen heeft de mens belangrijke overgangen geschapen om 
vanuit de dualiteit van de 3e dimensies naar de eenheid en onvoorwaardelijke liefde van 
hogere dimensies van bewustzijn te evolueren. Belangrijke structurele aanpassingen zijn 
nodig in de manier waarop mensen naar zichzelf, naar anderen en naar de wereld kijken. 
 
Om in staat te zijn je Hogere Zelf te laten indalen in je aardse leven, dienen er 4 principes te 
ontwaken in je persoonlijkheid als mens. 
 
De 4 principes zijn: 
 

1. Eenheidsbewustzijn 
2. Onvoorwaardelijke liefde 
3. Aanvaarding van je scheppingskracht 
4. Omarmen van je aardse goddelijkheid 

 
Als een gegrond en geaard mens kunnen wij nu contact maken met onze goddelijke Bron en  
hogere niveaus van bewustzijn, je Hogere Zelf, integreren met je aardse persoonlijkheid.  
Deze integratie komt tot uiting in het openen van je hart. 
Je overstijgt angst, wantrouwen en agressie. 
Je vindt bevestiging en veiligheid in diegene die je bent. 
Je Zijn is verankerd in je goddelijke Bron. 
Je opent je hart naar welzijn en groei van ieder mens en ieder wezen op Aarde. 
Je ervaart de gelijkwaardigheid van alles en iedereen. 
 
Je hebt zelf vanaf het begin der tijden een missie geschapen om in materiële vorm in je leven 
als mens, je bevindingen terug te brengen naar je essentiële goddelijke Bron, waar geen vorm 
is. 
Na de integratie van je persoonlijkheid en je Hogere Zelf worden al je handelingen/creaties 
afgestemd op onvoorwaardelijke liefde, eenheidsbewustzijn, het aanvaarden van je 
scheppingskracht, verantwoordelijkheidszin voor je creaties en het omarmen van je 
goddelijkheid als mens op Aarde. 
Deze individuele integratie kan zich naar de maatschappij verplaatsen in bepaalde landen op 
Aarde, met als gevolg een grotere integratie tussen verschillende lagen van de bevolking, 
tussen leidinggevenden en uitvoerende sectoren van de maatschappij. 
De traditionele leidinggevende bevolkingsgroep slaagt er niet in vorm te geven aan de 
transformaties noodzakelijk in deze tijd om het wereldbewustzijn en de wereldbeschaving op 



een hoger plan te brengen. Ze zitten nog teveel vast in eigenbelang en hebben nog een te 
beperkt beeld van de mogelijkheden. 
Jongere generaties bezitten een  nieuw potentieel, onafhankelijk van status of vooropleiding. 
Ze vervullen gewoon hun levensmissie en zoeken de bronnen om die te realiseren. 
 
Hoe staat het met jouw “oer-vertrouwen” ? 
Stel je grote beslissingen uit ? Schuif je dingen die moeten gebeuren steeds uit ? 
Mijn vragen betreffen de groeikansen die je niet opneemt, steeds voorbij laat gaan. 
Weet je goed wat je wilt en niet wilt ? 
Het is uiterst belangrijk dat je heel goed contact blijft houden met je ware Zelf. 
En dan ga je er voor, je neemt alle risico’s erbij. Durf vertrouwen op je blauwdruk, het plan 
dat jij zelf hebt gekozen voor je op Aarde incarneerde. 
Dit plan is voelbaar doch niet zichtbaar. Jouw plan ontvouwt zich voor je als je vertrouwt op 
je hart, je intuïtie Dan voel je kriebels in je lichaam en je ervaart een gelukzalig gevoel. En 
dan opent de rest van je weg zich geleidelijk aan als van zelf. 
Oer-vertrouwen ontvang je niet van buitenaf, maar komt van binnenuit. Als je geen 
enthousiasme voelt bij je keuze, dan is dit niet jouw weg. Je kan steeds opnieuw andere 
keuzes maken. 
Begin er aan. Veel succes ! 

 
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 onderaan de homepagina.  

Klik op “PRIVACYVERKLARING” en het bestand opent in een apart venster. 
 
 

Contact: Thaïs Denise Hulsmans 
 

Sjamanistische klankhealing 
Coaching/Counselling 

Psycho-Energetica 
Boventoonzang 

Klankhealingsconcert 
Alchemic Healing (Atlantis) 

Chinese alternatieve technieken 
 

Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel 
GSM: 0474/ 55 14 05 

E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be 


