
 
  Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme, 
           creativiteit en spiritualiteit. 
 
 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018 
DE STILTE VAN 1 NOVEMBER 

 
Aandacht voor je binnenwereld ontstaat wanneer je in stilte bent. 
Door de stilte worden je 4 aardse lichamen opgeruimd. De fysieke, energetische, 
emotionele en psychische lagen van je persoonlijkheid laten onzuiverheden los en hun 
verbinding met de goddelijke Bron wordt geactiveerd. 
Ons ego is een onlosmakelijk deel van onszelf. Als we ons ego veroordelen, veroordelen 
we eigenlijk onszelf. Ons ego zorgt voor onze aarding en brengt ons in de dualiteit. 
Hierdoor kunnen wij groeien in onze processen, wij kunnen onszelf manifesteren en 
kunnen creëren. Wij ontwikkelen een persoonlijkheid. Tevens vormt ons ego een 
exponent van ons Hogere Zelf en heeft het zich het meest vervreemd van de goddelijke 
Bron, het heeft zich nl. van het hart vervreemd. Tijdens onze jeugd zijn wij onszelf gaan 
veroordelen en hebben wij ons van ons hart afgesloten. Ons ego verloor alzo de 
liefdevolle eigenschap van het hart alsook de corrigerende werking ervan. 
In de eerste decennia van ons leven krijgen wij de illusie van afgescheidenheid van het 
geheel. Ons ego zorgt er wel voor dat wij onze aardse processen kunnen aangaan en 
doorleven. Door steeds dieper in de dualiteit te duiken, verliezen wij onze authenticiteit 
en onszelf. Wij ondergaan een bewuste vernauwing met als gevolg dat wij in een 
onvermijdelijke diepe crisis belanden. 
Het positieve aspect daaraan is dat wij tot meer zelfreflectie en eerlijkheid naar onszelf 
toe in staat zijn. 
Door zelfveroordeling los te laten, omarmen wij onszelf en onze processen en openen wij 
weer ons hart. Hierdoor kunnen wij bewustzijnsverruiming ervaren. Het ego is dan 
terug verbonden met het hart en haar onvoorwaardelijke liefde. De verbinding met ons 
Hogere Zelf en onze goddelijke Bron wordt gestimuleerd. Het ego komt dan in dienst te 
staan van jouw verbinding met het geheel. 
Als je verbonden bent met de diepere kern van het stille ZIJN van het bestaan, dan zal 
er verbondenheid zijn met de nieuwe bewustzijnsfrequentie van het Wezen van de 
Aarde die zich ook aan het vernieuwen is. 
 
Op 1 november luisteren wij naar onze herinneringen en verbinden ons met diegenen 
die niet meer op Aarde zijn. Wij vragen ons af waar ze vertoeven nu zij hun aardse 
gedaante aflegden. Wij denken terug aan de mooie of aan de moeilijke momenten. 
 
Wij zijn allen sterfelijk. 
Hoe sta jij tegenover de dood ? 
Iedereen beseft ooit te moeten gaan, maar niemand kent het moment van vertrek. 
Ben jij bewust van jouw doel/taak hier op Aarde ? Heb jij gedaan wat je wilde doen ? 
Heb jij jouw leven ten volle geleefd ? 
 
Ik koos in mijn jeugd vanuit “overleven” elke dag opnieuw voor het leven. Ik werkte aan 
mijzelf om niet in verdriet, lijden of pijn te blijven vastzitten. 
Wij zijn veel krachtiger dan je denkt. 



Het leven vraagt elke dag opnieuw het beste van jezelf te geven. Je kan steeds opnieuw 
kiezen voor levenskwaliteit en rust, ook als dierbaren hun eigen weg gingen of overleden 
zijn. 
Ik stapte ondertussen uit “overleven” en leef iedere dag opnieuw als een geschenk om 
mijn gekozen weg verder te zetten in een steeds groter en hoger bewustzijn, steeds meer 
contact met mijn Hogere Zelf en mijn goddelijke Bron, steeds meer besef van mijn 
multi-dimensionaliteit en van de liefdeswegen naar eenheidsbewustzijn, naar stralend 
ZIJN, naar de kracht van intentie, naar het herkennen van de goddelijke Bron, naar 
onvoorwaardelijke liefde, naar absoluut bewustzijn, naar stromen van vrijheid, naar 
balans, naar authentiek contact, naar aanvaarden van de waarheid, naar creëren vanuit 
de Bron, naar creëren vanuit de wereld, naar de goddelijkheid van de Aarde. 
 
Laat je stem horen, laat iemand glimlachen en vergeet vooral niet zelf te glimlachen. 
Plaats jezelf als prioritair in de lijst en sluit vrede waar mogelijk. 
Leef jouw leven en laat je niet leven ! 
Vertel mensen dat ze geliefd zijn, dat hun aanwezigheid ertoe doet. Heb nergens spijt 
van. Maak een nieuwe keuze als iets je niet bevalt. Maak die ommekeer in je leven. Doe 
hetgeen je reeds lang hebt uitgesteld. 
Maak van kleine momenten grootse gebeurtenissen en geniet van het goddelijk geschenk 
dat jij op Aarde vertegenwoordigt zolang je “in wacht” staat. 
Het zij zo ! 
Vind gemoedsrust, laat traumatische ervaringen achter, corrigeer beperkende 
overtuigingen, geef je emoties een plaats en verwerk ze, evolueer van wilskracht naar 
zielskracht, stimuleer je innerlijke healer. 
Je bent steeds welkom om je te laten ondersteunen in gezondheid naar lichaam, ziel en 
geest in mijn volledig vernieuwde praktijkruimte. 
Wees welkom ! 
In Licht, Liefde en Heilige Klank, 
Thaïs Denise 
 
Conform de nieuwe Europese Privacywetgeving AVG (GDPR) die inwerking 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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