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WELK ASPECT VAN JOU WIL JIJ TOT 

EENHEID BRENGEN ? 
 
Ontwikkeling is het meest effectief wanneer de bewustzijnsgroei van de individuele mens en 
van het betreffende volk ook ten goede komt aan anderen en aan het geheel. 
Om de aardse dimensie volledig te verkennen, dien jij je geïsoleerd te voelen van de 
omgeving. Door dit gevoel van isolement krijg je de aandrang om je met de wereld te 
verbinden. 
Het is jouw ego dat met zijn behoeften en verlangens jou zo ver heeft gekregen dat je op zoek 
bent gegaan, stappen hebt ondernomen, gevallen bent en terug opgestaan om de weg naar 
eenheid terug te vinden, in een wereld waar dualiteit volop aanwezig is. 
Tijdens de lockdown zonken we weg in opsluiting, weg van onszelf en onze authentieke 
vrijheid. Deze situatie staat symbool voor het verlies van onze menselijke soevereiniteit. 
De mensheid wordt in een slachtofferrol gedwongen. 
Weet echter dat in lockdown gaan geen enkel verschil maakt, opsluiting helpt niet. Het bewijs 
hiervoor zien we in landen zonder lockdown waar er niet meer zieken/doden zijn dan waar er 
wel een lockdown is. 
Dit betekent echter niet dat wij geen voorzorgsmaatregelen moeten respecteren. Social 
distance, hygiëne… blijven belangrijk. 
 
Een hoger bewustzijn helpt ons om zowel individueel als collectief en planetair tot genezing 
te komen, om deze uitdaging aan te gaan, want in essentie zijn wij een goddelijke creatie. 
Deze lockdown geeft ons de kans tot groei en ruimer bewustzijn, een kans tot verbinding, tot 
eenheid. 
Als wij een netwerk van hoger bewustzijn ontwikkelen, krijgen het virus, de angst en de 
lockdown-maatregelen niet langer een basis en verdwijnen. 
Want, met een netwerk van hoger bewustzijn creëren wij een doorbraak tot Liefde, Vrede, 
Vrijheid, Vreugde, Mededogen, Zelf-ZIJN en Schoonheid. Wij groeien naar de Mensheid die 
wij in oorsprong bedoeld zijn te ZIJN. 
 
De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is een bijzonder moment om je scheppingskracht te 
ervaren en te manifesteren. Het is ook een goed moment om liefde naar de wereld te sturen en 
te visualiseren dat alle mensen op Aarde samen in liefde bij elkaar zijn. Je moet hier “zelf” 
voor kiezen. Ieder mens is in wezen een apostel die de boodschap van het hart en de 
goddelijke liefde kan overdragen aan de medemens. 
De taal van het hart stijgt boven alle talen uit. 
De huidige vrijheidsbeperkende corona-maatregelen van de overheid, privacy-gevaren, 5G, 
milieuvervuiling, klimaatbedreigingen, technologische overkill, bomenkap, onbalans in het 
geldstelsel…zijn allemaal destructieve krachten die zowel individueel als collectief een 
uitdaging vormen om voor eenheid te kiezen. 
Tegen elkaar staande partijen dagen  elkaar uit, heel dualistisch, en werken zo de 
transformatie van de mensheid in de hand. 



 
Het Waterman-tijdperk kent een zware geboorte, waarin zowel “goed” als “kwaad”, “licht” en 
“donker” hun rol spelen. 
Het vooruitzicht om van overheidswege verplichte degenererende middelen ingespoten te 
krijgen, gechipt te worden en welbepaalde apps te moeten gebruiken, stemt ons nog tot meer 
bewustzijn van wat we willen en niet willen in ons leven. We willen onze menselijke 
identiteit vrijwaren. 
 
Laat je niet ontmoedigen. Kom op voor jouw waarheid en de heelheid van de mensheid. Blijf 
je doen en laten verbinden met je hart en de geaarde onvoorwaardelijke liefde. Geloof in jouw 
trilling en stuur ze uit. Blijf dicht bij je ZELF, je aardse natuur en het Licht. Stijg uit boven 
goed en kwaad en verval niet zelf in dualiteit en vooringenomen veroordeling. Zo draag je het 
sterkst bij aan de transformatie tot een respectvolle en liefdevolle samenleving. 
Visualiseer de Violette Vlam boven je hoofd en verbind je ermee. De Violette Stralen zullen 
je sterken en leiden in dit alles overstijgend proces. 
 
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. 
 

 
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 

 


