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LIEFDE      IS      ONVOORWAARDELIJK 
 
 

Wanneer je kan zorgen die ander niet nodig te hebben voor jouw geluk, vrijheid…, wanneer de liefde 
in jouw levensweg niet dient om de ander te veranderen en aan je verwachtingen te laten voldoen, dan 
heb je onvoorwaardelijk lief. 
Dit betekent ook je eigen verantwoordelijkheid nemen over jouw zelftransformatie, het systematisch 
opruimen van alle blokkades in jezelf. Want die blokkades zitten het ontwikkelen en het uitwisselen 
van liefde in de weg. 
Echte verbondenheid met ons hart impliceert dat we absolute soevereiniteit, zelfverantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid, emotionele vrijheid, onafhankelijkheid van denken, doen en laten ontwikkelen. 
De graad waarin we daarin slagen, bepaalt hoe wij authentieke verbinding in liefde, vrijheid en 
zelfverantwoordelijkheid demonstreren in onze relaties met anderen. 
De mate van onvoorwaardelijke liefde die wij manifesteren geeft aan hoe liefde kan stromen en of 
authentieke verbinding mogelijk is. Deze verbinding ontstaat dan spontaan. 
Met dergelijke verbindingen demonstreren wij onze grootste dienstbaarheid aan het ontstaan van een 
liefdevolle en vredevolle wereld. 
 
Nu we in de huidige corona-tijd aan allerlei richtlijnen dienen te voldoen, is het belangrijk dat je leeft 
naar je persoonlijke waarheid, nadat we ons hebben bevrijd van zelfopgelegde beperkingen. 
Streef er steeds naar in je hart gecentreerd en op je ziel gefocust te zijn. 
Het aanvaarden van de polariteit hier op Aarde en het zoeken naar de waarheid in iedere vorm van 
informatie, dient in overeenstemming te zijn met jouw levensfilosofie. 
Doe nooit jezelf kwaad en evenmin de ander. 
 
Verdriet mag er gewoon zijn maar heeft aandacht nodig. Je bent kwetsbaar. Gun jezelf te rouwen om 
je eigen pijn en verdriet in de ogen te kijken en te delen met anderen. Je zet een nieuwe stap in de 
richting van vrijheid, want rouwen is herstellend en transformerend. 
TIJD is hierbij een essentieel onderdeel van de aardse dimensie. Tijd maakt het mogelijk dat 
ervaringen kunnen worden uitgespeeld en beleefd in het ritme van het leven. 
Tijd bepaalt de intensiteit en de diepgang van de ervaringen die mensen voor zichzelf kiezen. 
Wanneer je in staat bent en je bewust bent van het feit dat gebeurtenissen door de mens zelf worden 
gecreëerd, speelt tijd een rol in het ontvouwen van deze creaties. 
Het spelen met tijd is een belangrijk onderdeel in het begrijpen en doorgronden van de creatie. Het 
herkennen en loslaten van de geloofsovertuigingen i.v.m. tijd is een belangrijke stap in het verdiepen 
en begrijpen van de eigen creaties. 
Het spelen met tijd biedt je de gelegenheid om een schijnbaar onmogelijke hoeveelheid activiteiten te 
ontplooien in korte tijd. 
 
Als jouw volledig meesterschap in jou ZELF is geactiveerd, kan je als Meester bepalen wanneer en 
hoe een creatie tot ontvouwing komt. Je weet dan wanneer actie wenselijk is en je creëert zelf de 
benodigde synchroniciteiten, omdat je heel het spectrum van je creatie overziet en doorziet. 
Onze waarheid komt dan vanuit een diep weten, voorbij de logica van het verstand. Want, ons 
bewustzijn heeft te maken met onze hoogste zijnstoestand, de weg van de Ziel, de Tao. 
De doorstroming van dat bewuste vanuit de Absolute Bron, het AL, de AL-Bron tot in de materie, 
noemen wij het supra-mentale bewustzijn. 
De diepe verlangens van onze ware essentie worden dan geactiveerd, gevitaliseerd  en wakker geschud 
door deze levensstroom. 
We voelen ons gedragen door ons innerlijk weten. 
Onze heftige levensprocessen zoals ziekte, dood, verlies en rouw, krijgen een diepere betekenis. 



Stilaan rechten wij opnieuw onze rug en geven ons leven terug een zinvolle invulling. 
Om met Ghandi te eindigen: WEES DE VERANDERING DIE JE IN DE WERELD WILT ZIEN ! 
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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