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Het hoeft niet meer gezegd – iedereen begrijpt wel wat wordt bedoeld met de onmenselijke 
maatregelen van de corona-situatie. 
Modellen en regels, die de huidig wetenschappen bedacht hebben om het corona-virus uit te 
schakelen, passen bij de symptomen van smetvrees. 
Op wereldvlak heeft men de politiek ervan weten te overtuigen om die regels in dwingende 
repressieve wetten om te zetten. De ervaring leert dat die maatregelen voor gezonde mensen 
buitensporig, disproportioneel en mensonwaardig zijn. 
Kinderen zuigen alle angst en negatieve stress op die volwassenen en media uitstralen. 
Terwijl men probeert mensenlevens te sparen en de medische zorg te ontlasten, ondergaan 98% van de 
gezonde mensen in alle lagen van de bevolking continu maatschappelijke ontreddering, negatieve 
stress en grote mentale en emotionele schade. 
Het lijkt erop dat er alleen aandacht is voor de lichamelijk gezondheid en bijna niet voor de steeds 
sterker ontsporende mentale en emotionele gezondheid. 
Wij evolueren naar een hoogtechnologische geneeskunde, waar vooral aandacht bestaat voor 
“meetbare” lichamelijke factoren. Het menselijk gemoeds- en gevoelsleven, dat onmeetbaar is, lijkt  
blijkbaar minder of zelfs niet belangrijk. 
 
Het geloof dat de natuur kan worden verbeterd met behulp van  genetisch gemodifieerde zaden en 
planten, in monoculturen, leidt tot hoogmoed. Het geloof dat manipulatie van het genoom (volledige 
genetische samenstelling van een organisme, cel of virus) en het immuniteitssysteem zal zorgen voor 
uitschakeling van alle ziekten en voor een langer leven “is” hoogmoed. 
Het respect voor de wonderen van de natuur verminderen zienderogen. 
De coronacrisis doorprikt echter de illusie dat de materiële wereld alles weet en alles kan oplossen, het 
toont het belang van de natuurlijke levenskracht van de mens. 
Deze levenskracht zorgt voor een prima werkend immuunsysteem, een zelf-regenererend vermogen, 
een goede weerstand en een positieve emotionele en mentale gezondheid. 
Het immuunsysteem is er niet bij gebaat alles te ontsmetten en te steriliseren. Vergelijk met gezonde 
kippen, die op de mesthoop vrij rondscharrelen en toch perfecte eieren leggen. Kippen uit steriele 
batterijen leggen soms met salmonella-besmette eieren. 
 
Het isolement en de maskerplicht raken ons in het diepste van ons zijn. 
Er heerst verdeeldheid in onszelf en met anderen. Het isolement geeft ons wel de gelegenheid ons 
terug te trekken binnen onszelf en te reflecteren over ons en het leven in het algemeen. 
 
Leven is ademen, verbinden met andere mensen, aanraken. Ontspanning werd weggenomen… 
Als het isolement teveel wordt, maak dan contact met anderen, zoek zowel binnen als buiten jezelf. 
Welke zijn jouw waarden ? Wat is het nieuwe normaal voor jou ?  
Maak jouw eigen bewuste keuzes betreffende gezondheid, gewoonten, voeding, geneeskunde, 
economie…Kom in contact met de krachten in jezelf en weet dat dit OK is. 
 
Verbinding met anderen begint bij jezelf. 
Echte liefde voor anderen kan alleen bestaan als je start met liefde voor jezelf. Zo niet ben je sterk 
afhankelijk van je omgeving. Je zoekt naar bevestiging, erkenning, waardering, respect, je wil gezien 
worden… Je IK is een ongelukkige IK. Je wil jezelf bewijzen en hebt angst voor afwijzing. 
Een sterke IK durft zich uit te spreken en heeft geen goedkeuring van anderen nodig. 
 
Blijven verbinden is belangrijk. Elkaar inspireren, optillen, versterken en voortdrijven… 



Formuleren wie je niet bent en wat niet resoneert met jou in deze wereld is bijzonder verbindend. 
Weerstand en tegenwerkingen zijn al wel eens nodig om ergens bovenuit te stijgen. Wat niet met jou 
resoneert in deze wereld kan juist heel verbindend zijn. Je krijgt dan nieuwe inzichten en verlichting. 
Uitdagingen kunnen nuttig zijn. 
Verbinding moet gemaakt worden op basis van kernwaarden. Is er resonantie ? “Ik geloof wat jij 
gelooft. Samen zijn we één.” 
Geen competitie, geen leider, geen beschuldigingen. De verbinding dient een hoger doel. Hoe kunnen 
we dat gevoel vergroten ? Het is een sterk “wij”-denken dat ons nog gelukkiger maakt. 
 
 
Diegenen die tuk zijn op macht en rijkdom, zij die niet voorbij wetenschap en religie kunnen kijken, 
zij die sceptisch zijn over spiritualiteit, de “anders denkenden “, mogen er zijn, maar moeten dat 
binnen hun eigen “cirkel” doen. Misschien kunnen we elkaar inspireren, maar uiteindelijk ligt de grens 
daar waar de kernwaarden botsen. 
 
Behoud je focus, vrije meningsuiting en beslissingsrecht. Als het te moeilijk wordt, stel je zelf dan de 
vraag “is dit goed voor mij of niet ?” 
Blijf vertrouwen, blijf hopen, blijf geloven in jezelf !!! 
 
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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Sjamanistische klankhealing 

Chakrahealing 
Coaching/Counselling 

Psycho-Energetica 
Boventoonzang 
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Atlantis Healing 
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