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VRIJHEID VAN BINNEN EN VAN BUITEN UIT 

 
De sprong naar een hoger bewustzijn is een nieuwe manier van waarnemen, een andere interpretatie 
van de bestaande wereld. Het ego heeft onze evolutie ontregelt, waardoor wij niet meer in staat zijn 
om onze ware kracht te gebruiken. 
Zie dat jij jouw eigen waarheid in je draagt. Observeer je omgeving en herinner je weer wie jij bent. 
Zie dat anderen hetzelfde zijn als jij. Het is een eenvoudige herinnering die in jou verborgen zit. 
Zelferkenning en zelfliefde (niet te verwarren met narcisme en/of egoïsme) versterken je immuun 
functie die duidelijke grenzen kan stellen en je eigen territorium op Aarde kan bewaken. 
Dit is de basis voor de verdere ontwikkeling van je persoonlijk bewustzijn. Het is de connectie met je 
hart en met je goddelijke Bron die bepaalt hoe jij hiermee omgaat. De huidige toestand daagt je uit om 
met jezelf aan de slag te gaan en je zelfliefde, je gezondheid en je levensstijl te optimaliseren en je 
trilling te verhogen, om onder alle omstandigheden je bestaansrecht op Aarde te claimen en je 
goddelijkheid als mens neer te zetten. 
 
Wat betekent vrijheid voor jou ? 
Om over je persoonlijke vrijheid te reflecteren, kun je je afvragen of jij een vrij mens bent en of jij je 
ook zo voelt ? 
Er bestaat vrijheid van buiten en van binnen uit. 
Vanuit een spiritueel perspectief staat vrijheid in directe verbinding met bewustzijn. Hoe bewuster jij 
van je eigen Zijn en functioneren bent, des te vrijer je als mens kunt zijn. Bewustzijn is namelijk de 
sleutel om een juist inzicht over jezelf en je levenssituatie te krijgen. Je intentie zal vanuit je hart een 
bewuste weg vinden om zich in de wereld te manifesteren. Je kunt jezelf en je omgeving dan scheppen 
op basis van wat jouw hart je aangeeft. 
De beperkingen die je in je leven ervaart, geven je de kans om je vrijheid uitgebreider te ervaren. 
De totale acceptatie van jezelf en van je fysiek bestaan, tezamen met het omarmen van de aardse 
kaders en beperkingen vormen een sleutel tot onvoorwaardelijke liefde. Ze maken het mogelijk om 
jezelf lief te hebben onder alle omstandigheden. Ze lossen het verzet tegen je Zijn van mens in je op. 
Dit loslaten is de weg naar innerlijke vrijheid. 
Zelfacceptatie en zelfliefde laten je liefde stromen naar de totaliteit van Zijn. 
Ongeacht de uiterlijke omstandigheden zal deze liefde voor jezelf en het omarmen van jezelf jou het 
innerlijke gevoel van vrijheid geven. 
De innerlijke vrijheid die uit zelfliefde ontstaat, maakt je minder afhankelijk van aspecten van de 
buitenwereld. Je bent daardoor minder beïnvloedbaar voor beperkende communicatievormen of 
manipulatieve boodschappen. Die ongewenste vormen van communicatie hebben pas kracht wanneer  
ze toegang krijgen tot jouw binnenwereld. 
In het proces van zelfliefde en zelfacceptatie en bij het activeren van je verbinding met de natuur en 
met anderen, sluit jij je aan bij de stroom van het leven en bij de transformaties die daarmee gepaard 
gaan. Dit leidt jou tot de ervaring van ultieme vrijheid van binnen en van buiten. 
Om je goddelijkheid in je eigen Zijn en in je leven terug te vinden, heb je een harmonieuze 
uitwisseling nodig tussen enerzijds je aandacht voor de buitenwereld en anderzijds de aandacht voor 
de binnenwereld.  
 
Je connectie met je binnenwereld geeft bezieling en richting aan hetgeen je in je leven schept.. 
Aandacht voor je binnenwereld ontstaat wanneer jij in stilte vertoeft. Door de stilte worden je vier 
aardse lichamen gezuiverd. De fysieke, energetische, psychische en emotionele lagen van je 
persoonlijkheid laten onzuiverheden los en hun verbinding met je goddelijke Bron wordt geactiveerd. 
Ook is een diepere vorm van opruiming nodig, waarbij onverteerde afvalstoffen, energetische 
blokkades en onopgeloste psycho-emotionele zaken kunnen getransformeerd en schoongemaakt 
worden., d.w.z. door middel van een reinigingskuur die je aardse goddelijkheid mee activeert. 



Opgeruimde cellen en een gezonde levensstijl stellen je DNA in staat om optimaal te functioneren en 
het beste uit jezelf te halen. Je cellen en organen maken dan een harmonieuze verbinding tussen je 
goddelijke essentie en je menselijke manifestaties, tussen je innerlijke Zijn en je dagelijkse leven. 
Het met aandacht naar binnen gaan en dan de stilte omarmen vergroot je besef dat je een goddelijke 
incarnatie bent. Dit alles brengt jou voorbij zelfafkeuring naar zelferkenning en liefde. 
 
Laten we in 2022 bewust aanwezig zijn. 
Onze tijd op Aarde is nog niet voltooid. Onze deelname wordt nog verwacht, onze aanwezigheid 
maakt echt wel verschil uit. Het universum verwacht onze instemming bij wat is en wat verandert. 
Laten we aanwezig zijn voor onszelf en alle voelende wezens rondom ons. 
Laten we aanwezig zijn in aandacht, zorg, begrip, genegenheid, neutraliteit, onze woorden, onze 
stiltes, onze inzet. 
Wees bewust aanwezig met je lichaam, je gedachten, je emoties, je verdriet, je vreugdes, je innerlijke 
ruimte, je liefdevolle hart. 
Jullie moed, veerkracht en lichtgevende aanwezigheid, jullie zachtheid en troost weven mee aan het 
scheppen van de Nieuwe Wereld van vrede, licht en mededogen. 
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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