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In het leven van een mens moeten alle aspecten van het leven, zowel fysiek, emotioneel, mentaal 
als spiritueel, een eigen ruimte hebben. 
Door de strijd in de huidige samenleving worden velen onder ons niet gestimuleerd om aan deze 
essentiële aspecten aandacht te geven. Ze zijn te zeer in beslag genomen met het zoeken naar 
vervulling voor al hun behoeften en ambities. 
Innerlijk is er dan geen harmonie, want er heerst chaos. 
Door naar hun innerlijk te kijken worden ze onrustig, kan er minder harmonie gecreëerd 
worden en zo wordt ook de maatschappij onrustig. 
Een vicieuze cirkel wordt gecreëerd en de maatschappij voelt niet meer veilig aan met als gevolg 
dat men steeds meer onrust ervaart. 
Het doorbreken van deze vicieuze cirkel is mogelijk door de verbinding met je innerlijk opnieuw 
te koesteren, naar binnen te gaan om contact te maken met het spirituele. Dit is de basis waarop 
kan verder gebouwd worden. Noodzakelijk dus om de aandacht van buiten naar binnen te 
verschuiven en de stilte in jezelf te koesteren. 
Je kan zo jezelf verbinden met een hoger niveau van bewustzijn en een hoger niveau van liefde. 
De vervulling die je niet bekomt vanuit je uiterlijk leven vindt je wel in het op nieuw bewust 
ervaren van je eigen goddelijke essentie. 
Eenheid tussen “buiten” en binnen” ervaren is dé grote uitdaging om je Schepper te voelen in 
plaats van slachtoffer, want wij hebben ons eigen leven geschapen, vergeten dat we alles zelf 
veroorzaken en voelen ons dan in strijd met de zelf gecreëerde omstandigheden. 
Het doel van ieder mens op Aarde is het ervaren van je eigen goddelijkheid en vanuit dat 
bewustzijn te denken, voelen en doen. 
 
Bewustwording van je eigen goddelijkheid is een uiterst persoonlijk pad dat men op fysiek, 
emotioneel, mentaal en spiritueel niveau dient te realiseren. 
Alle religies en spirituele lessen kunnen je inspireren en tot een bepaald punt brengen, maar het 
vervolmaken van dit proces moet je zelf doen. 
Eke religie heeft een voorbereidende rol. Er bestaat niet iets zoals een uitverkoren volk of religie, 
want wij zijn bij de voltooiing van ons goddelijk bewustwordingsproces op Aarde uiteindelijk 
allemaal gelijk. Niemand heeft het exclusieve gelijk boven dat van een ander. 
Waardeer elkaar. Heb elkaar lief. Leer van elkaar en ondersteun elkaar. Toon respect en geef 
elkaar de ruimte om de eigen goddelijkheid op Aarde te manifesteren. 
Het goddelijk bewustzijn waarvan jij afstamt, neemt in overeenstemming met je persoonlijke 
ontwikkeling, een steeds meer specifieke vorm aan in je huidige identiteit. 
De afstemming hierop draagt bij aan het herstellen van je gezondheid en van je innerlijk geluk. 
Alle levende wezens maken deel uit van het netwerk van de natuur en zijn één met het 
collectieve bewustzijn. Wij mensen fungeren als antennes die genezing aan het collectief 
bewustzijn van de mens en de natuur doorgeven. 
De bestaande verbinding tussen mens en natuur mag geactiveerd worden en op een hoger niveau 
gebracht. Deze activatie speelt een cruciale rol bij het scheppen van een Nieuwe Wereld. 
 
Een Nieuwe Wereld is een reflectie van een nieuw bewustzijn. 
Omarm je schaduwkant en zet de stap van dualiteit naar eenheid in jezelf en in de wereld. 
Kijk ernaar vanuit zelfacceptatie en mededogen. Als je hoofd zich aan het hart overgeeft en laat 
leiden, ontstaat er ruimte voor zingeving en vervulling. 



Als je je verantwoordelijkheid neemt voor wie je bent en voor je creaties en realisaties, neem je 
je positie van Schepper aan. Deze positie vergroot je zelfbewustzijn en brengt je in contact met 
het besef van je eigen goddelijkheid. 
Zelfliefde stelt je in staat de stroom van liefde naar anderen, de natuur en de wereld te 
herstellen. Je wordt je bewuster van je aansluiting op het eenheidsveld van de Schepping. 
Open je hart naar de natuur en naar alle wezens. Het moment dat je deze  communicatie 
activeert, vindt er een verschuiving plaats in je zelfperceptie en in je beleving van de wereld en 
van je innerlijke werkelijkheid. 
 
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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INDIVIDUELE HEALING 

Hulp bij rugpijn, schouderpijn, spierpijn, problemen met gebeente 
Stress, slapeloosheid, burn-out, depressie, migraine 

Stemproblemen 
Bewustzijnsverruiming 

Mentale en emotionele problematiek 
Diverse massagetechnieken als ondersteuning bij healing 

Sjamanistische klankhealing 
Aura- en chakra zuivering/balancering 

5 elementen healing 
Coaching/Counselling 

Psycho-Energetica 
Boventoonzang 

Klankhealingsconcert 
Heilige geometrie 

Atlantische healingstechnieken 
Chinese alternatieve technieken 

Gebruik van kristallen en etherische oliën 
Huiszuiveringen 
GEEN EROTIEK 

GEEN MEDISCH ADVIES/GEEN MEDICIJNEN 
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