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WELKE RELATIE HEB JIJ MET GELD 
 

 
Geld is een energievorm die komt en gaat, zoals de stroom van het leven. 
Net zoals water is ook geld een drager van informatie. 
In de stroom van geld weerspiegelen zich allerlei individuele en collectieve menselijke 
bewustzijnsprocessen. 
Je kan geld ook vergelijken met het bloed in het menselijk lichaam als drager van voeding. Vergelijk 
het met je inkomsten en de afvalstoffen met je uitgaven. Een goede balans houden in de samenstelling 
van het bloed is aan te raden. Dit bevordert het evenwicht van het “interne menselijk milieu” en het 
bevordert een gezonde voortzetting van het leven. 
Geld staat voor het in balans houden van het “externe milieu”. Een evenwichtige relatie met de 
buitenwereld is dan ook gewenst. Het laat ook de verbinding zien die de persoon met zijn/haar eigen 
incarnatie heeft en de mate waarin hij/zij de spelregels van het leven op Aarde beaaamt en accepteert. 
 
De stroom van geld reflecteert ons eigen bewustzijn. 
Je omgang met geld toont hoe je in het leven staat en hoe je een balans vindt tussen hemel en aarde, 
tussen de spirituele en de materiële dimensie. 
Geld is niet zo neutraal als het er in eerste instantie uit ziet. 
Alle menselijke processen, uitwisselingen, emoties en andere bewustzijnsinteracties zitten in het 
verdiende geld vervat. Het verdiende geld heeft die energie die resoneert met de manier waarop je het 
hebt verdiend. 
Geld dat verdiend werd d.m.v. activiteiten die niet in overeenstemming waren met je hart heeft de 
neiging uitgegeven te worden op een niet structureel voedende manier voor je hartskwaliteit. 
Geld verdiend met activiteiten verricht vanuit je hart heeft de neiging uitgegeven te worden aan zaken 
die je hart dienen. Door beide af te stemmen op de wensen van je hart kun je de balans tussen 
inkomsten en uitgaven beïnvloeden. 
Geld verdiend onder invloed van spanningen en d.m.v. activiteiten die een zekere disharmonie 
inhouden en bijgevolg niet in overeenstemming zijn met je hartsenergie zal deels uitgegeven worden 
om deze disbalans te compenseren. 
Geld verdiend in overeenstemming met je hartewens en je missie op Aarde zal je vervullen, waardoor 
je het geld dat je wilt spenderen uitgeeft vanuit vrijheid en verbondenheid met je essentie. 
Deze weg naar een balans in je geldelijke situatie heeft te maken met het geven en ontvangen van geld 
vanuit een innerlijke houding en een bewuste toestand van waaruit je je verbonden weet met je 
innerlijke onuitputtelijke bron. 
 
De energie van goddelijk vertrouwen krijgt geleidelijk aan meer gestalte in ons leven. Je komt dicht en 
krachtig bij je eigen leven te staan. 
Wees je bewust van de kracht van het onderbewustzijn, de verborgen mogelijkheden van de 
menselijke geest. 
Ik wens je veel speelsheid en kinderlijk vertrouwen voor de toekomst en een Licht dat jouw hart doet 
glanzen. 
Dat jouw ziel wordt geraakt in de verbinding met ZIJN-bewustzijn. 
Laat uit een grondtoon van liefde elke levensvorm openbloeien. 
Veel succes ! 
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 

 
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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