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De waarheid komt vanuit een “diep weten”, voorbij de logica van het verstand. 
De waarheid is voor iedereen toegankelijk, want ons universele- zielsbewustzijn is er altijd al 
geweest. 
De weg van onze ziel refereert aan ons bewustzijn in hoogste zijnstoestand. Wanneer wij vanuit 
dit bewustzijn verbinding maken tot in de materie, ervaren wij “supramentaal bewustzijn”. 
Deze doorstroming brengt ons in contact met onze ware essentie. 
Als mens vertegenwoordigen wij de krachten van Hemel en Aarde. Deze doorstroming 
herkennen wij in de bomen met hun wortels diep in de Aarde verankerd en hun takken omhoog 
reikend naar de Hemel. Vergelijk het met de magnetische aantrekkingskracht tussen een plus- 
en minpool in de elektriciteit. Beide hebben elkaar nodig om tot evenwicht te komen. 
Wanneer onze yang/yin pool – overeenkomstig respectievelijk met Hemel en Aarde – in 
evenwicht zijn, ervaren wij harmonie. De yang pool is onzichtbaar, de yin pool vertegenwoordigt 
het zichtbare. 
Als wij onze emoties in de juiste banen kunnen leiden, komt dit ten goede aan lichaam en geest. 
Verdriet ontladen brengt ons dichter bij onszelf, bij wie we in wezen zijn. 
Ieder orgaan heeft een yang en yin pool. Door  de yang en yin pool in evenwicht te brengen, 
harmoniseren wij ons lichaam, onze gevoelens en onze gedachten. Telkens ervaren wij dieper en 
dieper ons Zielsbewustzijn. 
 
Onderschat nooit de kracht van je gedachten. Ze bepalen hoe jij je voelt en wat je doet en laat. 
Wat jij gelooft is waar voor jou en manifesteert zich ook in jouw realiteit. Rust in je hoofd 
weerspiegelt rust in je leven. Is er drama innerlijk, dan zal dit zich ook aan de buitenkant 
manifesteren. Veelal zijn we slaaf van ons onbewust gedachtenbrein. 
Bekijk je gedachten en overtuigingen eens van naderbij. Stel je gedachtengang eens in vraag. 
Keer je gedachten eens om. Zo open je de deur voor innerlijke rust, vrijheid, liefde en 
gezondheid. 
Laten wij het Licht, de 3e Straal van Scheppende Intelligentie, in ons bewustzijn instromen, dan 
groeit het Licht in het leven in ons. Het gevolg is dat er dan meer universele energie 
verwerkelijkt in onszelf. 
Ons denken, de menselijke intelligentie, wordt geïnspireerd om grote gedachten, grotere 
inzichten rond de werkelijkheid aan te kunnen. 
Het mentaal bewustzijn ondergaat verruiming en expansie, een evolutie. 
Als ziel worden we steeds meer en meer in staat om op een intelligente en doelgerichte wijze deel 
te nemen aan de evolutie, die uit een grondtoon van liefde elke levensvorm wil zien openbloeien. 
 
Hoe maak je goede voornemens voor december, de donkerste maand van het jaar ? 
Lichtjes creëren extra warmte tussen de feesten door. Maar onze goede voornemens laten we 
snel achter ons in januari. 
 
Blik eerst even terug op het voorbije jaar, op je hoogte- en dieptepunten. Tevreden ? Of wil je 
het anders aanpakken ? 
Overschouw de domeinen in je leven – liefde, vriendschappen, kennissen, familie, gezondheid 
(mentaal en fysiek), werk, vrije tijd e.a. Hoe voel jij je als jij het voorbije jaar bekijkt alsof het  
een film was ? Wat dacht je bij jouw jaaroverzicht van 2022, bij het maken van je goede 
voornemens ? Brengen die voornemens je dichter bij diegene die je wil zijn ? Wil je liefdevol 
omgaan met de mensen die je omringen ? Welk belang hecht je aan verbondenheid ? 



Wil je stoppen met roken ? Hecht je belang aan je gezondheid en/of financiën ? 
Beter nog: wil je het roken vervangen door een activiteit die bijdraagt tot een gezonder leven ? 
Goede voornemens hebben meer kans op slagen als je dingen samen doet en zijn dan ook leuker. 
Je wordt dan omringd door mensen die je steunen. 
 
Wees mild voor jezelf. Het is heel normaal dat goede voornemens regelmatig naar het 
achterplan verdwijnen in de drukte van je leven. Je kunt iedere dag herbeginnen. 
Belangrijk is te beseffen, voor ogen te houden, waarom je een bepaald voornemen hebt gemaakt. 
 
Ik wens je een mooie, gezellig warme wintertijd toe en veel succes met je goede voornemens. 
 
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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