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Als wij weinig aandacht besteden aan ons innerlijk leven, is er geen harmonie. Er heerst chaos. Alle 
aspecten van het leven moeten een eigen ruimte hebben, zowel fysiek, emotioneel, mentaal en 
spiritueel. Door naar de innerlijke chaos te kijken, worden wij onrustig en krijgen we minder voeding 
om harmonie te kunnen ervaren. Deze situatie toont zich ook in de maatschappij. Er wordt een 
vicieuze cirkel gecreëerd en we voelen ons onveilig in de maatschappij, met als gevolg dat we steeds 
meer onrust ervaren. 
Deze vicieuze cirkel kan je doorbreken door de verbinding met je innerlijke te koesteren, je aandacht 
van buiten naar binnen te verschuiven en de stilte in jezelf te omarmen. De vervulling die je verwacht 
te ontvangen in het uiterlijke leven vindt je in het opnieuw bewust ervaren van je eigen goddelijke 
essentie. 
Wij zijn de Scheppers van onze eigen werkelijkheid  door de beslissingen die wij nemen, de vormen 
die wij aan ons leven geven, door de manier waarop wij omgaan met relaties, studies, werk, wonen,  
en zo meer. 
De grootste uitdaging is om eenheid te ervaren tussen “buiten” en “binnen”. 
 
Kerst is een periode van bezinning en contact met je innerlijke Bron. Wij staan stil bij het ontwaken 
van de onvoorwaardelijke liefde in ons hart en hoe die op Aarde toe te passen. Hoe meer licht en 
onvoorwaardelijke liefde, eenheid en scheppingskracht je toelaat in je eigen leven, des te verfijnder je 
leven in al haar aspecten wordt. 
De hoeveelheid licht die mensen uitstralen is toegenomen en heeft zo een reinigend effect op onze 
creaties, relaties en op de samenleving. 
Het netwerk van licht heeft een stabielere trilling bereikt, waardoor transformatiepatronen in gang 
worden gezet. Dit proces brengt dualistische patronen en veroordelingen in contact met diepere 
niveaus van liefde en compassie. De ontwikkeling van deze liefdesvelden en de pijn en 
zelfveroordeling creëren reacties in de samenleving en in de natuur. Deze reacties kunnen turbulente 
confrontaties met zich meebrengen en ook grote heling en verlichting voor vele mensen. Het vraagt 
een grote betrokkenheid met je ZIJN van een goddelijk mens, het openen van je hart, het aanvaarden 
van je licht en je goddelijkheid als mens. 
 
Sommige mensen zijn nog niet in staat zich te verbinden met die openingen in bewustzijn. Vanuit hun 
persoonlijkheid zijn zij nog niet in staat zich op een positieve en opbouwende manier hiermee te 
verbinden. Door een tekort aan ervaringen richten zij zich tot weerstand en agressie. 
 
In deze tijd is het onze missie voor liefde te staan in je persoonlijk en sociale leven. Je bent een baken 
van licht voor jezelf en anderen. In de overgang van oud naar nieuw staan het ontwikkelen van 
vaardigheden en het openen van het hart centraal. De liefde van het hart heeft handen en voeten nodig 
om in het leven tot uiting en tot een praktisch niveau te worden gebracht om overtuigend te zijn voor 
vele mensen. Deze liefdeskracht krijgt pas een stabiliserend effect op het collectieve bewustzijn van 
de mens wanneer ze duidelijk in de materiële gang van zaken van het menselijk leven aanwezig is. 
 
Steeds meer realiseren mensen zich dat de wereld om ons heen een reflectie is van ons eigen 
bewustzijn, zowel individueel als collectief. Hetgeen wij beleven brengt ons in verbinding met ons 
eigen bewustzijn. Op collectief niveau zal een vergelijkbare ontwikkeling plaats vinden. 
De combinatie van het nemen van je eigen verantwoordelijkheid voor je levenscreaties en het 
aanvaarden van je ervaringen als reflectie van je eigen bewustzijn, leidt tot grote heling in ieder van 
ons en in de wereld in het algemeen. 
 



Maatschappelijk verliezen dualistische structuren hun steun vanuit de spirituele en energetische 
dimensies. Totaal nieuwe ontwikkelingen zorgen voor het vervullen van de basisbehoeften voor alle 
mensen. Dit leidt tot nieuwe doorbraken op alle terreinen, naar samenwerking en gelijkwaardigheid. 
Het is belangrijk dat wij als mensen blijven groeien, want de wereld zal niet veranderen tenzij wij dat 
doen. 
De trillingsfrequentie van onze wereld wordt beïnvloed door de trillingsfrequentie van ieder individu 
afzonderlijk. Hoe meer mensen hun frequentie verhogen, hoe meer  de frequentie van onze planeet 
verhoogt. Ook al zijn er krachten die niet willen dat wij en onze planeet evolueren en trachten ons en 
onze wereld in angst, onrust, oorlog, haat…te houden, die niet willen dat mensen “wakker” worden en 
het huidige omkeerpunt trachten te stoppen…zij zullen uiteindelijk bakzeil halen als wij onze energie 
blijven verhogen, onze liefde blijven uitstralen, in vrede voor elkaar zorgen… 
Zend je liefde uit zodat die zich op Aarde kan vermenigvuldigen. 
 
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, depressive, migraine 

Stemproblemen 
Bewustzijnsverruiming 

Mentale en emotionele problematiek 
Diverse massagetechnieken als ondersteuning bij healing 

Sjamanistische klankhealing 
Aura-en chakrazuivering/balancering 

5 elementen healing 
Coaching/Counselling 

Psycho-Energetica 
Boventoonzang 

Klankhealingsconcert 
Heilige geometrie 

Atlantische healingstechnieken 
Chinese alternatieve technieken 

Huiszuiveringen 
GEEN EROTIEK 

GEEN MEDISCH ADVIES/GEEN MEDICIJNEN 
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