
 
  Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme, 
           creativiteit en spiritualiteit. 
 
 
 

RECITAL/TRY-OUT 
“ ONTMOETING MET MIJN RUSSISCHE ZIEL” 

-------------------------------------------------------------------- 
 

THAÏS DENISE HULSMANS – CONTRALTO 
EVA SCHOLTENS – PIANO 

 
ZATERDAG  09 DECEMBER 2017 
STUDIO WOPCO  OM 16u 
EIKENWEG 3 – 1092 BW AMSTERDAM – NL 
Regio Oosterpark – Muiderpoort 
 
Programma: 
Liederen van Rachmaninov-Tchaikowsky 
Liederen en dansen van de dood van Moessorgsky 
Info: scholtbec@kpnmail.nl  
          xochipilli@scarlet.be 
Vrije bijdrage. 

                             
NIEUWSBRIEF   SEPTEMBER   2017  

JOUW   EIGENWAARDE 
---------------------------------------------------- 
Hoe staat het met jouw eigenwaarde ? 
Ben je loyaal, nieuwsgierig, heb je het gevoel dat je meetelt ? Durf je kansen 
nemen en jezelf op een leuke manier ontplooien ? Ben je toegewijd aan 
jezelf ? Dan is jouw eigenwaarde ongetwijfeld goed ontwikkeld. 
Ben je cynisch, voorzichtig, onverschillig ten opzichte van je omgeving ? 
Heb je geen duidelijke mening, ben je oordelend over anderen ? Dan bezit 
je een tekort aan eigenwaarde. Ben je te kritisch voor jezelf ? 
Zelfacceptatie, onvoorwaardelijke zelfacceptatie is noodzaak om  jezelf één 
te kunnen voelen met je omgeving, in liefde. 
Zonder eigenliefde heb je het moeilijk om je te verbinden met het grote 
geheel. 
Vanzelfsprekend heb je volharding nodig om je passie (roeping) levendig te 
houden. Zonder doorzettingsvermogen verval je in vermoeidheid en 
depressie. Je hebt dan het gevoel dat je tegen de stroom in roeit. 
 



Teveel eigenwaarde veroorzaakt gepieker, weinig humor en geen behoefte 
aan intimiteit. Zo bekom je dat je je passie neutraliseert. 
Wanneer je contact maakt met je ware roeping heb je niet steeds controle 
hierover. De vrij gekomen energie geeft je sterke verlangens die niet te 
stoppen zijn en niet te begrijpen. Je doorziet niet de bedoeling. 
Het kan een eenzame weg zijn om zekerheden los te laten en de activatie 
van het vuur binnen in jou toe te laten; en je te laten inspireren door de 
nieuwe energie. 
Je leven krijgt een diepere betekenis. Er is geen plaats meer voor angsten. 
Je regisseert je eigen leven en ontdekt waarom je in het Hier en Nu bent. 
 
Jouw lichaam zegt je hoe je over jezelf denkt. 
Jouw lichaamsfuncties passen zich aan om jouw creatie van afhankelijkheid 
te bevestigen als jij je emoties de overhand laat, als je anderen 
verantwoordelijk stelt voor hetgeen in jouw leven gebeurt.  
Deze beleving brengt je in het leerproces dat je helpt naar jezelf te kijken en 
je overtuigingen te transformeren. 
Jij, als Creator – en niet gewoon als Geschapene -  komt in een dieper 
contact met je relatie ten opzichte van de Aarde, wanneer jij zelf de 
verantwoordelijkheid neemt voor de consequenties van je daden, woorden 
en gedachten. 
De overgave aan de Aarde brengt je bevrijding, opent je hart en de weg tot 
onvoorwaardelijke liefde. 
Dit ontstaat als je het contact met goed en kwaad, de weg naar eenheid en 
liefde terug weet te vinden. 
Aanvaard dat jij bepalend kunt zijn voor hetgeen in jouw leven gebeurt. Dit 
opent een dimensie van creativiteit en speelsheid. Het zijn van een Bewuste 
Schepper creëert dan als vanzelf verbondenheid. Dit komt ten goede aan de 
liefde voor jezelf en deze liefde vormt de basis voor geluk en realisatie van 
je Zijn als mens. 
Geluk ontstaat door zelfliefde (niet te verwarren met egoïsme en 
eigenwaan) en zelfacceptatie. Deze weg leidt naar het omarmen en 
liefhebben van je innerlijk kind, de gids voor het herontdekken van je eigen 
Goddelijkheid als mens. 

 
Iedere vorm van intermenselijke relaties zoals een vriendschap, een ouder-
kind relatie, homoseksuele partnerschappen, vriendschappelijke relaties 
met dieren en de natuur in het algemeen kan een weg zijn naar het wakker 
maken van het Christusbewustzijn in het hart. 
We groeien het meeste als we ons telkens moeten aanpassen aan nieuwe 
omstandigheden. 
Geen angst voor afwijzing, want zo trek je juist negatieve energie aan. 
Stap uit je cocon en laat zien wie je bent. 
Treed in het licht en laat jouw waarheid horen. 



Door “bewust” te ademen kan jij je persoonlijke energiestroom sturen en 
beïnvloeden. Er wordt dan meer lichaamsenergie gegenereerd, fysisch meer 
kracht en vitaliteit ervaren en op mentaal niveau meer helderheid beleefd. 
De “bewuste” adem vereenvoudigd ons leven ! 
 
Het zij zo ! 
In Licht, Liefde en Heilige Klank, 
Thaïs Denise 
 

Contact: Thaïs Denise Hulsmans 
 

Sjamanistische klankhealing 
Coaching/Counselling 

Psycho-Energetica 
Boventoonzang 

Klankhealingsconcert 
Alchemic Healing (Atlantis) 

Chinese alternatieve technieken 
 

Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel 
GSM: 0474/ 55 14 05 

E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be 


