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NIEUWSBRIEF   OKTOBER   2017 
EEN  NIEUWE  FASE  IN  JE  LEVEN 

 
AANDACHT  ! AANDACHT ! AANDACHT ! 

 
Mijn RECITAL “ ONTMOETING MET MIJN RUSSISCHE ZIEL “  in AMSTERDAM  is 

verplaatst van 
zaterdag 25 november naar ZATERDAG 9 DECEMBER 2017 

 
 

Wat houdt je tegen om in actie te treden ? 
Alles is mogelijk ! Ja kan alles creëren wat je verlangt als jij je keuzes 
maakt vanuit je hart. 
Voel wat voor jou goed voelt en volg dat gevoel. Volg jouw passie. Passie 
opent het hart. Hoe meer jij je passie nastreeft, hoe hoger die passie oplaait. 
Tijd, energie of geld zijn hier slechts van bijkomstig belang. 
Heb het lef naar buiten te treden, jouw eigen weg volgend. Tegenwerkingen 
zijn uitdagingen om door te zetten, om te leren en te groeien, om voluit te 
leven. Niets moet. Geniet van het vrije gevoel en het spelen met jouw 
kwaliteiten. 
Herinneringen uit het verleden houden ons dikwijls tegen, waarbij 
teleurstellingen, gekwetstheid, verlatenheid, afwijzing, verdriet… er voor 
zorgen dat wij onze kinderlijke spontaneïteit onderdrukken. We houden 
meer rekening houden met anderen dan met onszelf en vergeten te luisteren 
naar onze verlangens. Wij zijn gewond achtergebleven en verloren onze 
energie en creativiteit. 
Al onze ervaringen waren nuttig om ons te laten groeien en te worden wie 
wij nu zijn. Jij kan nu de teugels van jouw leven zelf terug opnemen. Dan 
kan je terug creëren vanuit jouw zelfvertrouwen dat je in essentie bezit. 
Sluit dus vrede met jezelf en diegenen die jou het leven als een pijnlijke 
herinnering hebben nagelaten. Laat de energetische blokkades los, heel ze. 
Diegenen waarmee jij het het moeilijkst hebt gehad kwamen  op het juiste 
moment in jouw leven. Veroordeel dus niet, maar wees daar dankbaar  
voor. Veroordeel ook jezelf niet want je hebt gereageerd op hetgeen jij op 
dat ogenblik wist en van daaruit kon handelen. 
Bekijk je verleden vanuit een andere invalshoek en zie op de eerste plaats 
wat je allemaal overwonnen hebt. Het moeilijke verleden heeft je verrijkt in 



je ZIJN en kan nu plaats maken voor een nieuwe werkelijkheid die het kind 
in jezelf eert. Uit iedere ervaring kan je iets leren.  
Zet nooit nieuwe stappen vanuit een emotionele toestand, niet vanuit 
frustratie. Stap er uit en handel vanuit een zeker spanning, vanuit 
innerlijke kracht. Uit je frustratie op tijd en stond zodat je innerlijk terug 
tot vrijheid komt. Durf in te gaan tegen gewoontes, regels, meningen van 
anderen. Volg je gevoel. Geen zelfveroordeling meer zodat je terug in 
relatie komt met Moeder Aarde en je verbinding met je Goddelijke Bron. 
Maak eens een lijstje van die dingen die goed gaan, wat je allemaal 
overwonnen hebt, wat je allemaal hebt gerealiseerd. 
En vooral – zorg dat je trouw blijft aan jezelf ! 
 
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 


