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De energie op Aarde is veranderd. De energetische trillingen zijn verhoogd. 
Doordat onze zintuigen zijn verscherpt zijn we ook gevoeliger en komen er 
meer emoties aan de oppervlakte. 
Bewegingen die te maken hebben met gelijkheid, duurzaamheid en 
spiritualiteit maken zichtbaar dat we meer aangesloten zijn op de evolutie 
van het geheel. 

 
 

De tijd tussen 2012 tot eind 2018 staat voor voorbereiding op een volgende 
bewustzijnscyclus. D.w.z. dat ons onderbewustzijn geactiveerd wordt. In 
plaats van alles vanuit het denken te doen gaan we meer voelen. Wij 
evolueren wereldwijd naar een eenheidsgevoel waarin begrippen als 
telepathie, het in-trance-zijn en synchroniciteit een normale plaats vinden. 
Wij zullen ons makkelijk laten meevoeren door de frequentie van het 
moment. “Moeten” is niet meer aan de orde. Wij zullen onszelf ervaren als 
een onderdeel van een grotere groep, waarin steeds inspiratie en hulp 
aanwezig zal zijn. Wij zullen onszelf meer volledig voelen. 
Vanuit passie zullen wij de weg vinden om onze dromen te verwerkelijken. 
Jij alleen kent jouw waarheid en die zoek je binnen in jezelf. Je hart volgen 
en alle controle loslaten is de boodschap. Je zult een onmetelijke kracht in 
jezelf ontdekken als jij je beperkingen overstijgt. Zolang jij je gevoel volgt 
kan er niets mislopen. 
Breng je verstand en gevoel op één lijn, je hoofd en je hart, dan haal je het 
optimale uit creatievermogens. 
Jezelf onderdeel maken van een groter geheel omvat de intentie om samen 
krachten te bundelen voor positieve en duurzame veranderingen, zowel 
voor de mensheid als voor ieder individu. Dit betekent ook loskomen van 
tekort en competitiegedrag. 

 
 

Planeet Aarde is gericht op het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde.  
De begrenzingen die wij hier op Aarde ontmoeten geven de mogelijkheid 
om ons te openen naar het onvoorwaardelijke. 
Onvoorwaardelijke liefde die zowel in je hart als in het Universum 
aanwezig is, houdt totale vergeving en acceptatie van jezelf in. Ook de 



volledige overgave aan je lichaam. Dit brengt je in een toestand van 
oneindige rust en vervulling, een diepe vorm van extase en liefde. Je ervaart 
vanuit dit bewustzijn dat mensen, dieren, planten, sterren en planeten 
eveneens een expressie van het goddelijk principe zijn. 

 
 

Het jaar 2018 is een jaar van “opening”. Alles wat in de wereld momenteel 
nog vastzit zal planetair ondersteund worden om zich te openen. De  8 staat 
voor verbinding tussen Aarde en Kosmos maar ook voor de verbinding 
vanuit de ene naar de andere, dus de verbinding op hartniveau van de één 
naar de ander. 
Met de 1 kan jij als individu staan voor inspiratie en initiatief om vanuit 
kosmisch perspectief de wereld te aanschouwen. 
 
Het jaar 2018 is een 11-jaar, een meestergetal. In en 11jaar ontstaat er 
nieuwe leiding. Een kritische massa heeft gekozen om steeds meer bewust te 
worden.  Het “licht” op Aarde neemt daardoor alleen maar toe. Het jaar 
2018 draagt een grote transformerende energie in zich. 
Heb dus vertrouwen in het overgangsproces. 
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 
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