
 
  Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme, 
           creativiteit en spiritualiteit. 
 
 

NIEUWSBRIEF  JULI 2018 
DE IMPACT VAN MAANS -EN ZONSVERDUISTERINGEN 

 
De gedeeltelijke zonsverduistering van 13.07.2018 brengt ons 
onverwacht vernieuwing in vriendschappen en relaties. Je leert 
omgaan met structuren van de ander en de structuren waarin 
jijzelf vastzit. Dit kan een relatie, een baan, een vriendschap zijn, 
een familiale toestand ed. 
De totale bloedmaansverduistering van 27.07.2018 brengt 
authenticiteit en het verlangen naar vrijheid en gelijkwaardigheid, 
sociaal en nieuw groepsbewustzijn, niet in actie kunnen komen 
ofwel in actie komen vanuit een diepere kern. Deze 
maansverduistering is zeer krachtig. 
De zonsverduistering van 11.08.2018 doet plannen of levensstijlen 
ineenstorten, brengt ontevredenheid, de strijd om vrijheid en 
nieuwe aardefrequenties. 
 
AUTHENTICITEIT betekent dat je op energetisch niveau de 
multi-dimensionele delen van je bewustzijn hebt geïntegreerd in je 
fysieke lichaam en meer en meer kunt leven vanuit je Schepper- 
energie en autonomie. Je “Hogere Zelf”-delen zijn één geworden 
in je multi-dimensionele aardse voertuig. Deze authenticiteit 
brengt structuur in je leven die zowel flexibel is en eveneens 
bewegingsvrijheid biedt. 
 
ECHTE VRIJHEID is geïntegreerd en heeft het niet nodig zich af 
te zetten. Je bent bewust van de keuzes die je hebt en de 
mogelijkheden om er anders mee om te gaan. 
Als deze structuren jouw authenticiteit kunnen dragen en 
flexibiliteit bieden dan wordt jouw authenticiteit niet aangetast en 
kan jij jezelf vrij tot expressie brengen van hetgeen dagelijks 
binnen jou leeft. 
Er is dan vrijheid die rekening houdt met de ander maar niet van 
het eigen unieke pad afwijkt. Zowel individualiteit, sociaal 
bewustzijn en vrijheid zijn dan naast elkaar aanwezig. 



 
Als je niet meer weet wat je moet doen, jouw handelingen worden 
nog gedreven vanuit het verlangen door de wil en het ego en 
hebben dan geen richting. Een ontevreden gevoel is jouw deel en 
het gevoel steeds tekort te schieten… In dit geval zit je nog vast in 
een overlevingsmechanisme.  
In contact komen met je daadkracht kan pas wanneer je met je 
diepere kern verbonden bent. Vanuit activiteiten die geleid zijn 
door jouw wezensessentie krijgen ze een richting die overzichtelijk 
bouwt aan een leven vanuit bewustzijn. 
 
Door de totale maansverduistering, inwerkend tot eind juli 2019, 
krijgt het bouwen aan de nieuwe tijd van het Watermantijdperk 
een extra stimulans en veel bewustwording met extra’s op het 
organische in ons en in het leven. 
 
Vooraleer van wederopbouw kan sprake zijn storten levensstijlen 
en structuren in elkaar wanneer ze niet meer passen in de nieuwe 
energie.  
Als je nog vastzit in deze structuren die de maatschappij oplegt 
bv. financieel en de vele verplichtingen, dan zal het gemis aan 
vrijheid sterk gaan wringen de komende tijd. 
Als je met de diepere kern van het ZIJN verbonden bent, dan zal 
je verbondenheid voelen met de nieuwe bewustzijnsfrequenties 
van de Aarde  die zoals wij ook aan het vernieuwen is. Allerlei 
natuurrampen vormen hiervan alvast het bewijs. 
 
Het magnetisch veld van de Aarde is in kracht aan het afnemen. 
De Aarde is verwikkeld in het kantelen van haar magnetische 
assen. Vandaar dat deze assen zich de laatste decennia steeds in 
hoger tempo verplaatsen. 
Vermits de Aarde zich beweegt naar een nieuwe ruimte waar de 
dichtheid die ons omhulde verdwijnt, neemt de kosmische straling 
toe. De zon produceert steeds minder zonnewind. Wij zijn 
daardoor op Aarde minder beschut tegen kosmische straling. 
Dit kan zich o.a. uiten door hartritmestoornissen, enorme 
hoofdpijn, plotse aanvallen van vermoeidheid… 
Het effect op onze emoties en ons energiesysteem door deze 
elektromagnetische storingen is onmiskenbaar. 
Deze verstoringen en het vrijkomen van afvalstoffen kan je 
opvangen door voeding, rust en zuivering. 



De komende tijden gaan ons meer inzicht geven op vlak van 
kosmische straling. 
 
De grote veranderingen op Aarde waren de eerste helft van het 
jaar reeds zichtbaar. Velen onder ons hebben enorme stappen 
gezet in hun innerlijke groei. Wij werden geïnspireerd het oude 
verder los te laten om nieuwe structuren een kans te geven tot 
opbouw. Dit is noodzakelijk om beter vanuit ons authentieke zelf 
te kunnen leven. 
De verduisteringen van deze zomer tonen ons de volgende stap in 
dit proces. 
De eerste verduistering hielp ons los te komen van iets buiten 
onszelf daar waar we nog niet los konen komen. 
Voor mijzelf betekent mijn schouderbreuk het “volledig” 
loskomen van de negatieve invloed van een bepaald persoon in 
mijn leven, een persoon waarmee ik reeds meerdere levens 
geconfronteerd werd en steeds in negatieve zin, zo ook in deze 
incarnatie. 
Ik draag dus met totale aanvaarding en dankbaarheid de pijn die 
dit gebeuren met zich meebrengt. Ik kom daardoor in de 
gelegenheid eindelijk mijn leven in totale vrijheid verder uit te 
bouwen op weg naar de Bron. 
Ik wens aan ieder van jullie de juiste gebeurtenissen op het juiste 
ogenblik. Houd steeds voor ogen dat achter een minder leuke 
gebeurtenis steeds iets positiefs schuilgaat, iets dat pas in latere 
instantie duidelijk wordt. Het brengt je wel telkens op een hoger 
niveau. 
Het zij zo ! 
In Liefde, Licht 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 onderaan de homepagina.  
Klik op “PRIVACYVERKLARING” en het bestand opent in een apart 
venster. 
 
 
 



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 


