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ERKEN   EN DEEL   JE   OVERVLOED 
 
 

Begin augustus beginnen de dagen reeds te korten. Het Licht trekt zich terug. Alle wezens 
genieten nu van de overvloed, geschonken door het Licht. 
Het opgeslagen Licht in de materie van de planten, de vruchten, zaden, bladeren en hout heeft 
als doel deze energie op te slaan voor de Winter, en met hun zaden het Leven verder te zetten. 
Maar ook om zich vol overgave te geven om al het andere Leven te voeden. 
Alle wezens zijn afhankelijk van elkaar en als zij mensen en dieren niet voeden kunnen de 
plantenzaden zich niet meer verspreiden. 
Wij mensen kunnen in deze tijd onze gaven en daden tot Licht maken en zo het Grote Geheel 
voeden. 
De overgave van de seizoenen vormen hoogtepunten van instroom van nieuwe energie. Je op 
deze momenten verbinden met de diepere dimensies van de Natuur brengt je in harmonie 
binnen jezelf en je gemeenschap. 
Welke dingen zijn gerijpt en overvloedig in jou aanwezig ? 
Hoe kan jij met deze gaven nog concreter omspringen t.o.v. het Leven ? 
 
Erken jouw overvloed  - liefde, verbondenheid, schoonheid, vrede, harmonie, kracht… - en deel 
deze met het Universum, het Leven, het Grote Mysterie, God, de Bron, het Licht, Moeder Aarde, 
de Oneindige Intelligentie en alles wat voor jou de essentie van het Leven betekent. 
Dank voor alle goede dingen in je Leven en al je gaven. 
Omdat er zoveel overvloed langs alle kanten stroomt, is het voor iedereen veilig om het beste van 
jezelf te schenken, en tevens te ontvangen ! 
 
Het zij zo ! 
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. 

 
 

Contact: Thaïs Denise Hulsmans 
 

Sjamanistische klankhealing 
Coaching/Counselling 

Psycho-Energetica 
Boventoonzang 

Klankhealingsconcert 
Alchemic Healing (Atlantis) 

Chinese alternatieve technieken 
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