Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.

NIEUWSBRIEF

JANUARI

2020

NIEUWE MOGELIJKHEDEN EN KANSEN IN 2020

GRATIS EN VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING
MET HEALINGSTECHNIEKEN
Is uw nieuwsgierigheid gewekt, maar voelt U enige schroom t.o.v. dit gegeven, kom dan
gratis en vrijblijvend kennismaken met mijn healingtechnieken.

Data: . zondag 23.02.2020
. maandag 24.02.2020
Duur: afhankelijk van de interesse
Desgewenst kan U daarna kiezen om
. de info verder te integreren zonder afspraak
. aansluitend een betalend consult van ongeveer één uur te volgen
. een betalende afspraak te maken op latere datum van ofwel één uur, ofwel 2 uur

Inschrijven: Xochipilli@scarlet.be of GSM 0474 55 14 05
Als U inschrijft komt U ook. Annuleren kan ten laatste 2 dagen vooraf.
Gelieve 10’ voor het opgegeven aanvangsuur aanwezig te zijn.
Wees welkom !

Adres: Thaïs Denise Hulsmans
Liersesteenweg 92
2640 Mortsel ( omgeving Kerkstraat/Drabstraat)
Het Nieuwe Jaar 2020 brengt nieuwe mogelijkheden en kansen.
Verwacht U aan een verdere verdieping op het gebied van persoonlijke bewustwording en het
maken van keuzes.
Het individueel èn collectieve bewustzijn van de mens en de mensheid is doordrongen van
negatieve overtuigingen, ons door diverse religies en spirituele richtingen opgedrongen. De
mens wordt als een “fout” geportretteerd en onze aardse natuur wordt als oorzaak van deze
“imperfectie” aangewezen.
Vanuit het bewustzijn van eenheid en eeuwigheid in de spirituele dimensie gaan wij op Aarde
een enorme dimensieovergang aan. Wij betreden op Aarde de dimensie van dualiteit en
maken contact met de ervaring van afgescheidenheid en sterfelijkheid. Het gevolg is dat wij
ons niet meer heel voelen en niet meer onszelf.
Om je heelheid als geïncarneerd wezen te voelen is totale overgave aan de Aarde nodig. Je
kan dan jouw heelheid terugvinden door naar de spirituele dimensie terug te keren.

De aardse weg dient eerst verkend te worden in overgave en vertrouwen, in zelfverkenning en
zelfliefde. Hiervoor is tijd en geduld nodig, alsook mededogen voor jezelf en voor je
medemens.
Zelfmiskenning veroorzaakt een negatieve spiraal van geweld, ongelijkwaardigheid, armoede
en miscommunicatie.
Zelfliefde brengt een spiraal van eenheid, verbinding, vrede, overvloed, gelijkwaardigheid en
het openen van het hart teweeg.
Zelfveroordelingen en/of beperkingen hebben invloed op jouw zelfbeeld, zelfvertrouwen,
intelligentie, creativiteit en gezondheid, op jouw energie en op alle niveaus van jouw
persoonlijk bewustzijn. Ze beperken je en houden je klein en uit verbinding.
Veroordelingen hebben ook de functie aan te geven waarin je nog in de relatie met de Aarde
kunt ontwikkelen. Bekijk ze als een zelfreflectie van je innerlijke vraagstukken en van de
thema’s die je op Aarde komt uitwerken. Jouw beperkingen wijzen je eveneens op het
permanente contact met jouw unieke Zieleweg die jou door de Kosmos leidt. Zij vormen ook
de basis voor het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde voor jezelf.
Onvoorwaardelijke liefde is gericht op de totaliteit van je Zijn en gaat voorbij aan goed en
kwaad. Het niet willen toegeven dat je bepaalde dingen nog niet goed kent en nog bepaalde
vaardigheden dient te ontwikkelen, kostte je veel energie en belemmerde jouw zelfliefde.
Open je hart voor jouw minder capabele aspecten en geef ze meer ruimte. Het zijn reflecties
van een verwaarloosd of ontkend innerlijk kind en van nog niet geaccepteerde aspecten van
jezelf.
Zodra je deze aspecten meer ruimte geeft, komt er een inhaalproces op gang. Je minder
capabele kanten worden dan sterker en vollediger. Zie de beperkingen in jezelf als grote
leermeesters in relatie met jezelf, met de Aarde en bij het openen van je hart.
Doordat de mens gekozen heeft om de ontwikkeling van de mentale kracht boven het hart en
het lichaam te plaatsen, heeft hij zich als soort boven al het andere geplaatst. Deze starheid
ontketende de nu heersende aardse crisissituatie. Het is het miskennen van de weg van de
Aarde als ontwikkelingsweg van de mens naar zijn/haar goddelijke essentie.
Alleen in verbinding met andere wezens kunnen wij de weg terugvinden naar harmonie en
overvloed.
Open eerst je hart naar jezelf en omarm je Zijn als fysiek mens.
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 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
Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel
GSM: 0474/ 55 14 05
E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be

