Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.
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GRATIS EN VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING MET
MIJN HEALING
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
29.03.2020 om 14u
woensdag 08.04.2020 om 14u
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)

De mensheid overschrijdt de grenzen in relatie tot de natuur en dit tast het eigen
immuunsysteem aan.
De belangrijkste uitdagingen in deze tijd zijn
1. Het helen van je relatie met de natuur
2. Het creëren van wereldwijde gelijkwaardigheid van man en vrouw
3. Het openen van je hart om vanuit liefde te leven

4. Het intellect in dienst stellen van het hart
5. Het omarmen van je Goddelijke essentie
6. Het integreren van je spiritueel en aardse bewustzijn
Doordat de mensheid denkt meesterschap te bereiken via technologie in plaats van te groeien
in bewustzijn, brengt dit de macht in handen van een bepaalde groep mensen; een groep die
steeds meer het mentale veld benadrukt en controle over de individuele mens uitoefent.
Ieder mens beschikt over een blauwdruk van kosmische trillingen die de verschillende
aspecten van God vertegenwoordigen.
Jij bent een incarnatie van God op Aarde.
Technologische uitvindingen op het gebied van artificiële intelligentie, robotica, drones,
wapens, straling en bovenal de nieuwe ontwikkelingen omtrent 5G-communicatietechnologie
die op een kunstmatige wijze het veld van eenheid trachten na te bootsen, kunnen deze
essentiële kosmische trillingen niet reproduceren.
Daardoor, d.w.z. door het wereldwijd gebruik van deze technologieën, zullen essentiële
menselijke functies ondermijnd worden.
Zoals heden ten dage in China het uitoefenen van controle en het onderdrukken van
individueel bewustzijn en persoonlijke rechten een afbrekend effect heeft op het
immuunsysteem van de mens. Dit manifesteert zich momenteel in de uitbraak van het
Coronavirus.
In China brengen 5G en aanverwante technologieën het onderdrukken van individualiteit en
persoonlijke rechten en het verhogen van de controle op de individuele burger op een nieuw
niveau in een vrijheidsbeperkend proces. Dit is reeds vele jaren gaande.
Deze overmatige collectieve controle leidt tot verzwakking van de individuele weerbaarheid.
Dit geldt als spiegel voor de rest van de wereld.
Wij dienen keuzes te maken in functie van het behoud van ons bewustzijn, onze spirituele
ontwikkeling en het omarmen van je hart als leidraad in je leven.
Het behoud van ons zelfbeschikkingsrecht om je eigen zielepad te bewandelen en vanuit je
hart te leven, moet worden gerespecteerd. Dit vormt onze essentie !
In China hebben mensen de vrijheid van wilde dieren ontnomen, ook zo in andere landen.
Mensen gebruiken wilde dieren voor eigen behoeften. Zo krijgen zij ook de microben die
deze dieren met zich meedragen.
Wilde dieren leven in een uitgesproken verbinding met het eenheidsveld van de natuur. Deze
directe connectie met de Bron geeft hen een bijzonder sterk immuunsysteem. Zij kunnen dus
natuurlijke dragers zijn van micro-organismen zonder er zelf ziek van te worden.
Door het contact met deze dieren of door ze op te eten kunnen mensen deze microben
overnemen zonder dat hun immuunsysteem daarop is voorbereid. Zij zijn daardoor niet in
staat om deze microben te bestrijden en hun eigen heelheid te bewaren.
Chinese wetenschappers experimenteerden eveneens met het manipuleren van biologische
intelligentie in de vorm van het ingrijpen in virusgenen. De illusie van controle over de natuur
en over het manipuleren van de natuur voor eigen doeleinden toont dat de lens niet in staat is

om, vanuit zijn dualistische instelling, het uitgebreide bewustzijn van het eenheidsveld van
Moeder Aarde te begrijpen en te beheersen.
Het inperken van de epidemie en het versterken van de menselijke weerstand tegen het
Coronavirus is enerzijds noodzakelijk. Anderzijds is het meer dan noodzakelijk dat de mens
meer respect voor de natuur en de natuurwetten gaat opbrengen, wilde dieren in hun
natuurlijke habitat laat en hun leven en levenscyclus respecteert, dat de mens stopt met het
manipuleren van micro-organismen voor het uitoefenen van macht en geweld over anderen.
De natuur stelt momenteel een grens aan de mens via de huidige virusuitbraak. Tevens is het
een uitnodiging voor een meer respectvolle en bewuste omgang met microben, dier en natuur
in het algemeen.
Het is de zoveelste waarschuwing aan de mens, samen met milieu- en klimaatcrisissen, om
meer respect voor de Aarde te ontwikkelen en te gaan samenwerken met de natuur en de
dierenwereld in het bijzonder.
De kracht waarmee je immuunsysteem werkt wordt voor een groot deel bepaald door je
zelfliefde (geef jij jezelf het recht om je Zelf te zijn ? ), een gezonde levensstijl die
bevorderlijk is voor je persoonlijk bestaan, de connectie met je hart en je Goddelijke Bron en
de algemene trilling die jij met alles in je leven schept.
Overschouw eens alle vormen van zelfveroordeling en zelfmiskenning, bewust of onbewust
opgelegde straffen aan jezelf, geheimen, ongezonde beloften en zelfdestructief gedrag.
Zo ondermijn je jouw immuunsysteem drastisch.
Ook in het collectief bewustzijn van de mensheid en vaak ook in familieverband zijn er
onmiskenbare en beperkende overtuigingen die je zwakker en kwetsbaarder maken.
Want het immuunsysteem functioneert op basis van zelfliefde en je bestaansrecht.
Voel je innerlijk weerstand tegen het op Aarde zijn ?
Wantrouwen t.o.v. de Aarde, weerstand tegen de spelregels in de fysieke dimensie, afkeuren
van je lichaam, behoefte om de aardse dimensie te verlaten of niet meer te willen
incarneren….zijn gevoelens en overtuigingen die je bestaan als fysiek mens verzwakken.
Als jij verzuimt om je lichaam te bevestigen en te ondersteunen, kan je immuunsysteem je
niet succesvol verdedigen.
Geef jezelf dus de nodige ruimte zodat je immuunsysteem je efficiënt kan verdedigen.
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
Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel
GSM: 0474/ 55 14 05
E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be

