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KLANKHEALING OP AFSTAND VIA SKYPE en HET STELLEN VAN EEN
LEVENSVRAAG VIA MOBIELE TELEFOON:
zie voor info aan het einde van deze nieuwsbrief.
Tot voor de huidige Corona-toestand was de mensheid versnipperd in veelvoud en dus niet
meer aangesloten op eenvoud. Wij gaan nu terug naar eenvoud, daar zit veelvoud in !
De versnippering van de mensheid in veelvoud is t.o.v. de veranderingen in het
Aquariustijdperk belangrijk om terug tot een verenigd veld te komen.
De Corona-historie is aangezet, MAAR door deze Corona-toestanden is er een
wereldverschuiving ontstaan. Belangrijk is dat de mensheid nu wakker wordt in haar eigen
energie en haar stem laat horen, dat de mensheid op staat. Het is voor iedereen thuiskomen bij
zichzelf in en met de eigen energie.
Er zit in deze Corona-situatie inderdaad een verborgen agenda die benut wordt om de
mensheid te manipuleren. MAAR “zij” hebben over het hoofd gezien dat de mensheid zich in
het Aquariustijdperk vragen gaat stellen over hoe Corona zo verspreid is geraakt, vragen rond
beveiliging, waarom zoveel gezonde mensen in quarantaine werden geplaatst….
Donker en Licht stimuleren elkaar om het omkeerpunt van de Aardse cyclus te passeren, het
dieptepunt van dualiteit in onze relatie met de Aarde, om van bewustzijnsvernauwing te
evolueren naar bewustzijnsverruiming; voor zowel individuele als collectieve hartopening in
functie van de activatie van onze Aardse Goddelijkheid, onze missie als mens op Aarde.
Ook al treedt het Donker sterk op de voorgrond (denk maar aan 5G, grote aantallen
satellieten, nepnieuws, drastische beperkingen van onze privacy, schijndemocratie,
oorlogvoering, klimaataantasting, criminaliteit door hackers, robotica, dreiging van de chips
in het menselijk lichaam, aanvallen op Moeder Aarde, aantasting van de rechtstaat) ontwaakt
het Licht steeds krachtiger vanuit een andere invalshoek.
De mensheid wordt steeds bewuster van het Licht en de functie ervan en gaat voor de
waarheid staan.
De mensheid gaat een transformerende fase in !
De grote groep is afhankelijk van het kleinere deel van het geheel dat zijn
verantwoordelijkheid opneemt en heel de mensheid meetrekt, vooruit naar een nieuw
Zijnsniveau.
Onze huidige realiteit wordt bepaald door een verhoogd bewustzijn van Tijd en Ruimte.
Vanuit het NU creëren wij een verleden en een toekomst die de kwaliteit van het NU zal
bepalen. Wij moeten dus keuzes maken. Vanuit het NU worden wij niet bepaald door Tijd,
maar creëren die telkens opnieuw weer. Dat kan je niet vanuit je hoofd begrijpen, maar
beseffen vanuit je hartbewustzijn. Je zal vinden wat je hart verwacht.
Door de dualiteit van goed en kwaad vinden wij terug de weg naar eenheid.
Het vrouwelijk principe (zowel bij mannen en vrouwen aanwezig) mag harmonie, liefde,
gezondheid, gelijkwaardigheid, communicatie, respect en verbinding terug in de wereld
brengen.
Mannen en vrouwen zijn gebouwd om een specifiek aspect van God in de materie uit te
drukken en een deel van de polariteit tot expressie te brengen. Beiden hebben elkaar nodig en

vullen elkaar aan. Zij zijn bestemd om in gelijkwaardigheid te functioneren, elkaar te
inspireren en te bevruchten, ook in bewustzijn.
Het vrouwelijke ZIJN is de drager van de bezieling en van de verbinding met de Goddelijke
Bron. Vanuit deze bezieling mag een nieuwe wereld gebaard worden. Het vrouwelijk principe
staat voor de waarde van het ZIJN als uiting van het Goddelijke. Het biedt zingeving aan alle
handelingen en creaties.
De huidige Corona-crisis heeft het “DOEN” een halt toegeroepen en de mensheid naar het
“ZIJN” terug gebracht. Het heeft de mensheid bewuster gemaakt van onze verbondenheid met
de Goddelijke essentie, een bezielde individualiteit.
Het innerlijk Licht is overal aanwezig, ook in negatief beoordeelde ervaringen. Deze
ervaringen houden een boodschap in. Ze vertegenwoordigen je ontwikkelingspunten, je tekort
aan vaardigheden. De afwijzing van deze negatieve punten door jezelf of anderen helpt aan
deze aspecten voldoende aandacht te besteden. Zo ontstaat een reinigingsproces.
Luister naar de boodschap van het “Donker”: het Donker is de kant van jezelf waarin je het
minst ontwikkeld bent. Door in het hier en nu te zijn ontwaak je naar je eeuwigheid.
Het Christusbewustzijn bevindt zich op de grond zelf, in balans tussen Hemel en Aarde. Door
je aan de Aarde over te geven, activeer jij jouw alom vertegenwoordigd zijn.
Het Christusbewustzijn brengt je tot onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor de wereld
om te heen. Het activeert liefde die de Goddelijke essentie vormt in de materiële dimensie.
Het brengt je terug naar je eigen Goddelijkheid.
Corona brengt de mensheid in contact met het veld van eenheidsbewustzijn, waarvan ieder
van ons deel uitmaakt. Het uitgebreide netwerk van besmettingen maakt de eenheid tussen
alle mensen zichtbaar en manifest. Hoe harder mensen tegen het virus strijden, hoe duidelijker
het wordt , “wij zijn één” !
De mensheid is collectief de deelname aan de stroom van het leven kwijt geraakt. Ons
individueel bewustzijn komt pas tot zijn recht wanneer wij een gelijkwaardige positie met de
natuur en alle wezens innemen. Eenmaal de bewuste connectie met het eenheidsveld en de
verbinding met de stroom van het leven hersteld, dan pas kan je “zijn” van liefde gedragen
worden door de liefde van het hart en kan je volledig bezield op Aarde aanwezig zijn.
De naam Corona staat voor “kruin”. Dit virus attendeert je om via je kruin met je eigen
Goddelijke Bron op het Absolute Niveau van God te verbinden, alsook je te verbinden met je
Goddelijke Bron van de Aarde. Als deze connecties met de bewuste Bronnen vanuit je hart
zijn vormgegeven en omarmd, kom je in contact met je innerlijke kracht en beziel jij je
lichaam en je leven. Beide Bronnen vormen de belangrijkste voeding voor je
immuunsysteem, de functie in je lichaam die je recht om op Aarde te zijn beschermt.
Het binnen blijven stimuleert je tot bezinning en brengt je in contact met je Bronnen en met
de liefdeskracht van het hart. Vanaf het moment dat je ten aanzien van een bepaald
Persoonlijkheids- of Bewustzijnsaspect je verbinding met je Bron hebt hersteld, zullen je
angsten onmiddellijk oplossen.
Het Corona-virus raakt je in je bewustzijn, nl. in het beschermen en in stand houden van je
fysieke lichaam. D.m.v. jouw lichaam komt je relatie met Moeder Aarde duidelijk tot uiting.
Mensen hebben de Aarde nodig om te leven en om hun lichaam te onderhouden. Wij zijn
fysiek volledig opgebouwd uit Aardse stoffen. Als wij de Aarde verwaarlozen,
veronachtzamen wij ook onszelf. Het wordt tijd onze relatie met de Aarde in ons leven
centraal te stellen.
De dienstbaarheid van Moeder Aarde bestaat erin de mensheid te ondersteunen bij het openen
van het hart en het doen ontwaken van onze Goddelijkheid. Haar onvoorwaardelijkheid houdt
in dat het haar taak is ons te helpen bewust worden van onze oorspronkelijke oer-missie. Deze
oer-missie omvat het herontdekken van God in jezelf en in de wereld tijdens je leven als mens
op Aarde.
De wereld functioneert net zoals ons lichaam. Het is moeilijk om gezond te blijven als de
omgeving ziek is. Allerlei negatieve factoren verstoren de uitdrukking van ons innerlijk Licht

en dagen de mensheid uit om net dit licht bewuster op te zoeken en te omarmen. Daartoe zijn
wij bestemd. Omzeilen van dit evolutionaire pad is niet mogelijk.
Corona helpt het functioneren van de mensheid “resetten” en transformeren. Luister naar de
essentie van deze ervaring.
Laten wij samen onze frequentie verhogen:
. haal je antwoorden uit het positieve; alles wat je aandacht krijgt wordt versterkt; maak dus je
keuze; hetgeen eigenlijk uit je systeem moet, wordt sterker door het teveel aandacht te
geven.
. door individueel en samen te kiezen voor liefde, bewust aan onszelf te werken en onze
intentie van eenheid en liefde meer te activeren.
. het is een keuze vanuit het hart die doordringt in alles wat je doet en denkt.
. voel in jouw energie: zo sta je sterk
voel met jouw energie: zo ben je niet alleen
voel door jouw energie: zo kan jij je ding doen
. download de violette vlam; als wij allen de violette vlam inschakelen om vrijheid te
downloaden, om verruiming te downloaden, om een veranderende mentaliteit te
downloaden, om positieve energie te downloaden…en zo een netwerk vormen, dan bekomen
we het omgekeerd effect dan wat alle verhoogde straling ons kan benadelen. Gedachten zijn
krachten en als die door een massa mensen worden gedragen onontkoombaar sterk.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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KLANKHEALING OP AFSTAND VIA SKYPE
Je deelt je interesse mee via mail op xochipilli@scarlet.be en stelt 2 voldoende
verspreide data voor mét het uur dat je wenst; je schetst bondig waarvoor je een
healing wenst
Ik mail terug om de datum die vrij is vast te leggen en geef het rekeningnummer op
samen met het adres
Je stort € 20.00 op het opgegeven rekeningnummer en adres
Je ontvangt per mail een bevestiging van je betaling, de datum van het consult en het
skype-adres
Eenmaal betaald en definitief afgesproken ben je er ook; er worden GEEN
terugbetalingen gedaan als je niet verschijnt zonder tijdige annulatie
Bij heirkracht verwittig je ( of laat je verwittigen) minimum 2 volle dagen voordien
De klankhealing duurt 20 à 30 minuten; je belt stipt op het afgesproken uur op Skype;
alleen ernstige voorstellen worden geheald
HET STELLEN VAN EEN BEPAALDE LEVENSVRAAG
VIA MOBIELE TELEFOON
Je deelt je interesse mee via mail op xochipilli@scarlet.be en stelt 2 voldoende
verspreide data voor mét het uur dat je wenst; je schetst bondig de kern van je
vraagstelling
Ik mail terug om de datum die vrij is vast te leggen en geef het rekeningnummer op
samen met het adres
Je stort € 10.00 op het opgegeven rekeningnummer en adres
Je ontvangt per mail een bevestiging van je betaling, datum + uur van het telefonisch
onderhoud en het telefoonnummer
Eenmaal betaald en definitief afgesproken ben je er ook; er worden GEEN
terugbetalingen gedaan als je niet op afspraak bent zonder tijdige verwittiging

6. Bij heirkracht verwittig je (of laat je verwittigen) minimum 2 volle dagen voordien
7. Het telefoongesprek duurt 15 minuten; je belt stipt op het afgesproken uur; alleen
ernstige levensvragen worden behandeld
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

