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JE EIGEN GODDELIJK ENERGETISCH NETWERK
NIEUWSBRIEF MEI

Het gezond en heel houden van ons energetisch stelsel in en om onze vier aardse lichamen heen - ons
fysiek, energetisch, emotioneel en psychisch lichaam - vormt het thema dat zich momenteel aandient,
met nadruk.
Energie vormt een verbindende schakel tussen materie en bewustzijn. Ook zijn wij op 13
bewustzijnsdimensies, zoals de dimensie van ons Hogere Zelf, tegelijkertijd aanwezig en actief.
Daarom zijn wij hoogenergetisch multidimensionale wezens.
Ons bewustzijn is echter meestal gericht op de vier aardse lichaamsdimensies die dagelijks prioritair
om onze aandacht vragen. Gevolg is dat de mensheid veelal voorbij gaat aan de rol van de ziel en
hogere bewustzijnslichamen.
De huidige situatie nodigt uit, doet beroep op de mensheid, om onze visie uit te breiden over hoe wij
als mens in elke situatie bestaan, waaruit wij bestaan, wie wij in ons geheel zijn.
Onze zelfkennis en ons zelfbewustzijn over wie wij in essentie zijn te vergroten om zo de
soevereiniteit over ons menszijn te behouden, is nadrukkelijk aan de orde.
Wij behouden nog steeds de vrijheid om kritisch en meer natuurlijk te denken. Wij bezitten de vrijheid
om onze angsten te overwinnen, de dood te aanvaarden als onderdeel van het leven op planeet Aarde,
om ons te vrijwaren van negativiteit, zoals dwingelandij. Wij zijn vrij te luisteren naar hetgeen ons
gevoel en onze intuïtie ons vertellen en daarnaar te handelen. Wij hebben het recht om meer wijsheid
te verwerven.
Natuurlijke immuniteit werkt altijd breder en véél langduriger dan kunstmatige immuniteit.
Ons lichaam bezit een zelf herstellend vermogen. Op lichamelijk vlak dienen wij onze levenskracht zo
optimaal mogelijk te houden. Als alle functies van ons lichaam in harmonisch evenwicht verkeren,
werken ze optimaal.
Echter, onze energetische anatomie en ons energetisch systeem worden geraakt en aangetast door
elektromagnetische velden, EMF genoemd. Deze velden breiden zich door de technologische
ontwikkelingen steeds verder uit in de samenleving en tasten het leven op Aarde op alle niveaus aan.
Wij beseffen niet altijd wat de straling(en) in onze directe omgeving deelt en wat de impact ervan is
op onze entiteit.
Wij constateren dat er een proces gaande is dat in plaats van de technologie die de mens zou moeten
dienen, de mens de technologie gaat dienen.
Er blijken heel wat mensen te zijn die bewust bezig zijn het menselijk lichaam en bewustzijn te laten
versmelten met elektromagnetische- en digitale vormen.
Hoeveel mens blijft er in zo’n supermens over ?
De sterk in aantal groeiende satellieten en 5G-masten, die een krachtig elektromagnetisch netwerk
rond de Aarde leggen, sturen een gigantische hoeveelheid informatie en prikkels én hun invloed naar
ons eigen persoonlijk energetisch netwerk van onze vier aardse lichamen.
Velen onder ons hebben moeite om deze interactie te verwerken en ontwikkelen ziektes, energetische
storingen en andere disbalansen.
Herontdek je goddelijkheid als mens !
Alles om je heen vormt een spiegel waarin je naar jezelf kunt kijken en jezelf terug kunt vinden. Dit
helpt je om je God-zijn ook op Aarde te herkennen.
De spiegel die het netwerk van elektromagnetische velden ons voorhoudt over wie wij zijn, is beperkt
en misvormd.

De mens is veel meer dan een elektromagnetisch object.
Velen onder ons herkennen zichzelf niet in het toekomstbeeld dat dit perspectief ons biedt. De kracht
van ons hart is niet vertegenwoordigd. De essentie van het menszijn wordt niet begrepen.
In contact met de toenemende digitalisering, en bijgevolg met steeds hogere stralingsfrequentie, kan je
een verstoord beeld bekomen van jezelf.
Je kan je eenzaam of leeg voelen en tenslotte niet meer goed weten wie je eigenlijk bent.
Al die elektromagnetische golven, dragers van draadloze digitale informatie, hebben een uitnodigend
karakter op onze atomen, onze cellen, ons DNA en op ons algehele bewustzijn !
Deze elektromagnetische golven roepen deze kenmerkende dragers van onze identiteit op om zich op
de aangeboden informatie en het mensbeeld van een hybride mens af te stemmen. Hierdoor dreigt de
creatieve mens verstrengeld in de digitalisatie van het eigen bewustzijn.
Deze ontwikkeling beïnvloedt ook je DNA, zowel op een directe manier als via je bewustzijn en
levensstijl.
Onze uitdaging is dat wij meer dan ooit geconfronteerd worden met het vraagstuk van wie wij in
essentie zijn en wat de aard is van het menselijk bestaan.
Hoognodig is het om het contact met je goddelijke essentie tevoorschijn te laten komen en dit bewust
in je aardse persoonlijkheid te integreren.
Vermits de samenleving en je directe omgeving steeds minder je goddelijkheid reflecteert, dienen wij
onze goddelijkheid vooral in onszelf te vinden.
Maak je eigen keuzes.
De mate van afhankelijkheid van blootstelling aan en de verstrengeling met deze golven zullen de
invloed hiervan op je welzijn en bewustzijn bepalen.
Hoe meer jij je erin verliest, des te groter het effect op je systeem.
Hoe meer jij de connectie met je hart, met je eigen bewustzijn en je eigen goddelijke Bron koestert,
des te minder hybride blauwdruk tot je doordringt en des te meer jij de verbinding met je eigen
goddelijkheid behoudt.
Hemelvaart vertegenwoordigt het proces dat ieder mens meemaakt, nl. om vanuit het goddelijk
bewustzijn op Aarde in te dalen en weer op te stijgen. Een beweging van het grofstoffelijke naar het
fijnstoffelijke, vanuit de materie van het aardse naar het geestelijke, naar de spirituele wereld.
Pinksteren geeft ons de ervaring van het fijnstoffelijke naar het grofstoffelijke. Wij mogen onze eigen
goddelijkheid ook op Aarde, in een menselijke lichaam ervaren.
Pinksteren staat voor de volledige opening van het hartchakra en het communiceren met elkaar vanuit
het hart. Een goed moment om liefde naar de wereld te sturen en te visualiseren dat alle mensen op
Aarde in liefde bij elkaar zijn.
Je dient er zelf voor te kiezen een apostel te zijn die de boodschap van het hart en de goddelijke liefde
overdraagt aan je medemensen.
In de periode tussen Helvaart en Pinksteren kan je bij deze thematiek stilstaan en situaties creëren
waardoor jij je eigen goddelijkheid kunt voelen.
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
Chakrahealing
Coaching/Counselling
Psycho-Energetica
Boventoonzang
Klankhealingsconcert

Heilige geometrie
Atlantis Healing
Chinese alternatieve technieken
Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel
GSM: 0474/ 55 14 05
E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be

