
 
  Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme, 
           creativiteit en spiritualiteit. 

 
NIEUWSBRIEF   JANUARI 2023 

EEN WARM EN LIEFDEVOL NIEUW JAAR 2023 
 
Het Nieuwe Jaar 2023 is een jaar van creatie, spirituele groei en transformatie. 
Collectief zijn wij door een omkeerpunt in een aardse bewustzijnscyclus heengegaan. 
Voor sommigen is dit nog niet volledig in hun persoonlijkheid ingedaald. Voor anderen heeft er in de 
afgelopen jaren een krachtige innerlijke bevestiging van bewustzijn plaatsgevonden. 
In 2023 zal een diepere indaling van deze kennis en een interactie naar innerlijk weten ontstaan. 
Alhoewel nog veel weerstand in de maatschappij tegen dit proces, beseft de mensheid steeds beter dat 
het leven in eenheid met de natuur de ware evolutiestap is. 
Velen in de huidige samenleving identificeren zich nog steeds met prestaties in het leven. Deze 
successen en tegenspoed veroorzaken pieken en dalen in je zelfbewustzijn. 
Zowel succes als tegenspoed vertegenwoordigen een onderliggende laag van goddelijk bewustzijn die 
in jou aanwezig is. 
De verzoening met zowel je sterfelijk als goddelijk Zijn stelt je in staat je hart te openen en terug te 
keren naar de natuur. Dit zal je de vrijheid, de liefde en het geluk geven waar je al altijd  naar 
verlangde. 
Eeuwenlang heeft de mensheid zich gedistantieerd van deze eenheid. De tijd is aangebroken om 
opnieuw de Aarde te omarmen. 
Je kan je verbinden met de oerklank van de natuur door je op je Zijn af te stemmen vanuit liefde. 
Vanuit dit eenheidsveld sta je dan in openheid t.o.v. alle pieken en dalen, van winst en verlies. 
Tijdens de Corona-periode werden velen onder ons geconfronteerd met ziekte, dood, verlies, 
onderdrukking, miskenning en grote afhankelijkheid. Dit bracht een opening in ons zelfbeeld en het 
besef van de totaliteit van het leven, individueel en collectief. Het proces van dood, transformatie en 
wedergeboorte werd erkend en nam zijn plaats in. De aanvaarding van deze aspecten hielp om door 
een proces van zelfacceptatie te gaan. 
Ons zelfbeeld verdiepte zich en het hart opende zich naar onszelf, naar elkaar , naar het leven, naar de 
natuur en naar de Aarde. 
Dit hernieuwde bewustzijn zullen we nu integreren in ons dagelijks leven, in onze kennis en onze 
creaties. 
Vanuit een nieuw bewustzijn kan je je eigen positie innemen en de stem van je hart laten horen. 
Het jaar 2023 luidt het begin in van een meer-jaren proces waarin de stem van het collectief steeds 
hoorbaarder wordt. 
In deze tijd van vele transformaties worden wij door de spirituele dimensie ondersteund en gedragen. 
Het ontvangen van deze helingen activeert je bewuste connectie met je goddelijke Bronnen in Hemel 
en Aarde, het bevordert het openen van je hart en het je bewust worden van je goddelijkheid als mens. 
Het goddelijk bewustzijn waarvan je afstamt, neemt een steeds meer specifieke vorm aan. Het 
absoluut bewustzijn van je goddelijke Bron stroomt permanent vanuit de diepten van je Zijn naar je 
manifestatie als mens. De meeste mensen zijn zich hier echter weinig of niet van bewust. 
Diegenen die dit bewustzijnsniveau reeds bereikten fungeren als antennes die deze genezingen aan het   
collectief bewustzijn van de mens en de natuur doorgeven. 
Als levende wezens maken wij deel uit van het netwerk van de natuur. Als mensen zijn wij één met 
het collectieve bewustzijn van de mensheid. Zo dragen wij bij aan het verhogen van de trilling van de 
mensheid en de natuur, maar ook aan de verbinding en eenheid tussen deze beide netwerken. De 
activatie van de verbinding speelt een belangrijke rol bij het Scheppen van een “Nieuwe Wereld”. 
 
Ervaringen hebben hopelijk onze verwachtingen getemperd. 
Kunnen wij samenleven zonder te oordelen ? 
Waar kunnen wij een verschil maken ? 
Niets, geen enkel gebaar, gedachte, woord is onbelangrijk om onze wereld te bezielen met meer 
begrip, verbinding, integriteit, solidariteit, licht en tederheid. 



Laat je leiden door je buikgevoel en benut je talenten ten dienste van het grote geheel en het welzijn 
van allen. 
Wordt het je even teveel…ga dan naar het middelpunt van de chaos. Daar heerst steeds harmonie en 
kom je tot rust. Weet ook dat uit chaos harmonie wordt geboren en iedere kleine inzet van onze kant  
een belangrijk onderdeel vormt van het universele bewustzijn. Zo help je mee de grootsheid die wordt 
geboren te volbrengen. De Schepper in jou is aanwezig in iedere impuls die je aanzet om een nieuwe 
stap te maken. De Geschapene komt tot stand in wie je wordt wanneer jij de stap al hebt gezet. En het 
proces van Schepper is de beweging die je daar naar toe brengt. 
 
Het jaar 2022 was een geschiedenisjaar van het veranderende veld in Moeder Aarde. 
Het jaar 2023 is een mooie voorbereiding op het jaar 2200. 
Ja, je leest het goed. Het jaar 2023 is te zien als het jaar van CONNECTIE. 
Het jaar 2200 wordt het jaar van de grote verrassingen. 
 
Verscherp je blik, verfijn je gehoor, open je hart. 
Mag de wereld rekenen op jouw bewuste deelname ? 
Het Nieuwe Jaar hoopt op een warm welkom. 
 
 
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 

 
INDIVIDUELE HEALING 

Hulp bij rugpijn, schouderpijn, spierpijn, problemen met gebeente 
Stress, slapeloosheid, burn-out, depressie, migraine 

Stemproblemen 
Bewustzijnsverruiming 

Mentale en emotionele problematiek 
Diverse massagetechnieken als ondersteuning bij healing 

Sjamanistische klankhealing 
Aura- en chakrazuivering/balancering 

5 elementen healing 
Coaching/Counselling 

Psycho-Energetica 
Boventoonzang 

Klankhealingsconcert 
Heilige geometrie 

Atlantische healingtechnieken 
Chinese alternatieve technieken 

Huiszuiveringen 
GEEN EROTIEK 

GEEN MEDISCH ADVIES/GEEN MEDICIJNEN 
 

Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel 
GSM: 0474/ 55 14 05 

E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be 
 


