Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
healing en spiritualiteit

NIEUWSBRIEF APRIL

2012

JE AUTHENTIEKE ZELF

Een periode van zuivering loopt ten einde.
April brengt ons de gelegenheid tot actie.
Waar wil ik mijn energie aan besteden ? Welk is de beste manier om mijzelf te manifesteren op
de Nieuwe Aarde ?
Het wordt dus een bewuste focus op hoe we vooruit willen gaan.
Zet je dromen en verlangens om in intentionele actie. We bevinden ons in een tijd van
wedergeboorte en vernieuwing. Maak je besluiten duidelijk en concreet omtrent het in balans
blijven en gegrond zijn terwijl je jouw creatieve krachten bewust ervaart.
Aarzel niet om niet-rationele wegen te exploiteren en op de subtiele aspecten van JOU ZELF te
vertrouwen.
Als jouw bewustzijn groeit komt dit ook ten goede aan anderen en het Grote Geheel.
Het bestaansrecht van anderen aanvaarden is een noodzakelijk uitgangspunt voor het creëren
van eenheid.
Ga binnen jezelf naar de plaats van je ware kracht en kies voor de vrijheid om naar nieuwe
keuzemogelijkheden te gaan.
Maak jezelf vertrouwd met jezelf in plaats van dat ontevreden gevoel te blijven koesteren.
Jij kunt je eigen gedachten observeren, wijzigen en verbeteren. Dus kun je ook je gedrag
wijzigen en verbeteren.
Ons brein kent reeds de uitkomst.
Laat dus je angst varen voor het onbekende en onvoorspelbare.
Doordat ons lichaam zich aan de verhoogde frequenties dient aan te passen, kan je pijn en stress
ervaren. Duizeligheid en slapeloosheid, depressies en humeurigheid zijn eveneens veel
voorkomende symptomen.
Oude en Nieuwe Energie ontmoeten elkaar. De Nieuwe Energie zal steeds meer de plaats
innemen van Oude Energie.
Oude Energie van dualiteit en conflict zal steeds meer baan moeten ruimen voor stroming en
harmonie. Ook de polariteiten verschuiven naar eenheid.
Het is belangrijk waar te nemen op welke wijze jij je op je passie richt.
Het kan desillusionerend zijn te merken hoe je jouw wil weggeeft en niet de bron van je eigen
passie bent.
Ontwikkel je ware identiteit, niet de illusie van wie je dacht te “moeten” zijn door de ogen van
anderen om geliefd te worden.
Het doorzetten van de innerlijke transformatie van je oud bezeerd model en je “controleur”
steeds meer loslaten, brengt je in een veiliger situatie dan wanneer je tegen je gevoelens vecht.
Geen veroordeling meer maar de opbouw om je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor je
leven. Vrijheid van keuze.
Controlekracht – angst dus – wordt dan vervangen door de ware kracht van je authentieke
ZELF.
Op Planeet Aarde heerste de Vrije Wil. Heerste, want lange tijd is er geen vrije wil
gemanifesteerd geweest. Nu echter wordt Vrije Wil opnieuw geactiveerd.
Vanuit die Vrije Wil ben je medeschepper, bouwer van je eigen realiteit.

Ik wens je met de oerkracht van de lente veel nieuwe uitdagingen
en een prachtige wedergeboorte !
IK HOOP JE TE MOGEN VERWELKOMEN OP MIJN

HEALINGSCONCERT
OP 28 APRIL 2012 OM 20U

REIS NAAR DE WERELDEN VAN DE ZIEL
DEZE AVOND STAAT IN FUNCTIE VAN

“LICHT EN KERNKRACHT”

GALERIE COBALT RUE VANDERNOOT 23 1080 BRUSSEL
GEEN TOEGANG NA 20.15U
LIGGEND/ZITTEND
BIJDRAGE € 10.00
GRAAG TE BETALEN VOOR 21.04.2012 OP REKENING VAN
XOCHIPILLI VZW BE82 0013 5223 5368
MET VERMELDING VAN NAAM EN DATUM ACTIVITEIT

VOOR VERDERE INFORMATIE CONCERT
ZIE

www.xochipilli.be DOOR EEN KLIK OP CONCERT

VOOR VERDERE INFORMATIE GALERIE COBALT
www.xochipilli.be DOOR EEN KLIK OP COBALT

ZIE

EEN OFFICIËLE UITNODIGING PER MAIL VOLGT VAN GALERIE COBALT.

In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs

Contact: Thaïs Denise Hulsmans
Sjamanistische klankhealing
Coaching/Counselling
Psycho-Energetica
Boventoonzang
Klankhealingsconcert
Alchemic Healing (Atlantis)
Chinese alternatieve technieken
Jan De Voslei 49 bus 25 – B 2020 Antwerpen
GSM: 0474/ 55 14 05

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

