Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
healing en spiritualiteit
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DE BETEKENIS ACHTER DEPRESSIE
Wanneer oude bestaande energetische verbindingen hun einde naderen en wij bewust worden
van nieuwe hogere energieniveaus, dan kunnen wij depressief worden.
De nieuwe energieniveaus maken ons bewust van de lagere vibratie waarin wij ons nog met
één been bevinden. Ondertussen stuurt de nieuwe energie elke beperkende energie weg.
Wij moeten een nieuwe verbinding tot stand brengen en oude verlagende vibraties loslaten.
Dan pas kunnen wij de nieuwe energieën integreren.
De lagere energieën die vrij komen doen ons leven emotioneel zwaar en donker lijken. Ze
herinneren ons aan alles wat ons geen vreugde bracht.
Als wij deze verhoging van energieniveau niet kunnen aanvaarden, dan worden wij
lichamelijk en geestelijk ziek.
Als wij ons open stellen voor dit proces dan worden wij ons bewust van nieuwe
mogelijkheden.
De fasen die wij hierbij doorlopen zijn intentie, bewustzijn, loslaten en aarding.
Als wij ons depressief voelen zijn we bewust van hetgeen wij kunnen loslaten en stemmen
wij ons af op de nieuwe trillingsniveaus om deze tot onze werkelijkheid te maken in functie
van onze ascensie.
Kijk dus naar het positieve achter het negatieve gevoel.
Iedereen is uniek binnen de eenheid. Je bent een puzzelstukje binnen het grote geheel dat
alleen jij kan vertegenwoordigen.
Wanneer alle puzzelstukjes – lees talenten - gecombineerd worden, dan creëren wij THUIS.
Door anderen in je omgeving in hun eigen kracht te plaatsen – op welke manier dan ook –
verander je onmiddellijk je eigen wereld.
Kijk naar jezelf, naar alles waar je de laatste decennia doorheen gegaan bent…
Hoeveel sneller leer je nu, hoeveel beter begrijp je jouw ervaringen, hoeveel dieper gaat je
betrokkenheid, hoeveel makkelijker laat je jouw transformatie toe ?
Verbind je met jezelf in de toekomst.
Zie jezelf in de situatie die je wilt bekomen.
Visualiseer een verbinding vanuit het chakra dat voor jou het beste aanvoelt en creëer een lint
naar datzelfde chakra van je toekomstige Zelf.
Je roept in stilte een sfeer op van oneindige mogelijkheden.
Kijk dan vanuit die toekomstige situatie naar jezelf in de huidige situatie en…wees dankbaar.
Doe deze oefening dagelijks.
Vergeet niet dat je best ook daadwerkelijk iets onderneemt in functie van hetgeen je wilt
manifesteren en wees bereid en klaar om te ontvangen.
Vervulling is de belichaming van de geest over de materie.
Je kan vervuld zijn van allerlei gevoelens, emoties…

Misschien is de tijd aangebroken om deze vervulling te vervangen…of om meer van deze
vervulling te bekomen.
Je gedachten worden in deze huidige tijd heel snel door de manifestatie ervan gevolgd. Alles
is energie. Creëer wat belangrijk voor je is.
Blijf je focussen op de creatie van vreugde, liefde en overvloed in je leven, zo creëer je dat
ook voor de hele wereld.
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise

HEALINGSCONCERTEN IN OKTOBER 2012
13 oktober 2012 in de 3vleugel-Leefacademie Eester 21 2960 Brecht/St.-Lenaarts
27 oktober 2012 in het Christeldansatelier Henri Dunantlaan 26 2900 Schoten
Meer info op de website.

WEES WELKOM
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

