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Op weg naar coco-creatie
Stilaan geraken we uit de zware, compacte energie en het doelloos ronddwalen.
April brengt ons met de ontluikende lente de mogelijkheid om open te bereken en onze
co-creatieve krachten in de fysieke dimensies te gronden.
Wij herontdekken het vermogen specifieke richtingen te kiezen en definitieve keuzes te
maken.
De terugtrekkende periode maakt plaats voor de uitbreidingsperiode.
Om de toepassing van creatie te doen werken is het wel nodig dat ons hart en iedere cel
van ons wezen afgestemd is op Universele Liefde.
Het openen van het hart verlangt geen opoffering. En cellulaire resonantie is hetgeen ons
met de universele scheppingskrachten harmoniseert.
Doordat wij de keuze maakten om mens te zijn in het hier en nu kan het Universum een
verbinding maken vanuit het Absolute Goddelijke niveau naar de materiële vormdimensie.
In de Nieuwe Tijd kunnen we kijken vanuit een breder perspectief – naar o.a. overvloed.
Niet vanuit de ratio en de angst voor gebrek aan overvloed. Wel op Zieleniveau, van
binnenuit dus.
Dit betekent dat we eerst alle oude overtuigingen en slachtofferschap – welke ons niet
langer dienen – loslaten en terugbrengen naar onze oorsprong, onze Ziel.
Kiezen voor verandering op gebied van overvloed uit zich niet alleen op financieel
gebied maar ook op gebied van gezondheid, liefde, levensvreugde, vrijheid…
Leven vanuit je Goddelijke kern, soeverein, jouw uniek-zijn.
Ga je er voor of blijf je liever in je slachtofferrol ?
Je kan steeds een nieuwe keuze maken.
Niet vanuit het hoofd, maar vanuit een diep weten in je hart. Gebruik je gevoel en volg
je intuïtie. Geloof in je zelf, in een oneindig gamma aan mogelijkheden. Die
mogelijkheden moeten niet meer gecreëerd worden. Die zijn alle reeds aanwezig. Laat ze
toe zich te manifesteren. Eer ze en beleef jouw overvloed, jouw vrijheid.
Geen zorgen of twijfels meer over de toekomst, de crisis… Je vindt erkenning in jezelf,
in je eigen liefdeskracht.
Open je voor het nieuwe, met een open mind. Word bewust wie je in wezen bent. Steeds
minder willen doen en steeds meer Zijn in het hier en nu.
Dit betekent dat je je steeds vrijer gaat voelen en steeds meer de stilte gaat waarderen.
Heerlijk !
Om omhoog te komen naar het bewustzijn van het fysieke lichaam kan je de verbinding
activeren van de basishersenen (gevoel, overlevingsbrein) door met je vingers te
tokkelen op de plek van je kroonchakra – 7e chakra en in het midden boven op je hoofd.
Ben je bedachtzaam, heel gevoelig, hoog intuïtief en heel spiritueel verbonden, hoog
empathisch…dan zal je je distantiëren van de mainstream.

Je kan je voelen alsof je in 2 werelden leeft.
Het kan hard werken zijn vanuit je empathisch vermogen en je healingpotentieel om de
negativiteit rondom je niet op te pikken maar ze te transmuteren.
Zo creëer je energetische openingen in de geboorte van een nieuwe wereld met accenten
op empathie en mededogen. In deze materiële wereld kan je dan spirituele balans
vinden.
Een heerlijke ontspannen lentetijd met veel co-creatie toegewenst.
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Thaïs Denise
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

