Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.

NIEUWSBRIEF MEI 2014
DE GOLF VAN AUTORISATIE DIE IEDEREEN GELIJKWAARDIG MAAKT
Wij kunnen geen geheimen meer voor elkaar verborgen houden.
We zullen elkaar moeten leren vergeven, omdat we allen met leugens hebben geleefd !
Het komt er dus op aan elkaar vriendelijk te bejegenen en bij iedere gelegenheid te voeden.
Daar is vergeving voor nodig.
Wij hebben een collectief bewustzijn dat danig uitgedaagd wordt.
Vele mensen hebben zoveel te zeggen en willen dat naar buiten brengen. Ze rebelleren om
gehoord te worden.
Het collectief bewustzijn van de mensheid zal zich uiteindelijk verbinden. Leiders aan de kant
zetten lost niets op. Het zal allemaal nog erger worden dan.
Leiders worden verondersteld veiligheid te verschaffen, dienaren te zijn, voor ons, bewuste
scheppers, die leven creëren op de planeet.
Alles wat afscheiding schept zal een probleem zijn voor de toekomst van de mensheid. De
planeet verandert niet zo snel als het collectief bewustzijn van de mensheid.
Onze planeet heeft nog steeds grote problemen en vele uitdagingen zullen nog aan de
oppervlakte komen.
Ook planeet Aarde gaat door een hergeboorte net zoals de mensheid om een nieuwe cyclus te
beginnen. De kristalkinderen planten de zaden hiervoor.
Wij kunnen kiezen om met de Aarde in harmonie te komen of haar te laten sterven.
Om haar van dit laatste te redden is het noodzakelijk om met haar samen te werken in een
nieuwe eenheid.
Mensen zelf zijn de stichters van alle uitdagende problemen. Er is bovendien een groot gebrek
aan begrip. De Aarde zal een frequentie bereiken waarop mensen niet langer alle negativiteit
kunnen tolereren.
2014 biedt de kans tot het bereiken van kristallijne integriteit. Eenvoudigweg: wat je zegt
bewandel je/beleef je. ! Anders gezegd: sta in jouw waarheid !
Sociale, politieke en religieuze raamwerken – gebouwd op hebzucht, machtswellust en angst –
zullen moeten transcenderen om de aankomende Nieuwe Aarde van nieuwe funderingen van
harmonie te voorzien.
De mensheid in zijn globaliteit dient te ontwaken voor dit hogere bewustzijn.
Het wordt tijd onze eigen verhalen te creëren in plaats van ons door voorverpakte verhalen van
media en politici te laten domineren.
Laat weten dat je er bent aan het Universum, het Leven, het Licht, Moeder Aarde, God, de
Oneindige Intelligentie, de Bron e.a. benamingen voor de essentie van het Leven.
Verwelkom verbondenheid, liefde, schoonheid, vrede en harmonie.
Bekrachtig je intenties door te schilderen, te zingen, te neuriën, te trommelen...
Energie is dienstbaar en kan alle mogelijke vormen aannemen die de “gebruiker” verkiest.
VIER HET LEVEN !
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

