Initiatief tot klankbewustzijn, sjamanisme,
creativiteit en spiritualiteit.

2015
DE MAGIE NEEMT TOE !

NIEUWSBRIEF JANUARI

2014 was een jaar van bezinning en naar binnen keren, het verleden nog eens bezien en dan
loslaten; je schaduwkanten onder ogen zien en daarin de schoonheid van de wijsheid vinden;
dualiteit overstijgen en je eigen pad volgen.
2015 geeft je de gelegenheid te oogsten wat je hebt gezaaid; een jaar van manifestatie en kracht.
Wij vieren de terugkeer van het Licht. Ook ons eigen innerlijk Licht komt geleidelijk aan terug.
Gevraagd wordt in je leiderschap te gaan staan en verantwoording te nemen voor je ambitie in
werk en relaties. Vooral voor interne relaties betekent dit transformatie. Wij kunnen overgaan
van machtsstrijd en manipulatie naar werkelijke verbinding.
Dit jaar zal onze focus liggen op transformatie, vanuit macht en onmacht situaties in een hoger
perspectief bekijken en overeenkomstig vanuit kracht handelen. Transformatie naar het ZELF
(je kleine ikje loslaten) en het zachte, sensuele vrouwelijke toelaten.
Er wordt een enorm bewustzijnsproces geactiveerd. Heel oude stukken en angsten kunnen
daarbij aan de oppervlakte komen.
Geef vanuit zelfbewustzijn sturing aan je eigen leven !
2015 wordt ook het jaar van overgave, uitkristalliseren en zuiverheid, echt ZIJN, authentiek
durven zijn vanuit je essentie en leven vanuit je hartscentrum. Zet dingen neer in de Nieuwe
Energie en werk aan een basis van onvoorwaardelijke liefde. Van binnenuit naar buiten
uitstralen !
Laat alle verzet tegen al wat is los en leef in het NU. Dat is leven vanuit het hart.
Wij worden uitgedaagd terug kwetsbaar te worden en in werkelijke verbinding te gaan in
relaties.
Relaties zijn er om je te laten zien waar er nog pijnplekken aanwezig zijn van je innerlijk kind
en de rol die de ander hierin heeft gespeeld.
Wij worden teruggebracht naar eenvoud: de basis van het leven in alle eenvoud en schoonheid
herwaarderen en de ambitie om samen vorm te geven vanuit de basiswaarden vriendschap,
gelijkheid, zorg voor elkaar en je naasten, zorg voor de natuur en Moeder Aarde.
51% van de vervormde energie die je in je verleden hebt gecreëerd dien je op te ruimen om in te
tunen op het krachtige reservoir van Goddelijk Schepper Licht.
De trillingspatronen van je fysieke, emotionele, mentale en etherische lichamen dienen te
harmoniëren met de graad waarmee je energetische handtekening resoneert met de boventonen
van de midden-vierde dimensie en hoger.
De Modula Oblongata of het Ascentiechakra en de pijnappelklier beginnen te pulseren en
openen het kroonchakra – je Lotus van Verlichting bovenop het hoofd.
De pijnlijke herinneringen van je 3e en 4e dimensie beginnen te vervagen en je herinnert je alleen
nog de positieve, harmonieuze herinneringen. Je bouwt opnieuw een brug van bewustzijn naar
de hogere rijken van dit sub-universum.
Je ontkoppelt jezelf geleidelijk aan van de glamour van de materiële wereld en van de
beperkende krachten hiervan. Spirit perfectioneert en vermengt zich met materie in de hoogste
vorm.
Je leert functioneren binnen de gecombineerde gebieden van dynamica, fysieke kracht en
kosmische energie.
Hoe hoger je reikt richting Verlichting hoe dieper je naar de kern-essentie van je bestaan dient
te gaan.
Alles wat niet strookt met waarheid, harmonie en vreedzame samenleving wordt door elkaar
geschud. De poorten van overvloed zullen zich steeds verder openen.

Terwijl chaos en angst groeien en zich verspreiden over de hele planeet, breidt het Licht uit en
wint aan kracht.
Je kan een positieve impact hebben door je uitstraling en groeiende beïnvloeding op meer levens
dan ooit voorheen.
Kijk dieper, dan zie je het Goddelijk Patroon dat zich ontvouwt doorheen het tumult van de
creatieve energie.
De magie rondom je is steeds meer in stijgende lijn aanwezig en wordt op Aarde verankerd.
Hoe hoger de frequentie hoe harmonieuzer en vreedzamer de energie.
Wanneer lagere frequenties hogere frequenties ontmoeten, veroorzaakt dit tijdelijk onrust en
onevenwichtigheid tot de energieën hun balans vinden.
Je kan stellen dat de toenemende onrust een indicatie is van het verhogen van de frequentie op
Aarde.
De illusie van de 3e dimensie met haar dualiteitsbewustzijn en conflictsituaties zal uit de tijdlijn
verdwijnen.
De Magie van de Aarde zal terug voelbaar en zichtbaar worden. Je zal ook veranderingen
gewaar worden in je fysieke lichaam en je Lichtlichaam en je zal je uitlijnen met de 6e
dimensionele Frequentie van Licht in versneld tempo.
Het zijn krachtige zonnevlammen die onze planeet gebombardeerd hebben met de noodzakelijke
Lichtcodes en informatie om de portalen te openen en de 6e dimensie van Magie en Dromen in
de aarde-rasters te incorporeren.
Je kan hierbij veel spanningen en ongerustheden gevoeld hebben.
Luister alleen naar de “stemmen” van bekrachtiging, zonder oordeel en vol compassie. Zij
maken samen één stem in een golf van warmte en ontroering terwijl harmonieuze klanken door
je heen stromen.
Creatie maakt onderdeel uit van hoe wij leven, d.w.z. het ondernemen en onze vriendschap
invulling geven.
Het biedt ons steeds meer ruimte aan onze eigen bezieling. Belangrijk hierbij zijn eveneens
eerlijkheid, communicatie, helderheid en het maken van bewuste keuzes. Nog belangrijker is in
te gaan op de impuls waarvan je blij kan worden. En luisteren naar hetgeen je voelt, wat er
stroomt en wat niet meer.
Kwantum Integratie betekent het doen ontstaan van een ruimte die perfect is, veilig en gevuld
met oneindig veel mogelijkheden.
De oude herinneringen van beperkingen uit het verleden heb ik geleidelijk aan losgelaten. Ik
herinnerde mij wie ik werkelijk ben en zo ontstond de weg naar integratie. Ik kon nu pas
volledig loslaten wat ik niet ben doordat ik er mij niet meer mee identificeerde.
Wanneer de zielsbeleving en de menselijke ervaring zo dicht tot elkaar komen ontstaat het
zogenaamde nulpunt – het punt waar niets lijkt te gebeuren en tegelijkertijd alles gebeurt. In
dit nulpunt kan iedere oude creatie terugkeren in zijn oorspronkelijke staat.
Het is het volledig ontmantelen van de eigen illusie en deze in praktijk brengen en het leven.
Het vraagt onderscheidingsvermogen, doorzettingsvermogen, vertrouwen en toestaan dat je ziel
steeds meer oude creaties naar huis roept.
In concreto: ik zette de stap naar nog meer vrijheid in de vorm van een nieuwe woonst.
Momenteel woon ik in een huis dat vele mogelijkheden biedt voor de toekomst op gebied van
expansie, creativiteit en het terugbrengen naar meer heelheid in mijn bestaan.
Mijn nieuw adres:
Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel
WELKOM !
Het accent tijdens de maand december lag bijgevolg op inpakken en verhuizen en het
vermaterialiseren van mijn spiritualiteit op hoog niveau.
Vanaf onze kersttijd tot aan Lichtmis wordt vanuit de kosmos een Lichtbrug gebouwd met onze
planeet.
Ik nodig je uit om vanuit je bestaande situatie mee het kosmisch Licht op te bouwen en te
verankeren op Aarde.

Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank.
Thaïs Denise
Contact: Thaïs Denise Hulsmans
Sjamanistische klankhealing
Coaching/Counselling
Psycho-Energetica
Boventoonzang
Klankhealingsconcert
Alchemic Healing (Atlantis)
Chinese alternatieve technieken
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