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Op 20 maart had er een totale zonne-eclips plaats precies op de Equinox.
Dit veroorzaakt een enorm keerpunt in onze toekomstige projecties. Het zal niet meer
hetzelfde verder kunnen zoals voor dit kruispunt.
Ondanks alle chaotische gebeurtenissen die ons vastzetten in ons gevoel kunnen we – als
we verder zien dan de feiten – vaststellen dat de ontwikkeling van het massabewustzijn
een climax bereikt.
Reeds eeuwen stevenen we af naar een evolutionair hoogtepunt, zoals nooit eerder
voorgekomen in onze evolutie.
Iedereen die nu leeft zal het meemaken – de grote transformatie van het menselijk
bewustzijn.
Energetisch worden we gereinigd van ons karma en dat maakt bij ons, mensen, veel los.
Velen voelen dit maar durven er geen contact mee maken, bang om de controle te
verliezen en niet meer te kunnen functioneren in de dagdagelijkse wereld.
Toch smacht iedereen naar een andere realiteit. We zijn gereed om naar een volgend
niveau te gaan.
We voelen oude patronen weer aan ons voorbij komen. Wat vermoeiend !
Eerst dienen we ons te ontdoen, te reinigen van het verleden en over te gaan van
geprogrammeerd denken naar intuïtief voelen.
Eerst genezen van ons “karma”, afwijkende coderingen die generatie op generatie zijn
doorgegeven in de familielijn. Door de herhaling van deze patronen zijn ze complexer
geworden en vraagt het een grote inspanning om door te breken door de herhaling van
deze patronen.
Wij ontvangen begeleiding op afstand uit andere dimensies voor deze herprogrammering om dramatische gevolgen voor volgende generaties te voorkomen.
Dit proces loopt vanzelfsprekend nog verscheidene jaren. Alles hangt af van de keuzes
die je nu maakt om je wel of niet over te geven aan het reinigen van het leven op aarde.
Het verlangen om te veranderen is niet te verklaren vanuit het hoofd, omdat de signalen
vanuit het hart komen, vanuit onze ziel.
Accepteer wat is in het NU en focus op leuke dingen en dingen die goed lopen. Neem
regelmatig een diepe ademhaling en nog één… en meermaals een rustpauze voor jezelf.
Blijf zo dicht mogelijk bij jezelf om allerhande bijwerkingen te verkleinen.
Laat je meedrijven op de stroom van het leven.
In de rol die wij spelen in dit leven zijn wij vergeten wie wij werkelijk zijn. Maar onze
ziel zal zichzelf bevrijden in het besef dat zij een rol speelt in een wereld die gecreëerd is
voor ons om te leren, en om ons te herinneren wie wij wezenlijk zijn.
De oude patronen die onderweg tijdelijk terug opduiken hebben wij niet meer nodig om
te doorleven maar om te deleten.
Probeer niet langer iemand te zijn die je niet bent, d.w.z. niet diegene die anderen
verwachten die je moet zijn. Jij bent uniek. Neem contact met je eigen waarheid, je
eigen innerlijke kracht en handel zoals jij voelt dat je best handelt.
I.pl.v. de energie van dualiteit en competitie plaats je jouw authenticiteit.

Geen angst meer voor afwijzing en veroordeling. Het is tijd voor verbinding – onze
natuurlijke behoefte.
Onze aangeleerde gedragspatronen zijn niet zomaar ineens verdwenen en doen een
gevecht ontstaan tussen ons hoofd en ons hart.
Laat je hang naar drama los en geloof erin dat je een vrije keuze kan maken om een
andere koers te varen.
Het ga je goed !
Thaïs Denise

Contact: Thaïs Denise Hulsmans
Sjamanistische klankhealing
Coaching/Counselling
Psycho-Energetica
Boventoonzang
Klankhealingsconcert
Alchemic Healing (Atlantis)
Chinese alternatieve technieken
Liersesteenweg 92 – 2640 Mortsel
GSM: 0474/ 55 14 05
E-mail: xochipilli@scarlet.be - Website: www.xochipilli.be

