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Dit artikel beschrijft het huidige proces wat innerlijk en in de wereld om je heen ervaren wordt.
Alles lijkt uit elkaar te vallen, te ontbinden, maar dat is dus een onderdeel van een grotere
beweging waarover je in dit artikel meer kunt lezen. Het belang van de principes van het
Watermantijdperk zoals; vrijheid, vriendschap, eerlijkheid, en gelijkwaardigheid worden
onderstreept en zijn het nieuwe goud. In dit artikel ook achtergrond informatie over de zons- en
maansverduistering in februari 2017, die de eerste helft van 2017 werkzaam zijn.
Afbeelding: www.Kagayastudio.com : Scorpio

Laatste loodjes
De laatste loodjes van wat in het grote proces
van loslaten (2016) was blijven hangen, mogen
alsnog worden losgelaten. Dit gaat mogelijk
gepaard met vele ongemakken, slecht slapen,
onrust, diepe onveiligheid ervaren en soms kiest
je ziel ervoor om het lichamelijk uit te werken
tot op die diepste lagen doormiddel van ziek
zijn.
Loslaten
Dit grote proces van loslaten liet zich vanaf mei
2016 ervaren en is nu in de afrondende fase
gekomen en gaat op Valentijnsdag 14 februari
naar de volgende fase. *1 Deze goddelijke
stroom van de zwarte Maan in Schorpioen
vraagt om alles wat je niet dient te laten gaan.
Los te laten, zodat we met een schone lei verder
kunnen en opnieuw onze creaties en intenties
kunnen richten. Loslaten is geen ‘werkwoord’,
maar vraagt om alles wat er is te omarmen, toe te staan en je ego belangen los te laten.
Daar gaan we weer
Vanuit verbinding kan dat wat er is doorstromen, wegvloeien uit jouw ruimte. Je laat het los en geeft
het over aan krachten van het geheel om jouw authentieke ruimte te ontdoen van wat jou beperkt
om te leven wie je in Wezen bent. Ieder op eigen benen in zijn eigen ruimte, gedragen door de eigen
kracht. Dacht je dat je er al was en komt nu opnieuw diezelfde pijn of situatie omhoog, dan was het
blijkbaar toch nog niet helemaal afgerond.

Ontbinding
Nu in deze afrondingsfase is de kracht van ontbinding nog sterker uitvergroot. *2 Het moet nu
begrepen worden. We worden uitgenodigd om de heilige ruimte van de stilte in onszelf te betreden,
die nog dieper ligt, dicht bij jezelf. Deze Plutonische kracht van de dood en ontbinding brengt je het
intense witte licht van ZIJN, als je toestaat die volle lege ruimte in jezelf te betreden. Vol is deze
ruimte van stilte, ZIJN, non-duaal licht, waarin alles IS wat het IS, naakt ontdaan van alle belangen.
Heilige ruimte
Deze intense fase van de goddelijke stroom,
vertegenwoordigt door de zwarte Maan in
Schorpioen, mondt uit in een enorme beloning. Het is
de doorgang naar wie je in Wezen bent. De heilige
ruimte in jou opent zich. Deze fase is de wachter op
de drempel die je ontdoet van alle ballast, alles wat
niet meer actueel is, wat je niet meer dient. Vanuit
deze leegte kun je zuivere intenties uitzetten, die ook
werkelijk doel treffen. Verbonden zijn met je intuïtie,
met de grotere bedoeling van het geheel. De timing
klopt dan ook, je bent precies op tijd op het juiste
moment daar waar je zijn moet. Dat is je beloning die
zich het komende jaar gaat ontvouwen.
Op energetisch niveau wordt er een nieuwe
etherische verbinding geweven voor de grootste splitsing in ons; het man-vrouw veld. Dit kan vele
ongemakken geven in relaties. De projecties van Anima en Animus worden losgelaten en op een
nieuwe manier verbonden, vanuit autonomie, naar diepere eenheid. Meer hierover in mijn
jaarartikel. *11
Er doorheen
Maarrrrr, als het door de omstandigheden niet lukt om je vrij te maken, dan blijft de oude situatie
steeds trekken en zullen je creaties, de pijlen die je afschiet een ander doel treffen.*3 Er zijn dan
vervormingen, die van kleine of grote invloed zijn op het resultaat. Kun je ondanks de vastzittende
zaken toch ook de stilte en leegte bereiken in jezelf, dan is dat de kracht die het komende jaar zorgt
dat de nieuwe pijlen zuiver worden gericht. *4 Je kunt dan door steeds samen te vallen met dit
nulpunt in jezelf, door de chaos en ingewikkelde situaties heen worden geloodst.
Collectief
Ook om ons heen en in de maatschappij valt er van alles uit elkaar en is onder andere Premier Trump
in de Verenigde Staten bezig om van alles te ontbinden. Dit is nodig om de beerput van collectief te
legen en van alles zichtbaar te maken (belangen) en op eigen benen te zetten.

Maansverduistering
In februari is er een bijna maansverduistering op 11 februari (00:33 GMT) en een ringvormige
zonsverduistering op 26 februari. Zoals we vorig jaar ook hebben kunnen merken met de bijna
maansverduisteringen in de bij-schaduw van de Aarde, zijn de krachten van dit soort bijna
verduisteringen niet echt makkelijk te hanteren. Met een volledige verduistering is de zuivere kracht
veel gemakkelijker te vatten, duidelijk en direct. Met deze bijna maansverduistering is de impact wel
groter dan van een gewone volle Maan, maar de helderheid en richting mist. Het hierboven
beschreven thema zal sterk voelbaar zijn. Ik heb het dan over het loslaten wat niet op zijn plaats is en
daarmee verstorend werkt. Ook zal het klaarmaken voor de start, de intense stilte voor de storm,
voelbaar zijn. *5
Watermantijdperk
Op een meer praktisch niveau zien we het omploegen
van het oude, zodat er later rijk kan worden geoogst.
*6 Ook zal het overwinnen van sociale- en culturele
vooroordelen een thema zijn; zoals vrijheid,
broederschap, eerlijkheid, gelijkwaardigheid voor
inkomens en rassendiscriminatie of man-vrouw
thema’s. Er heerst bij veel mensen enorme angst voor
chaos en voor situaties die sterk doen denken aan de
vooravond van de wereldoorlogen. De principes van
het Watermantijdperk, broederschap, sociale waarden,
als vriendschap en met elkaar, vrijheid en
gelijkwaardigheid worden hiermee benadrukt en
voorzien van een gouden randje als doel voor de ideale
creatie voor onze toekomst. Ook als groep,
functioneren we vanuit onze eigen heilige ruimte. *7
Zonsverduistering
De ringvormige zonsverduistering vindt plaats op 26 februari (14:59 GMT). Het thema wat hierboven
beschreven is van de maansverduistering is voor deze verduistering van de Zon ook aan de orde;
omploegen van het oude, voor latere rijke oogst en thema’s die het belang van de principes van het
Watermantijdperk onderstrepen. Die thema’s zijn vrijheid, eerlijkheid, bewustzijn, gelijkwaardigheid
en broederschap.
Oude beerput
In het persoonlijke en collectieve proces kan een oude beerput met karmische thema’s voelbaar en
zichtbaar worden om opgelost te worden. Maar er kan ook veel angst en verwarring zijn en de
neiging om verstoppertje te spelen. Op alle niveaus zou het wel eens kunnen dat de belangen heel
erg zichtbaar worden, om zo een zuivere financiële situatie te bereiken. De Watermanprincipes zijn
hierin de weg uit de modderpoel. *6 Toch belooft deze zonsverduistering uiteindelijk een plotseling
geluk en een vreugdevolle gebeurtenis. *8 Dit hoeft dus niet gepaard te gaan met drama, maar kan
een geluk bij een ongeluk zijn.

Natuurinclusief
Kijk toch ook uit voor bedrog en gebruik dus je onderscheidingsvermogen, door te onderkennen
welke belangen er zijn en daarmee eerst op eigen benen te komen. Van daaruit mogen we samen
spelen in het nieuwe veld van de nieuwe tijd. *9 Een voorbeeld is Natuurinclusief boeren. Dit is een
andere benadering van het leven, waarin we samenleven vanuit Watermanprincipes in een boeren
bedrijf samen met de omgeving. *10 Waarin er sociale verbinding en gelijkwaardigheid is voor iedere
vorm van bewustzijn in dier, plant en mens. Dit is het Watermantijdperk in de breedste zin van het
woord. https://www.groene.nl/artikel/doe-altijd-het-tegenovergestelde-van-wat-de-overheidadviseert
In mijn astrologisch jaarartikel wordt dieper in gegaan op de informatie die je in dit artikel vindt.
De bronvermelding *1 t/m *11 is de te vinden op de website: ….
Schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen en te
informeren. Ik ontvang geen hiervoor vergoeding, ook niet van magazines of websites die mijn artikelen publiceren. Als je
deze astrologische artikelen zeer waardeert is het mogelijk om mij hiermee te steunen, zodat het ook financieel haalbaar
blijft om gratis en vrij te blijven publiceren. Met grote dankbaarheid ontvang ik jouw (HART)donatie. Voor meer informatie
over donaties: http://www.inzichten.com/artikelen/
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