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Sinds de drie verduisteringen van deze afgelopen zomer is er een bijzonder proces bezig. Het is diep
en multi-dimensionaal. Hieronder lees je over wat de nieuw Maan(d) van 9-9-9 (2018) ons te brengen
heeft.

INNERLIJKE VERBINDINGEN
Met de nieuwe Maan in Maagd 7de huis kwam er voor het nieuwe energielichaam dat van binnenuit
aan het ontstaan is een nieuwe stukje binnen in ons bewustzijn. Maagd is verbonden met multidimensionaliteit en organisatie. En het 7de huis gaat over verbinding en heel kloppend bracht deze
energie die binnenkwam bewustzijn over verbindingen tussen multi-dimensionale facetten. (Zwarte
Maan in Waterman 12de huis) en zelfs een uitwisseling tussen de multi-dimensionale facetten (Hoger
Zelf facetten).
OUDE PIJN
In de afgelopen weken kwam er meer en meer bewustzijn op de facetten van het bewustzijn die vast
zitten in oude pijn en afgescheidenheid veroorzaakt door de afscheiding van de Matrix zelf. (Saturnus
in Steenbok staat vierkant Cheiron in Ram 1ste graad. Alle planeten zijn zeer krachtig in de eerste en
laatste graad van een dierenriemteken.) De strijd die ‘ooit’ gevoerd is en dus buiten ruimte en tijd

nog voortgaat, liet zich ervaren en mocht in de overgave en heling opnieuw de verbinding maken
met de onvoorwaardelijke liefde van de Godsvonk (Monade). Daarin liep een ieder zijn of haar eigen
proces.
DOORSTROMEN
Tijdens de nieuwe Maan en die heb ik zelf heb ervaren met de ‘online activatie & meditatie’, die ik
iedere nieuwe en volle Maan organiseer, kwam er bewustzijn binnen voor deze pijnlijke multidimensionale delen van het bewustzijn, dat de verbinding met de innerlijke Bron altijd beschikbaar is
en ook in deze delen kan doorstromen. De onvoorwaardelijke liefde van de Godsvonk werd gevoeld
in alle lagen en stroomde door tot in het kleinste vezeltje van het lichaam. Er ontstond eenheid in het
geheel.
TERUGCLAIMEN VAN HET KOSMISCH HART
Het gaat hier om het terug claimen van onze innerlijke verbinding met de Bron, onze eigen Godsvonk
(Monade). Het terugclaimen van het kosmisch Hart als centrum van ons bestaan. Dus geen Godheid
meer buiten ons in religies of in andere vormen. Ons bewustzijn is in de afgescheidenheid van de
Matrix deze innerlijke verbinding met de Kern kwijtgeraakt. En met deze nieuwe Maan krijgen wij de
mogelijkheid om deze pijn van binnenuit los te laten en de verbinding met de innerlijke Godsvonk te
herstellen. En daarmee in alle facetten van het bewustzijn, zal dit zeker ook doorwerken in het
praktische van het dagelijks leven. Gisteren werd er gebeld, dat het waterleidingbedrijf de leidingen
komt doorspoelen, hoezo synchroniciteit. 😉 En nu staat de waterleiding heerlijk door te
stromen, alle vervuiling wordt uit de leidingen gespoeld.
LIEFDE
De onvoorwaardelijke liefde is er altijd al geweest, maar kon deze delen niet bereiken. (Uranus is
heerser over de zwarte Maan in Waterman en staat oppositie Venus in Schorpioen 8ste huis. NMaan.
En deze stand staat vierkant op de zwarte Maan en Priapus en de knopen assen.) Venus is net
Schorpioen binnengekomen en staat nu op een zeer krachtige 1ste graad van dit dierenriemteken. Dit
aspect gaat ons de komende maand nog meer bewustzijn, heling en integratie geven van onbewuste
afgescheiden delen van onszelf. Waar kan de onvoorwaardelijke liefde van onze innerlijke Bron niet
stromen? We krijgen praktisch inzicht in het leven, maar ook multi-dimensionaal. Met de ‘online
activatie & meditatie’ mochten we die onvoorwaardelijke liefde van de innerlijke Bron totaal ervaren
en laten doorstromen in alles wat we zijn, tot in de diepste vezel. Wat een bijzondere ervaring van
Liefde was dat, zo totaal en omvattend, heel.
EVENWICHT
Zowel het mannelijke (Cheiron 1ste graad Ram), als het vrouwelijke (Venus 1ste graad Schorpioen
oppositie Uranus als heer zwarte Maan in Waterman.) was diep betrokken bij deze nieuwe Maan
energie. En we kregen dan ook een totale balans te ervaren tussen het mannelijke en vrouwelijke.
Maar ook donker en licht. Het was een ervaring van totale eenheid. Ook werd dit alles verankerd in
het nieuwe multi-dimensionale energielichaam.

De nieuwe Maan brengt altijd nieuwe energie binnen die we dan de komende maan(d) mogen
integreren. Ik hoop dat deze tekst je iets brengt om deze maan(d) met ease and grace te laten
verlopen. Heb het goed <3 <3 <3
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