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Opmerkelijk in september 2015 zijn de bijzondere eclipsen: een zonsverduistering en
een maansverduistering.
Beide verduisteringen betekenen voor de Aarde en de financiële wereld speciale
momenten in de tijd.
Speciale verduisteringen hebben tot doel het brengen van rechtvaardigheid, vrede en
verbinding. De info door deze eclipsen gebracht, werkt nog meerdere jaren door, maar is
ca een half jaar zeer actueel.
De zonsverduistering heeft vooral invloed op het dagdagelijks bewustzijn, de
maansverduistering op het persoonlijke en collectieve onderbewuste. Deze heeft dan
meestal ook een transformerende functie.
Blijf heel dicht bij jezelf, met je twee voeten op de grond, afgestemd en verbonden met
jezelf en niet met de chaos in de wereld. Gun jezelf daarvoor voldoende tijd, opdat de
innerlijke transformatie en nieuwe verbindingen je kunnen ondersteunen.
Vanuit astrologisch oogpunt merken we dat de planeet Pluto nu een verticale beweging
maakt boven het zuidelijk halfrond van de Aarde (Pluto is de planeet die regeert over
macht/onmacht). Die beweging gaat nu hoofdzakelijk naar binnen. D.w.z. dat we
uitgenodigd worden macht over onszelf te ontwikkelen, dus innerlijke macht. We gaan
macht/onmacht doorzien in onszelf, de ander en de wereld.
Het is een illusie te denken dat we macht en controle hebben over iets buiten onszelf.
Niet macht en onmacht vormen het antwoord en de doorgang naar het universele.
Overgave en acceptatie vanuit kracht aan het grotere geheel is aan de orde van de dag.
Als er liefde is voor jezelf, bewustzijn en aanwezigheid in jezelf, wordt je opgenomen in
de grotere stroom en begint alles in je leven zich in synchroniciteit (samenkomen van
toevalligheden) te bewegen. Om in deze stroom te komen moeten dualiteit/polariteit
opgegeven worden. Zo wordt jij een deel van de “Flower of Life”.
Wij kunnen niet ontsnappen aan de invloed van de kosmische invloed van hogere aard.
De gedeeltelijke zonsverduistering van 3 september 2015 verbindt ons met de nieuwe
collectieve ordening, dus reorganisatie, en brengt ons de verbindingen en co-creaties die
nodig zijn om deze ordening actief en praktisch te gaan leven. De afstemming op ons
eigen Hogere Zelf geeft de enige houvast. Laat je mee stromen op de golf van
synchroniciteit, nieuwe ordening, keuzes en verbinding.
Ongetwijfeld oefent deze goddelijke reorganisatie een sterk effect uit op je lichaam en
het bestaan in het algemeen. Verwacht je dus aan verhoogde stresstoestanden.
Laat los, adem en weet dat het goed is zoals het is.
Collectieve leiders worden uitgenodigd keuzes en verbindingen te maken in functie van
harmonie, vrede en welbevinden. Zij krijgen de kans uit te stijgen boven zichzelf. Indien
zij hiervoor niet ontvankelijk zijn, wel dan staan er nieuwe leiders op.
De maansverduistering van 28 september 2015 is een bloedmaan, omdat ze bloedrood
kleurt. Ze is tevens een supermaan daar ze heel dicht bij de Aarde staat en dus ook heel
goed zichtbaar is. Bloedmanen vallen samen met bijbelse feestdagen en worden
daardoor als bijzondere markeringen in de tijd beschouwd. Deze verschijnselen
impliceren belangrijk optredende verschuivingen voor de wereld.
De zonsverduistering geeft de lichtpuls van de Bron en de maansverduistering legt de
basis en verankert de energie in de stof.
Naast stresstoestanden kan je te maken krijgen met lichamelijke ongemakken zoals
extreem reageren op voeding, met allergische reacties als bijwerking van deze integratie
van kosmische energie.

Het collectief leeft nu nog meestal vanuit “overleving”. De basis van overleving is angst
en is gebaseerd op de waarden van de ander. Dit staat gelijk aan een NEE-stroom. Je
strijdt op het terrein van de ander. Je ervaart dat dit dient gestopt te worden.
Ook al is er om je heen veel overleving, je innerlijke verbinding zal je er doorheen leiden.
Door gebed (kan in je eigen woorden) roep je de goddelijkheid van jezelf en van de
wereld op om tevoorschijn en in actie te komen. Je stemt je af op een onvoorwaardelijke
liefdesbron die je bewustzijn en de situatie waarin jij je bevindt dadelijk op een hoger
energetisch niveau brengt.
Volg gewoon wat je hart je ingeeft , op welk moment dan ook. Je verfijnt alzo je trilling
waardoor afvalstoffen uit je fysieke lichaam en blokkades uit je energetisch systeem
verwijderd worden, alsook emoties, pijn en psychische belemmeringen op een hoger
plan worden getransformeerd. Je goddelijke Bron neemt alles op als puur bewustzijn.
Het zij zo !
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