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Op 21 augustus 2017 voltrok zich een totale zonsverduistering, vnl. in de USA te zien.
Tegen dat de zon in het Westen opkwam, was de verduistering praktisch ten einde.
Zo een eclips is de boodschapper van bewustzijn.
Bij een maansverduistering worden vooral de onderbewuste lagen aangesproken en
wordt het effect innerlijk ervaren. In de wereld komt dit met vertraging tot uiting.
Een zonsverduistering geeft een grotere wereldse uitwerking.
De zonsverduistering van 21.08.2017 heeft een uitwerking van 2,6 jaar. Het is een
markering, een verankering van trends in tijd en ruimte. Er komt een beweging op gang
van het oude naar het nieuwe in bestuur en structuur, in relatievormen, in werk- en
woonaangelegenheden…
Wees bewust van waaruit jij jezelf tot expressie brengt, want wraak en vergelding zijn
niet de juiste drijfveren.
De kosmische hiërarchieën overheersen het opgeblazen ego. De nieuwe dragende
basisstructuur zal in zijn geheel incarneren, doordat het authentieke zijn plaats in het
geheel inneemt.
De nieuwe structuur biedt ons de gelegenheid los te komen van afhankelijkheden t.o.v.
elkaar, en zelfdragend te zijn. Dit alles volgens de Waterman-principes met als basis een
breed sociaal bewustzijn.
De oude structuren kunnen zich niet blijven handhaven en moeten zonder pardon een
nieuwe vorm vinden.
De vernieuwende krachten worden vanuit de Universele Bron voorzien van inspiratie en
energie.
Een nieuw evenwicht op een hoger bewustzijnsniveau ontstaat vanuit de huidige
polarisatie.
De autoritaire macht verliest haar slagkracht. Om een objectieve wereld te bekomen is
zelfonderzoek noodzakelijk. Wij dienen onze eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Vrijheid neemt hierin een belangrijke plaats in. Geen gemanipuleerd onderzoek meer,
maar zelf beslissen wat je met je lichaam wilt doen.
Als je jezelf autonoom opstelt, heb je geen bevestiging van buitenaf meer nodig.
Durf jezelf over te geven aan het niet weten. Gewoon ZIJN. Dat geeft ontspanning voor
de heupen en bovenbenen en er ontstaat een nieuwe dimensie in de Aarde-verbinding.
Het hart is het ideale centrum van ons ZIJN. Het kan zich met alles verbinden en alles
omvatten. Ons energiesysteem weet intuïtief wat wel of niet past in ons bestaan. Om deze
kracht ruimte te geven is het belangrijk rust en stilte-momenten te creëren, in
verbinding met de natuur.

Je innerlijke stem helpt je om positieve en negatieve boodschappen uit je bewustzijn te
begrijpen en te kiezen waar jouw hart naar uitgaat. Verspil geen energie aan het
beargumenteren van je keuzes.
Je bouwt iedere dag aan je eigen unieke creatie. Voel jezelf vrij in alles wat je doet. Je
bent bezig het onbewuste bewust te maken.
Geloof in jezelf en laat je aanpassingsgedrag los. Het is een zoektocht naar het
‘thuiskomen” in het goddelijke dat zich in onszelf door het openen van ons hart dient te
voltrekken. Ga voorbij je ik-gevoel in verbinding met een groter geheel.
De maan- en zonsverduistering van augustus 2017 inspireert ons om expressie te geven
aan onszelf.
Het zij zo !
In Licht, Liefde en Heilige Klank,
Thaïs Denise
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