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Zoals in het decembernummer al beschreven staat
is de kernkwaliteit een uiting van jouw wezens-
energie, de Godsvonk. De Godsvonk is een aspect

van de Bron. Vanaf de oerknal ben je dit specialisme aan
het ontdekken en delen. De kernkwaliteit is wie je in
wezen bent in deze schepping, in vele levens en existen-
ties. Deze wezensenergie van de Godsvonk of kernkwa-
liteit zetelt in het lichaam in de thymusklier vlak boven
het hartchakra en wordt ook wel het ‘hoger hart’
genoemd. Als de wezensenergie zich aandient voel je
beweging en/of tintelingen in de thymusklier. Je kunt
ook druk ervaren en soms kan het integreren van de
wezensenergie in de thymusklier zelfs pijnlijk zijn. Een
ander ankerpunt van de wezensenergie in het lichaam is
de hara (drie vingers onder de navel). 

De wezensenergie komt naar buiten in het dagelijkse
leven als een kernkwaliteit, een specialisme van een kwa-
liteit die bovennatuurlijk is. We zouden het goddelijk
kunnen noemen. Het is een kwaliteit van ZIJN, die door
de mens heenwerkt en waar je met het verstand niet bij
kunt. Ook kun je het niet oproepen, het is er of het is er
niet. Het werkt d.m.v. een diep weten. De kernkwaliteit
schept altijd eenheid en laat je diep en intens geluk en
vrede ervaren.  

De kernkwaliteit in je leven
Hoe ziet zo’n kernkwaliteit er nu praktisch uit in je dage-
lijks leven? 

*Het kunnen waarnemen hoe jijzelf en anderen hun
bewustzijn gebruiken in verbindingen en dus ook niet
gebruiken. 

*Vanuit de energie van het (goddelijke) mannelijke,
weten hoe je spontaan op een steeds unieke manier kunt
handelen en daarmee constant nieuwe paden opent als
pionier in een organisatie of bijvoorbeeld basiswaarden
zichtbaar maakt.

*Balans en harmonie brengen in het onderbewuste, de
losse polen in de dualiteit verbinden, waardoor spanning
in het onderbewuste verdwijnt. Zowel in mensen als op

beschadigde plaatsen van onze planeet Aarde en in al het
ander waar verbinding mee aangegaan wordt.

*Transformatie opgang brengen, waar de
voortgang/evolutie stilstaat. Dus door afbraak wat niet
meer dient, opbouw weer mogelijk maken. De één doet
dit door te confronteren in het contact en de ander doet
dit door het laten zien van basisvoorwaarden die afwezig
zijn of het juist bewustmaken van de benodigde basis-
waarden. Beroepen als interim of crisis manager zijn hier
dan voorbeelden van. Maar er kan ook door bijvoorbeeld
klank transformatie in gang gezet worden. 

*Geïnspireerd zijn om zorg te hebben voor de cultuur of
het scheppingsplan en met dit enthousiasme en een hel-
dere alomvattende filosofie een structuur helder maken
met nieuwe basiswaarden die het geheel dienen. 

*Het universele waarnemen in het leven en dit door mid-
del van film of bewustmakende tekst zichtbaar maken. 

*Steeds opnieuw spel creëren in bijvoorbeeld workshop-
vorm die mensen uitnodigt om vanuit hun kern te leven
op een speelse en vrije manier. Of hen direct in deze kern
brengt.

Verlangen
Er zijn ervaringen geweest van de wezensenergie waarin
jij jouw specialisme ( kernkwaliteit) in haar goddelijke
eenheid totaal beleefde. Er is een diep verlangen naar het
opnieuw beleven van deze eenheid, want dit is wie je in
Wezen bent. Dit verlangen van de Ziel is bij iedereen aan-
wezig. Bij de één intenser en bewuster dan bij de ander,
maar verlangen naar het beleven van de kernkwaliteit
(Zwarte Maan) is onze allerdiepste vaak onbewuste drijf-
veer in het leven. 

Kosmische Astrologie
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Deze maand gaan we weer verder met de beschrijving van de mogelijkheden die

astrologie te bieden heeft. In het decembernummer is uitleg gegeven over de achter-

grond van de ‘Kosmische Astrologie’. Nu de praktische uitwerking van de

‘Kosmische Astrologie’ en de kernkwaliteit in het dagelijkse leven. 

Maar wat is nu de kernkwaliteit?

De kernkwaliteit is wie je
in wezen bent
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Afsluiten van de kernkwaliteit
Gezond verlangen herinnert je aan het leven vanuit je
kernkwaliteit. Dit maakt dat we willen en kunnen groei-
en. De kernkwaliteit wordt meestal ongemerkt toch al
geleefd, door de één wat meer dan de ander. Meestal is er
tot het 4de uitlopend naar het 7de levensjaar een natuur-
lijke verbinding met de wezenskern. Rond deze leeftijd
sluiten de meeste kinderen hun verbinding met de Bron
af, passen zich aan om niet steeds opnieuw afgewezen te
worden in wie ze in Wezen ZIJN. De kernkwaliteit uit
zich in eenheid en wordt vaak niet herkend of gewaar-

deerd in een omgeving die in dualiteit leeft. Na een peri-
ode van verwarring komen kinderen dan totaal in over-
leving terecht. Bij speciale standen van de kernkwaliteit
vindt het sluiten en afwijzen van de wezenkern niet
plaats. Dan treedt er vaak vervorming op om de pijn van
de afwijzing, het niet herkend worden of geen aanslui-
ting kunnen vinden met je kernkwaliteit dragelijk te
maken. Het loslaten van de kernkwaliteit en het leven
vanuit overleving was tot nu toe vaak een noodzaak om
te kunnen integreren in de gemeenschap. Je ziet nu dat
de ‘nieuwetijds kinderen’ vaak niet meer deze weg van
integratie hoeven te gaan. Doordat ouders en anderen in
hun omgeving de kernkwaliteit waarnemen en het kind-
je kunnen en willen ondersteunen in het integreren van
deze kwaliteit op Aarde.  

Potentiële momenten van groei
Het leven brengt je transformatiemomenten, waardoor
de wezenskern weer geopend kan worden en je steeds
meer en meer vanuit de kernkwaliteit kan gaan leven.
Het overleven wordt dan stukje bij beetje omgezet in aar-
ding van de wezenskern in een specialisme, een kern-
kwaliteit. Deze persoonlijke transformatiemomenten
kunnen gevonden worden in de psychologische astrolo-
gie en brengen je op een natuurlijke manier meesterschap
in de materie. Een aantal voorbeelden zijn:

*Om werkelijk je diepste drijfveren te kunnen neerzetten,
heb je de innerlijke autoriteit en vormkracht van
Saturnus nodig. Deze kracht krijgt haar update en groei-
momenten rond je 29/30ste , 58/60ste  en 87/88ste
levensjaar. 

*Pluto is de wachter op de drempel om te kunnen leven
vanuit de ZIJNskracht van de kernkwaliteit. Pluto leert je
te leven vanuit acceptatie en overgave en macht en
onmacht te laten varen. Je niet meer aan te passen aan de
ander of de ander te willen veranderen. De belangrijkste
Pluto transformatie is tegenwoordig actief tussen het
35ste en 38ste levensjaar.

*De kosmische wond van Cheiron vindt activatie en daa-
rin heling wanneer ze weer op en tegenover het geboor-
tepunt is gekomen in de horoscoop. Alleen de terugkeer
op het geboortepunt is voor iedereen hetzelfde moment
in het leven, namelijk rond het 49ste en 50ste levensjaar,
het andere moment is voor iedereen verschillend. Het
alchemistische transformatieproces van Cheiron zet de
wond van schuld en schaamte om in wijsheid. De angst
ontstaan door ervaringen opgedaan tijdens het afdalen in
de dualiteit voorbij, waardoor het gebruiken van de
kernkwaliteit niet meer wordt gevreesd. 

Vrije wil
Voorop in al deze transformatieprocessen staat de vrije
wil. Jij bent de regisseur van je leven, maar het leven
helpt je daarbij een handje, door je momenten voor grote
potentiële groei te brengen. Maar alleen jij kunt bepalen
hoe je in deze processen zult staan. 

De belangrijke transformatiemomenten in een mensenle-
ven en wijsheid uit de psychologische astrologie, ga ik
vanaf volgende maand uitdiepen en delen in deze
column.   

Jij bent de regisseur van 
je leven

Manuela van der Knaap

Informatie: www.inzichten.com 


