Authentiek leven
Volle maan in Steenbok van donderdag 28 juni 2018
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Het is weer volle Maan op 28 juni. In de nacht van 27 op 28 juni is de Maan helemaal vol. Deze ronde
die altijd door de nieuwe Maan wordt geopend heeft als thema het lichaam in haar authentieke
interne communicatie te brengen. De Volle Maan laat ook weer zien dat de innerlijke communicatie
in het lichaam diep gevoelt mag worden De Maan staat samen met Saturnus in Steenbok en
stimuleert ons om de organisatie van het leven en de organen op orde te brengen. Te begrenzen en
samen te vallen met je eigen authenticiteit en structuur.

Authentiek leven
Op nieuw kan er veel macht en onmacht zijn als het niet lukt om je te verbinden met de
authenticiteit in jezelf en daarmee met de omgeving. (Pluto conjunct gecorrigeerde zw.Maan
descendant.) Om deze horde te nemen wordt er van ons gevraagd om het leven te zien voor wat het
is en praktische oplossingen te zoeken met een nieuwe structuur, waardoor het authentieke in jezelf
in het dagelijks leven kan doorstromen.
Machtspelletjes

Er kunnen ook veel machtspelletjes gespeelt worden. Wat helder wil worden is de polarisatie van
goed en fout tussen jou en je omgeving. Alleen zo kan de polarisatie van de dualiteit worden
overstegen. Het is dus een potentieel moment om deze te overstijgen in jezelf.
Belangen
Zolang we de schaduw alleen in de ander kunnen zien en er belang bij hebben deze schaduw
zichtbaar te maken of te benoemen, zitten we vast in deze spelletjes. Om deze polarisatie te
overstijgen is het belangrijk die belangen los te laten. Het is zoals het is en je mag en kan daar niet
met emotie of dwang iemand mee confronteren. Wat wordt er in jezelf geraakt, waar zitten de
belangen en de pijn. Op het moment dat het gewoon gezien mag worden, dan lost de gebondenheid
in jezelf met de kwestie zichzelf op, daar hoef je niets voor te doen. (Pluto conjunct gecorrigeerde
zw. Maan in Steenbok cusp en huis 7.)
Lichamelijke reacties
Het kan ook veel lichamelijke reacties geven en het zien waar je misschien op lichamelijk niveau
geblokkeerd bent. De online activatie-meditatie die ik organiseer is er voor om je te begeleiden om
van binnenuit hier doorheen te gaan. Je bent van harte uitgenodigd om donderdagavond 28 juni
19:45 mee te doen. Voor meer informatie: http://www.inzichten.com/agenda/actuele-onlineactivatie-en-meditatie-VM-juni.html
Elektromagnetische beweging
Op het lichamelijke en emotionele vlak hebben we aardig wat te verduren gekregen de afgelopen
weken. We hebben de afgelopen weken veel elektromagnetische verstoringen gehad, zoals
zonnevlammen, zonnestorm en – wind en de Schumannresonantie die flinke uitschieters liet ervaren.
Wat bijzonder is in een zonnevlam minimum van de Zon. De elektromagnetische verstoringen trillen
van alles los en daarmee zijn het conductors van alles van jou wat niet in lijn met je Wezenskern
omhoog te brengen zodat het kan worden losgelaten en geïntegreerd. Als je goed verbonden bent
met je eigen innerlijke stroom, dan zijn deze elektromagnetische verstoringen de aanjagers voor
bijzondere ervaringen met je Multi-dimensionale bewustzijn.
Heb het goed…
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