
 
 

Wanneer op 21.12.20 om 18:20 onze tijd de poorten van de Hemelen zich openen en er 

hierdoor connectie met het Multiversum ontstaat, is het belangrijk dat we in ons meest zuivere 

State of Mind zijn. Dat we ons energieveld optimaal besturen. Dat we in ons Zelf geloven en 

vertrouwen. *Geloofsleer steunt op vertrouwen en vertrouwen manifesteert een zekerheid. 

En “toevallig” valt deze gebeurtenis astronomisch op de eerste dag van de winter die de 

langste nacht (Solstice) van het jaar draagt. 

 

Jupiter ondersteunt en sterkt het positieve terwijl Saturnus het negatieve verrijkt. 

Er komt een splitsing die Cosmic Chi en Dark Chi door de sluizen van onze atmosfeer 

transporteert.  

 

We werken met Jupiter-energie om ons potentieel te verruimen, om via ons inzicht doelen te 

bereiken, om via tolerantie, de juiste intentie en zuivere zielskracht onsZelf te ontwikkelen. 

Liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugd en gelijkwaardigheid zullen extra 

worden ge-enthousiasmeert en like-minded souls inspireren en motiveren. Let wel op dat het 

blind optimisme en de naïeve overmoedigheid die ook met Jupiter gepaard gaan dit maal ten 

prooi kunnen vallen aan Saturnus. 

Saturnus is dé planeet van belemmering en zal dus geheel uit zichZelf zorgen voor stimuli op 

vlak van stress, ziekte, opstand, tekorten… Dus werk enkel met de positieve Saturnus-energie 

die verandering en groei creëert uit angst en leed ! Ook de beoefening/training van geduld en 

verdraagzaamheid  krijgt extra diepgang via Saturnus.     

Binnen de 09Doctrine herkennen we deze 6000-jaarlijkse frequentie als het begin van het 

einde van een beschaving die nog honderden komende maancyclussen op haar nasleep draagt. 

 



Dus voor ons, ontwikkelende Zielen, is dit een heel belangrijke kalenderperiode; 

 

* Om tot het besef komen dat datgene dat jij meent te moeten doen in feite mag gebeuren,  

dat jij de KEUZE hebt om te BEPALEN en (BE-)HANDELEN.  

Moeten behoort het aardse toe (onder druk, onder spanning, kudde-volgen). 

Mogen behoort het Spirituele toe (inclusief actie/reactie = Karma !!!) jouw Pad volgen. 

Het feit dat jij deze periode MAG beleven is een karmische wet die in jouw voordeel werkt! 

* Om jouw Pad te volgen, dien je te geloven in jeZelf.  

Om in jeZelf te geloven dien je eerst jeZelf te (her-)ontdekken binnen de Avatar waarin je 

momenteel woont. Leer jeZelf (her-)kennen; holistisch, op aards en kosmisch niveau.  

De hulp van je Gidsen (Guardians, Beings of Light, Divinity…) reikt je in eerste lijn de 

frequentie tot een zuivere connectie met het bewustZijn van je InnerSelf. M.a.w via je Gidsen 

kom je thuis in de kern van je zelf binnen dit lichaam en via dit lichaam kun je als ziel 

ontwikkelen. *Intergalactisch gezien zijn je Gidsen dé rechtstreekse communicatiebron met je 

Home Planet, aangezien zij dezelfde State of Mind dragen en ondersteunen. 

* Om door te groeien en de doelstellingen van je Zielsplan te bereiken.  

 

Het Gidsen-ritueel is prima om dagelijks tijdens het 1ste luik  (9dagen) de Great Celestial 

Conjunction te betreden. (dit ritueel wordt beschreven op de CLIENTENpagina) 

NOTA: kleuren zijn de eenvoudigste manier tot informatief contact met je Gidsen. 

 

Tijdens het 2de luik van de Conjunction kan je best je eigen ritueel maken al dan niet 

gebaseerd op het gidsen-ritueel en dit om extra begeleiding, ondersteuning en inzicht te 

bekomen. Dit om je Gidsen te vragen om jou vanaf nu ONZICHTBAAR te maken voor de 

vijand: duistere energie. Zodat de uit duistere bron ontstane ziektes, armoede, kwalen, 

kwaadheid, verlies, bedrog en pijn aan jou voorbijgaan. Zodat diegene/datgene dat jou 

probeert te stoppen en je dromen probeert te breken aan jou zal voorbijgaan. Wanneer je leeft 

onder de bescherming van je Gidsen dan kan je niet vernietigt worden en breken je dromen 

niet. Dan kan je dankbaar zijn in dit leven dat je mag be-leven. Dan kan je je Pad blijven 

volgen tot wanneer de energie van Tijd aangeeft je doel te bereiken.  

Zoek geen logica, geen verklaring, geen excuus, geen reden waarom…  

AANVAARDEN i.p.v. AANKLAGEN is de boodschap.  

 

Wanneer je ONZICHTBAAR bent voor de vijand lijd je niet waaraan anderen lijden, word je 

niet beperkt waar anderen beperkt worden. Wanneer je beperkt wordt wordt angst groter en 

datgenen waar je bang voor bent zal naar je toe komen. Dus stop NU met leven in angst en 

start te leven in vertrouwen, geloof in jeZelf.  

“Faith & fear have something in common; they both ask us to believe something that we can 

not see.” Joel Osteen. Zie zijn Youtube-preaching The Weight of Glory voor een inspirerende 

brok energie te nemen zoals je die zelf wil decoderen!    

 



START De GCC begint op 0 graden van Aquarius !!! wat een totaal nieuw begin inluidt. 

1) 21.12.2020 : ACTIVATIE door de Rode energie (6) in Aardingsveld (I bruin) 

2) 22.12.2020 : Actieve gele energie hanteert het Zwaard (7) in ontwikkeling (veld II groen) 

3) 23.12.2020: Hoogst Spirituele (8 paars) beleving in Healingsveld (III Turquoise herstelt, 

geneest en sterkt) 

4) 24.12.2020: aankomst (9 goud) op platform IIII (voel oranje en wees kind vol inspiratie, 

enthousiasme) 

5) 25.12.2020: Gronding (1) in de Stroming van het Hier & Nu (V blauw) PLAATSEN !!! 

6) 26.12.2020: Groei (2) in het actieve veld (6)  AANVAARDEN !!! 

7) 27.12.2020: Balans (3) brengen binnen dit “Strijd”-perk (VII)  RESPECTEER je LOT !!! 

8) 28.12.2020: Uitdagingen (4) in Hoogste Spirituele veld (VIII)  STERK jeZELF !!! 

9) 29.12.2020: Vanuit je Flow doorgaan (5) in het voltooiingsveld (VIIII Zilver) 

Energie van de laatste volle maan begint in deze ochtend 

 

COMPLETION 

1) 30.12.2020: 1ste Ritual Passing Over Day >   ACTIVATIE (6)  & ROOTING (I) 

om 04:30 AM 13de Volle Maan (Last Moon)  

 

2) 31.12.2020: 2de Ritual Passing Over Day / Strijd in groei (+ versus -)__________  

3) 01.01.2021: 3de Ritual Passing Over Day / Groei in Strijd (+ versus -) START … 

 

Maak van Saturday 02.01.2021 een CELEBRTATION Day en vier jeZelf!!!  

 

Happy New Cycles… 

 

“The future belongs to those who know who they are, who master the power to read between 

the lines. The more color you master to read, the closer you get.” Sandy Van Driessche 


