Kernkracht Advies

Veranderen vanuit Schorpioenen kracht
Wat is dat eigenlijk VERANDEREN en hoe doe je dat?
Als je weet wat je kwaliteiten zijn kun je ook je schaduwkanten zien en dan kun je
veranderen. Dat gaat niet zomaar, dus neem de tijd en begin met bewustwording.
Het kernkwadrant van D. Ofman is een hulpmiddel om bij je talenten te komen en er een
creatief proces op te zetten. Geeft inzicht in je schaduwkant (allergie).
Uitspraak van Donald Trump: Als iets onmogelijk lijkt, dan wordt het pas interessant voor mij.
Dan krijg ik er echt zin in.
“Ik zou wel willen dat……..” deze uitspraak gaat niet om willen, het gaat om niet kiezen.
Willen zorgt voor de vonk, kiezen zorgt voor de brandstof om het doel te bereiken, zo simpel
is het. Dan kun je de ander niet meer de schuld geven, want alles wat jou overkomt is het
gevolg van de keuzes die je wel of niet gemaakt hebt. Zo komt de verantwoordelijkheid te
liggen bij jezelf.
Als we iets willen is het geen enkele garantie dat het ook gebeurt, vooral
niet als er een als te horen is. Ik zou dat wel willen Als ik de tijd
had……Als ik de middelen had…….Als ik een relatie zou
hebben……Als ik meer geld had enz.
Het wordt afgeschoven op iets buiten jezelf, het lijkt of je er niets aan
kunt doen. Het maakt je machteloos en er kan een ziekte ontstaan
omdat er zelfmedelijden is, je innerlijk leiderschap wordt ondermijnd.
Maak een keuze en doe wat jij wilt.

Donald Trump
Je kunt voor of tegen hem zijn, maakt niet uit. Het gegeven ligt er dat velen voor hem
gekozen hebben om de nieuwe leider te zijn. Hij vult de schaduwkant van een grote groep
mensen in. Hij is een geldmeester en het lukt hem ook iedere keer weer om veel tot hem te
krijgen, vanuit zijn leiderschap. Hij is geboren op 14 juni 1946 met de Zon en Uranus in het
teken Tweeling (andere vorm van communiceren). De Maan staat aan de overkant in het
teken Boogschutter (met een eigen op de toekomst gerichte visie) en is de apex van zijn
JOD. Hij is een boodschap brenger, een denker die zorg als leidraad heeft en trots staat
achter zijn eigen missie. Ik denk dat het wel eens anders kan gaan dan we denken.
Onderzoek eens waar jij op aanslaat bij hem? Welke uitspraken komen bij je binnen als een
mokerslag? Daar zit de schaduwkant van jezelf.
Vaak ben jij je daar niet bewust van, hoe confronterend dat ook mag zijn. Eigenschappen die
nog onbewust zijn voor jezelf projecteer je dus op een ander. De buitenwereld houdt jou als
het ware een spiegel voor. Mooi om te onderzoeken in deze maand van de Schorpioen.

Super Volle Maan op 14 november
Aarde, Maan en Zon staan in één lijn en wel met
een Maan die op zeer korte afstand van de Aarde
staat. Dit is niet meer gebeurd sinds 1948. Hij lijkt
veel groter (14 %) en daardoor veel helderder. Het
is al te zien na zonsondergang.
Wat betekent dat nu astrologisch? Het is al ingezet
op 16 oktober met de Super Maan in Ram en de
Zon in Weegschaal. Was een mooie periode om
uitgestelde beslissingen opnieuw te bekijken. Aandacht geven aan wat je werkelijk wilt,
luisteren naar jezelf. Wat heb je toen ondernomen?
Heb je alvast stappen gezet? Ben je in beweging gekomen?
Dan die Super Maan op 14 november, met de Maan in Stier en de Zon in Schorpioen op 22
graden. Stier gaat over wat je bezit, wat ben je waard en waar hecht je waarde aan.
Misschien besef je wel dat je eigenlijk niets hebt, dat alles tijdelijk is en dat je dingen zo weer
kwijt kunt zijn.
Schorpioen is een vast teken, heeft te maken met doorzetten en tot het uiterste gaan. Kan
pas grip krijgen en houden als hij het gegeven diepgaand onderzocht heeft.
Waar wil jij onderzoeken vanuit in beweging komen, waar wil je jouw aandacht op zetten?
Het thema speelt het zich af in de huizen waar de Super Maan valt van je eigen horoscoop,
daar mag je het anders gaan doen en misschien niet zo star (Stier) vasthouden aan oude
gewoontes. Zoek en graaf (Schorpioen) wat je op wilt ruimen en kijk naar wat je WEL als
kans en mogelijkheid ziet.
Op 14 december volgt de laatste Super Maan in Tweeling en Boogschutter: denken, praten
en luisteren. Flexibel met je nieuwe initiatieven en ideeën bezig zijn. Jouw licht op je eigen
kansen laten schijnen die vanuit je weten zijn ontstaan vanaf 16 oktober. Kies je eigen soort
licht uit, een kaars of misschien wel iets heel groots, een bouwlamp bv en zet dat licht op
jouw nieuw ontwikkelt gebied. Geef het aan de kosmos en vertrouw dat het zal komen op het
moment dat je er klaar voor bent.
Pluto, behoedzame houding
Via Pluto kunnen we zien hoe de Schorpioen kracht zich manifesteert. Vanaf 2008 tot 2015
hebben we de financiële crisis gehad (Pluto het teken Steenbok in gegaan en sterke
verbindingen gemaakt met Uranus en Saturnus). In het NU is er een zeer krachtig vierkant
bezig tussen Pluto en Jupiter. De behoefte aan verandering is bij velen duidelijk voelbaar,
recyclen en opruimen wat je niet meer nodig hebt. Ga ervoor en neem de
verantwoordelijkheid voor jezelf.
Jupiter is toekomst gericht, hij werkt in het NU vanuit het teken Weegschaal. Het dwingt je
tot daden die je balans geven, doelgericht zijn. Dingen komen niet vanzelf, maak een keuze
en doe daar iets voor mét een behoedzame houding.

Hoe ziet het eruit als jij je patroon veranderd hebt, voel en zie het voor je. Geeft
het je energie en blijdschap?
Lenie Kelder www.kernkrachtadvies.nl

