
 
 

 
 

 

114 Zonnestelsel 
reconnection 
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Deze kaart geeft ons zonnestelsel weer als een 
planetair atoommodel in het Universum; alle massa zit 
in de kern (zon) en rond de kern zweven verschillende 
delen (planeten). Een opwaarts gerichte energie zweeft 
- in een ronddraaiende beweging	-	om 
planeetgebieden, die vele frequenties hoger liggen	te 
ontsluiten. Ze heropent de verbindingen met de 
planeetgeesten welke zich tijdens de incarnatie met 
een ziel hadden verbonden.  
 

Deze planetaire verbinding zorgde voor een unieke persoonlijke levenskracht, 
voorzien van allerlei mooi gekleurde energieën. Door reconnection met 
planeetgeesten waarvan het contact is verbroken of geblokkeerd, ontstaat een 
healing op planetair niveau en het herontdekken van bijzondere 
eigenschappen welke verloren waren gegaan. Er kunnen emoties loskomen van 
herkenning, erkenning, verbondenheid met de planeetgeesten, een diepe 
ontroering of zelfs weerstand op een onbewust niveau. De energie zuigt het 
energielichaam als in een tornado naar haar middelpunt, waar het hele 
aurastelsel met een toenemende kracht omheen draait en brengt daarmee niet 
alleen het 'herinneren' en 'bevestigen' waarom men hier is, maar ook een 
krachtige aarding tot stand. 
 
 
 
 
Kernwoorden: reconnection – planeetgebieden ontsluiten – healing op planetair 
niveau – herontdekken van bijzondere eigenschappen – weerstand – middelpunt – 
herinneren waarom men hier is. 
 
In te zetten: om planeetgebieden te ontsluiten. Voor reconnection met 
planeetgeesten. Voor healing op planetair niveau. Voor het herontdekken van 
bijzondere eigenschappen. Om naar het middelpunt te komen. Voor het 
herinneren waarom men op aarde is. 

 
Vraagstelling: 

• Is de persoon volledig verbonden met de planeetenergieën?  
• Kan de persoon nog bijzondere eigenschappen bij zichzelf (her)ontdekken?  
• Ervaart de persoon weerstand bij de connectie met de planeetgeesten? 
• Heeft de persoon moeite om naar het middelpunt te komen?  
• Mist de persoon herinneringen waarom men hier op aarde is?  


