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Als een supernova - een ster met een enorme 
lichtkracht (3 miljard maal de helderheid van onze 
zon) is deze veertienpuntige ster de koningin onder de 
sterren met een goddelijke status. Ze onderhoudt een 
omvangrijke verbinding met alle sterren in het 
Universum. Deze ster vormt een geschenk van de 
kosmische moeder voor de mens die ermee in 
aanraking komt. Ze kondigt een nieuwe, betere tijd 
aan waarin het hogere bewustzijn tot ontwikkeling 
komt en waarin we een nieuwe wereld mogen 
verkennen.  

In een omhullende halo siepelt haar zachte pure essentie de hoogste auralagen 
binnen en laat die - met een gevoel van eindeloze lichtheid - als een 
heteluchtballon opstijgen zonder de verankering te verliezen. Hoog in de ijle 
frequenties zijn er ceremoniële inauguraties en initiaties voor hen die hieraan 
toe zijn. Handen gaan tintelen en een onaardse - haast overweldigende hitte - 
komt vrij in een kortstondige doorstroming en nodigt het ultieme gevoel van 
verlichting uit. 

 

 

Kernwoorden: enorme lichtkracht – helderheid – omvangrijke verbinding – alle 
sterren – geschenk – kosmische moeder – betere tijd – hoogste auralagen – 
lichtheid – ceremoniële inauguraties – overweldigende hitte – doorstroming – 
verlichting. 

In te zetten: om helderheid en licht op een zaak te werpen. Voor het geloof in 
een nieuwe, betere tijd. Als initiatie in hogere frequenties (voor hen die hieraan 
toe zijn). Voor een kortstondige (hitte) doorstroming die blokkades wegsmelt. Om 
het ultieme gevoel van verlichting uit te nodigen. 

Vraagstelling: 
• Spelen er zaken waar meer helderheid over moet komen? 
• Heeft de persoon het geloof in een nieuwe, betere tijd verloren? 
• Is er het vermoeden dat de persoon in hogere frequenties geïnitieerd gaat 

worden? 
• Zijn er hardnekkige blokkades waar een kortstondige hitte voor nodig is? 

 


