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Limoen Groene Pomander 
Geboren op 19 november 2021

eerste gedachten

Het is echt een spannende tijd. de geboorte van deze Pomander, de conceptie daarvan, het hele 
proces dat ertoe geleid heeft dat deze Pomander tot stand gekomen is. Het was buitengewoon, 
de synchroniciteiten om die tot stand te brengen, om de energieën te bezorgen die er geschikt 
voor zijn, die werkelijk zoveel dingen binnen het systeem van aura-Soma veranderen.

Zoals één ding al het andere beïnvloedt, zo brengt deze Limoen Groene Pomander een echt 
gevoel dat zelfs te midden van alle schaduw, de moeilijkheden, de duisternis, er een ongelooflijk 
licht begint te dagen. Licht dat gebaseerd is op hoop, gebaseerd op de mogelijkheid om te leven 
vanuit een overvloedige plaats.

alle positieve aspecten die tot stand kunnen komen, komen tot uiting in deze Limoen Groene 
energie. de pittige citrusgeur van deze Pomander doet denken aan de Lente en zijn zuivere, 
fruitige, frisse geur snijdt door de grijze lucht en verwelkomt zonneschijn in ons leven. deze 
bezorgt herstel voor de subtiele velden en brengt een gevoel van hernieuwde energie en doel in 
het elektromagnetische veld van de fysicaliteit.

ik zou stellen dat deze van alle Pomanders het nauwst verbonden is met de Heilige Graal (Holy 
Grail), mogelijks nu meer nog zelfs dan de olijf Pomander, die eerder het meest geassocieerd 
werd met de ‘Holy Grail & Solar Logos’. om echt in staat te zijn om los te laten, om los te 
laten in wat het ook is dat het moment voor ons in petto heeft, om los te laten in het heden 
en dat huidige moment ook werkelijk te voelen, terwijl we deze Pomander brengen in het 
electromagnetisch veld dat ons omringt.

de sequentie met de Limoen Groene Pomander delen brengt een gevoel van gemak, een 
gevoel van ruimte, een gevoel van hernieuwde vreugde in ons wezen, een nieuw elan voor 
tegenwoordigheid. ik denk dat deze kwaliteiten op dit moment absoluut essentieel zijn.

met de komst van de Limoen Groene Pomander zouden we kunnen herinnerd worden aan het 
belang van het afstemmen op de ritmes van de natuur. een optimale tijd om te zaaien en te 
planten ; de Volle maan vandaag in Stier legt de nadruk op de verbinding met de aarde.

een bijna volledige maansverduistering tijdens deze ‘Bever maan’ waarbij we aangemoedigd 
worden om de schaduw te erkennen terwijl we de lichtzaden binnenin voeden. in de context 
van de laatste equilibrium, waarbij Ceres heling bracht op de tijdlijn, Persephone gelukzaligheid 
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bracht en vrijheid van het verleden, en meest recent Pluton ons ondersteunde bij het actualiseren 
van onze nieuwe richting, spreekt deze Limoen Groene Pomander van een nieuw begin en de 
mogelijkheid om het licht binnenin te cultiveren.

ik kijk ernaar uit om de feedback van de aura-Soma-gemeenschap te zien en te horen over hun 
eerste ervaringen met de Limoen Groene Pomander omdat het er een is die in staat lijkt om te 
mikken op de ondersteuning die nodig is op individuele basis, en voor ons om datgene te kunnen 
ontvangen dat werkelijk nodig is voor onze persoonlijke bekrachtiging.

enthousiaste gedachten en liefde van bovenaf,

mike


