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POSEIDON 
B122 - Stralend Magenta / Limoen Groen
Geboren op 14 december om 12:00 uur

Eerste gedachten

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om Poseidon te verwelkomen in het system van 
Aura-Soma. Het is een enorm geschenk dat de aanwezigheid van Poseidon zich op dit moment 
aansluit tot het system.

Poseidon geeft ons de mogelijkheid om echt voor onszelf te zorgen, om zo compleet mogelijk van 
onszelf te houden, ons de mogelijkheid en het vermogen te bieden om los te laten wat ons niet 
langer dient, de verouderde en onaanvaardbare manieren van omgaan, dat het tijd is om verder te 
gaan en een manier van relateren te bewerkstelligen die nuttiger is en meer ondersteunend voor 
het beste dat we kunnen zijn. Poseidon biedt ook het vermogen om verandering te accepteren en 
dit te zien door de ogen van onvoorwaardelijke liefde, mededogen en zorgzaamheid. De stralende 
Magenta die hier wordt geïntroduceerd, is een kleur die nog niet eerder in het system voorkwam 
en nu gekoppeld is aan die andere nieuwe kleur, het Limoen Groen. Door deze kleuren worden 
we eraan herinnerd dat we in tijden van moeilijkheden, in tijden waarin we de patronen van het 
verleden onder ogen zien, we opnieuw dienen te evalueren en we hebben de intense steun van de 
liefde van bovenaf nodig terwijl we ons oefenen om de liefde in te brengen in alles wat we doen, 
wat het ook is . De zorgzaamheid en de warmte in de kleine dingen betekent het in toepassing 
brengen van de bouw van het lichtlichaam en verder bijdragen tot het begin van de activering die 
nu volop aan het plaatsvinden is. De cursus die in november plaatsvond in Kyoto, de ‘Activering van 
het Lichtlichaam’, was een belangrijke voorbode van de geboorte van Poseidon. De respons en de 
energie van het potentieel om de activateing tot stand te brengen, maakte ook deel uit van iets dat 
een ‘loslaten’ of een ‘wegvallen’ was van datgene wat eerder is geweest.

Ik word herinnerd aan vele synchroniciteiten met de komst van Ceres op 14 décembre 2020. Omdat 
de accreditatie voor Shire Farm via de biodynamische vereniging bekend staat als een Demeter-
certificering, staat Ceres heel dicht bij het hart van het Aura-Soma-ethos. Als een van de twaalf 
Olympiërs van het Oude Griekenland est Poséidon een broer van Demeter (Cérès). Poseidon heeft 
een connectie met het paard : hij werd vereerd als verschijnend op een paard in Arcadië en het 
is ook interessant te noteren dat het vaderschap van Pegasus hem werd toegeschreven. Pegasus 
was één van Vicky’s favorite symbolen voor synchroniciteit in er is een langdurige verbinding in 
Aura-Soma met Pegasus, het goddelijke gevleugelde paard dat het logo is voor Shire Farm in ook 
de naam is van Aura-Soma’ s parfum-assortiment. Binnen Aura-Soma est Pegasus representatief 
voor dat gevoel van op de juiste plaats te zijn op het juiste moment om het juiste te doen ; deze 
verbinding lijkt bijzonder geschikt nu we dichterbij komen tot het ingaan van een vijfdimensionale 
realiteit, waar synchroniciteit deel uitmaakt van de symptomatische structuur van die verandering 
in dimensionale energie, zowel op de Aarde als in onszelf.
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We worden geconfronteerd met een tijd waarin veranderingen in de aarde echt plaatsvinden en 
Poseidon, die binnen het Griekse pantheon bekend staat als de ‘Earth Shaker’, heeft een connectie 
met aardbevingen en geopathische en seismische activiteit. Het is interessant voor hem om Pluton 
op te volgen in de ontplooiing van Aura-Soma, vermits beiden een opmerkelijke verbinding hebben 
met een uitdrukking van conflicten in de wereld. Poseidon, een heel ander soort God dan Pluton, 
kan er een zijn die stormachtig is en incohérent, soms gezien als ijdel of ondoorgrondelijk, net als 
de diepten van de oceanen, hetgeen ook heel geruststellend en standvastig kan zijn. Er zijn de 
afgelopen tijd veel gevallen geweest waarbij water op ongebruikelijke plaatsen rampzalig was, 
zoals met de ongeëvenaarde overstromingen en Saoedi-Arabie. Dit resoneert met mij ; ik heb al 
meer dan 30 jaar een obsessie met water, de energieën van water, de geometrieën van water en 
de gezonde, betrouwbare relatie met water. Met Poseidon denk ik dat de watersystemen, waarmee 
we in Aura-Soma werken, een kwantumverschuiving ondergaan met betrekking tot energetische 
verschijnselen en hoe het komt dat elke fles iets bevat van de nieuwe activering van wat het is dat 
plaatsvindt in relatie tot het geheel van het lichtlichaam. 

Er is een synoniem tussen Poseidon (Neptunus in de Romeinse mythologie), die bij ons aankomt 
in het kielzog van de planeet Neptunus die sinds de derde december 2022 direct gaat en ons zo 
aanmoedigt om ons meer bewust te zijn van wat het is dat we dromen, om onze dromen effectiever 
te laten worden, waardoor we kunnen ontcijferen wat er in onze droomstaat gebeurt. Wat het is dat 
we zouden kunnen vasthouden in termen van onze dromen en de manier waarop onze dromen 
werkelijkheid worden. “Dream it as you would like it to be” (“Droom het zoals je het in werkelijkheid 
zou willen”), was een citaat van Vicky Wall. Ik herinner me dat de eerste keer dat ik haar deze gave 
in woorden hoorde uitspreken, was toen ze me voor het eerst de koperen Pegasus liet zien die 
nu woont in een amethistgrot in de collegezaal van Dev Aura. De synchroniciteit van waar we nu 
zijn in de tijd en hoe het is dat we ook dichterbij komen bij de winterzonnewende, 21 december, 
is dit een tijd voor een grote reset in relatie tot waar we zijn geweest en waar het is dat we zullen 
zijn in het jaar van de 40e verjaardag van Aura-Soma’s bestaan in de wereld. Poseidon bereidt ons 
voor op het ‘Ik Ben’ in onszelf, bereidt ons voor op de onpartijdige waarnemer, die centraal staat in 
onszelf om zonder oordeel de verschillende delen van onszelf te kunnen zien die integratie nodig 
hebben. Dat bewustzijn op zichzelf, getuigt van alles wat plaatsvindt op het podium van onszelf 
en die centralisatie van het ‘ik ben’ maakt deel uit van wat Poseidon voor ons voorbehoudt, nu we 
voortschrijden naar 2023 doorheen de deuren van de zonnewende.

In Licht en liefde,

BESTELLINGEN BIJ:


