
Wat heef Pasen 2020 in coronatijd ons voor boodschap te brengen?

Pasen is een christelijk feest. Het feest gaat over leven uit de dood ( de weder-
opstanding van Jezus) en nieuw leven. Daarom wordt het feest ook in de lente
gevierd, wat het seizoen is waarin nieuw leven ontspringt. Hoe passend dat nu de
Toren valt want daar gaat het bij deze kaart ook om. Woorden die bij de Toren (de
coronacrisis) horen zijn : vernietiging, streven, openbreken van verharde patronen en
structuren, loslaten door opnieuw herinneren en genezen door nieuwe geboorte.  De
gidsen van de Tarot hebben een mooi gevoel voor passende beeldspraak. De Toren
als grote Arcanakaart staat symbool als de structuur waarin wij ons vrijwillig
gevangen houden door proberen controle en grip te houden op het lot. Door bv. te
streven naar materiële zekerheid uit angst voor verwonding en groei. De instortende
muren wijzen erop dat de natuur haar beloop krijgt en er een einde komt aan het
geloof van gebondenheid aan de materie zin en zekerheid verlenen.  Bliksem( =
onverhoedse wijsheid) en vuur hebben de innerlijke intentie om de pantsers open te
breken wanneer de tijd daar is. Een Toren is altijd een zege in vermomming. Na de
eerste schok komt er opluchting om van oude ballast af te zijn.   Nu op naar een
(voorzichtige) nieuwe, passende structuur vanuit het Aquariustijdperk                         
Engelenkaart: Kracht. We mogen onszelf toestaan om al onze Kracht, (ontstaan uit
Goddelijke Liefde) Licht en Power te laten zien en deze op allerlei manieren te laten
‘shinen’ in de wereld. Een versterker van de bovenste kaart. Geef je angsten die door
de Toren opgewekt zou kunnen zijn aan de Engelen en laat je controle over het lot
los. Vertrouw erop met al je kracht dat er na de Toren weer ruimte komt voor
ontplooiing van ‘verborgen rijkdommen’, die eerder niet tot wasdom kwamen door
levensangst. 

Hoeveel gevaar vormen de komende 5G masten voor mens en natuur?

Prinses of page van Bokalen: dit is absoluut geen waarschuwingskaart maar meer een
advieskaart. Prinsessen in de tarot duiden erop dat je een kans geboden krijgt, maar
waarmee je af en toe worstelt hoe dit goed vorm te geven. Neem het aanbod aan, het
zal je van alles aan positiviteit opleveren. Bekers en het element water geven ook een
wijze raad aan om er zorgvuldig mee om te gaan. Het advies bij deze kaart is dat je je
aandacht naar binnen richt en je openstelt voor de boodschappen van de ziel zoals die
hoorbaar zijn in het gefluister van je dromen, meditaties, gedachten of voelbaar zijn in
sensaties van je lijf. Luister en zie, voel en vertrouw. Intuïtie verklaart de weg niet,
maar wijst haar eenvoudig aan.  Een prinses of page hoort bij de jonge getallen 1-2-3
die staan voor de verkenners. Dus er is geen acuut gevaar of waarschuwing maar wel
goed om te onderzoeken hoe en waar je die 5G masten gaat plaatsten. Je gevoel
volgen is hierbij een belangrijke!                                                                                      
Engelenkaart: Romantiek: Bovenstaande kaart wordt positief ondersteund vanuit de
engelen en de roep voor 5G masten. In de zin van dat je door de 5G masten je kan
bezig houden met activiteiten waardoor je je beter gaat voelen zoals het uitproberen
van verschillende voedingspatronen of een zelfhulptraining kan volgen. Door de
coronacrisis hebben we van alles digitaal gedaan en veel vanuit thuis gewerkt.
Daardoor zijn problemen zoals files e.d. niet meer aan de orde. Een mooie kans om uit
te zoeken hoe we dit in onze toekomst verder vorm kunnen gaan geven, ook zonder
corona. 

Met licht in mijn hart,

E.T.


