
Legging op Zondag 19 april 2020 waarbij ik Aartsengel Chamuel uitgenodigd heb
omdat het de Aartsengel is die zich richt op vrede, wereldvrede en innerlijke vrede. 

Hoe staat het nu met de coronacrisis en de Lichttransmissies?                                  
Tarotkaart Prince of Pentakels of Pentakels Ridder. Een praktische harde
werker, die in staat is gestelde doelen te bereiken, betrouwbaar,
volhardend werker, geduldig bedachtzaam doener, iemand waar van men
op aan kan. Verantwoordelijkheidsgevoel, oprecht, nuttig, bruikbaar in
diensten en zaken, goed georganiseerd. Als deze ridder  eenmaal een doel
heeft waarvoor hij werkt, dan gaat hij daar vastberaden mee door, zonder
zich te laten ontmoedigen. Dit kan hem soms wel een beetje koppig
maken, maar als hij iets doet dan wil hij dat ook goed doen. Het is dus een
echte doorzetter. Je beschikt over voldoende wilskracht, uithoudings-
vermogen en de nodige nuchterheid om je zaken tot een goed einde te
brengen. Door het volhouden van de LTM op deze manier, alleen zo
kunnen we het oude in het nieuwe omzetten. In woorden van deze tijd gaat
het om het scheppen van een duurzame samenleving. Daarbij moeten we
voortdurend onze doelen bijstellen en ze aanpassen aan andere
omstandigheden. Dat gaat langzaam in een solide en weldoorwrochte
aanpak. Zo fit en sterk als je je nu voelt, zal je niet vaak meemaken. Je
hebt het gevoel alles aan te kunnen. Geniet met volle teugen van je
energie. 
Dan is de engelenkaart ook een logische ondersteuning namelijk om bij dit
alles goed voor je lichaam te zorgen. Juist in tijden van deze  crisis is het
belangrijk om te zorgen voor goede voeding en genoeg beweging. De
engelen helpen je herinneren dat je lichaam een instrument is. Bespeel je
die goed kan dat tot grote harmonie leiden in de vorm van meer energie en
geluk. Hard nodig om bovenstaande te kunnen voortzetten. 

Wat brengt ons dat in ons huidige dagelijkse leven?
Tarotkaart de Dwaas/de Zot is de eerste kaart van de grote Arcana-
kaarten. Het getal nul, staat voor niets  maar uit het niets komen alle
dingen voort, dus betekent alles. Symbolisch staat de kaart voor de eerste
scheppingsimpuls door God geschapen met de kringloop van de
schepping. Feitelijk wordt hier de ziel voorgesteld maar die heeft nog geen
stoffelijk lichaam en dus nog geen geslacht. De Dwaas weet nog niet wat
alle mogelijkheden zijn en gaat op zoek naar ervaringen. De ziel maakt een
hele reis door de grote Arcana om deze ervaringen op te doen en zich
zodoende te ontwikkelen naar het hoogst mogelijke niveau, waartoe het
zich in het leven kan ontwikkelen. De onbezorgdheid en onschuld van de
Dwaas is als het vertrouwen van een kinderziel, die zich de kosmische wet
nog herinnert, en zich niet laat inbinden door allerlei rationele gedachten.
Onschuld is een gedevalueerde kwaliteit van deze dagen. We vergeten om
het leven te benaderen met nieuwe inzichten die iedere dag weer aan ons
openbaren, meer van het mysterie van het leven dan van iets anders. We
kunnen groei door middel van vertrouwen en onschuld niet vervangen
door cynisme en kennis. Dus op een dag geregeerd door de Dwaas, moeten
we ons hart omhoog heffen en openen voor de rijkdom en de schoonheid
van het leven. We moeten onszelf beschouwen dat we reizen door een land
van verwondering en vreugde. We moeten de spanning en opwinding
aanmoedigen en voortdurend op zoek zijn naar wat nieuw en hoopvol is in
elke stap die we zetten. We moeten ook vertrouwen hebben in het proces
van het leven, met alle pijn vreugde en plezier. 
De engelenkaart Vrijheid is ook weer heel passend. De Dwaas, de Zot kan alleen in alle vrijheid zijn 
ding doen. Laat je in alle vrijheid verwonderen door het leven en alles wat daarbij hoort. We hebben 
eerder in een legging gezien dat de coronacrisis voorgesteld werd met de Toren waarbij een oude, niet 
passende structuur omver geworpen werd. Om weer een nieuwe structuur neer te gaan zetten is het 
goed om eerst als een ‘Dwaas’ ons hart te openen voor de rijkdom en de schoonheid van het leven, ons 
ontvankelijk open te stellen tegenover de verandering die ons naar het onbekende leid.                         
Terug naar ons Zielepad met verbinding van de Bron. 



Extra vraag Barbara

'Toen ik Nederland in mijn aandacht heb genomen heb ik een aantal grote, brede cilinders van grijze en
zwarte rook gezien, die omhoog gingen maar tegelijkertijd grote gebieden donker maakte (zo onwerkelijk

op zo'n stralende, zonnige dag!). Er was dus een grote, ingrijpende reiniging gaande en mede daarom
hebben Gidsen ons vast geadviseerd om vandaag naar Nederland te transmitten'

Wat is de betekenis hiervan?

Vanuit de tarot: de Geliefden

Deze kaart is bij eerdere leggingen ook naar voren gekomen namelijk op dinsdag 24 maart, zondag 29 
maart en 9 april. Een grote Arcanakaart, die zoals ik al eerder benoemd heb, een diepgaand en 
belangrijk proces voor ons weergeeft. Dus niet zo vreemd dat hij vaker valt. Het thema bij deze kaart 
gaat erover dat we uit eigen beweging een duidelijke keuze maken vanuit ons hart, voor Licht en Groei 
in Hoger Bewustzijn. Dat wat gestoord en verbroken is, kunnen we weer samenvoegen. We hebben 
keuzes te maken uit  wijsheid en bezieling voor mens, dier en natuur, waarbij tegendelen met elkaar 
verenigd worden. Daar zullen we bepaalde dingen voor moeten loslaten. Geen intensieve veeteelt en 
landbouw meer, minder luchtvaartverkeer, blij worden van kleine dingen i.p.v. alsmaar meer en meer. 
Een gebalanceerd leven vanuit hart en hoofd. 

Engelenkaart: Vergeving.

Deze kaart geeft aan dat de engelen ons raad geven om onze boosheid en irritatie los te laten. Zij 
realiseren zich dat wij misschien helemaal het recht hebben om boos te zijn. Zij vragen ons echter om 
te kijken naar de hoge prijs die we betalen als we een vat vol boosheid blijven. Vergeving betekent niet 
dat het okay is wat de mensheid met de aarde aan het doen is. Het betekent eenvoudig : “ik wil niet 
langer met pijn of boosheid rondlopen in reactie wat er allemaal gebeurt is naar mens, dier en plant. 
Als we niet in ons hart kunnen vergeven, straffen we alleen onszelf. De engelen willen ons helpen om 
het niet kunnen vergeven los te laten. We hoeven het ze alleen maar te vragen. Een hele mooie 
aanvulling op de kaart van de Geliefden, want na vergeving kunnen we pas ons hart openen om 
keuzes te maken voor Licht en Groei in Hoger Bewustzijn. 

Vanuit de Tarot: Staven Koning. 

Koning van Staven is een rechtschapen Koning 
met Zon in Leeuw. Vol vurigheid bereikt hij zijn 
doel en weet daarbij anderen te inspireren. Hij is 
sterk, enthousiast, creatief, inspirerend, stelt hoge
doelen en staat helemaal in zijn kracht. Hij is zeer 
betrokken in tijden van crisis en zich al te bewust 
van de groeikansen die verborgen liggen in 
problemen die het leven ons nu geeft. De Koning 
heeft inzicht in de kringloop der tijden en ieders 
plaats erin. Hij weet dat we eeuwige zielen zijn.  
Een hele krachtige en stimulerende energie die de 
kaart van de Geliefden helpt. Dit zelfvertrouwen en
enthousiasme van deze koning is precies wat we 
nodig hebben om alle donkere wolken boven 
Nederland, zodra ze hun werk gedaan hebben, te 
‘verdrijven’.  

Engelenkaart: Nieuw Begin

Verwelkom het nieuwe in je leven, nieuwe kansen,
mensen en plannen. Bij veranderingen is het een 
hele logische reactie dat er ook angst naar voren 
komt. Je weet namelijk wel wat je hebt maar nog 

niet wat je krijgt. Druk die angst niet weg maar omring hem juist met liefdevolle energie en vraag de 



engelen je hierbij te ondersteunen. Zij zullen je zelfvertrouwen en je energie een boost geven zodat je 
met plezier aan nieuwe dingen begint. Ook vragen ze ons om open te staan voor nieuwe 
benaderingswijzen  of op andere manieren naar nieuwe situaties te kijken. Misschien is het de 
bedoeling dat we hierbij nieuwe vaardigheden aanleren of vaardigheden die nu nog niet geheel op de 
voorgrond staan veel meer in het licht te zetten. Wat ook nieuw is, we hebben onze horizon te 
verbreden en daardoor weer meer inzicht in ons zelf te krijgen. 

Mooi, Mooi, Mooi! 

Met Kracht en Licht in mijn hart,

E.T. 


