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De legging is een combinatie van de Tarotkaart ( The Druidcraft Tarotdeck) en 
Engelenkaarten ( Je Vorige Leven Orakelkaarten, Helen met Engelen Orakelkaarten 
en Levensdoel Orakelkaarten).

Juist de combinatie van de Aardse Tarotkaarten en de Energetische Engelenkaarten
krijg je krachtige combinaties die in deze crisisperiode zeer helpend zijn!

De kaarten liggen in de vorm van een Kroon= Corona

Lees de kaarten steeds vanaf links onder naar rechts

1. Geef de situatie van nu weer

 Tarotkaart: de 7 van zwaarden.   Leert ons vooral ‘ blijven staan voor wie je echt 

bent, niet opgeven waar je voor staat, je eigen integriteit voorop stellen’ (volgens 

Rene Argonijt: www.zinzinzin.nl), omdat het grote zwaard (op deze kaart) ‘pas 

beschadigd kan worden door zes kleine zwaarden ( die tegenover hem staan: in strijd 

van de vele zwakken tegenover de ene sterke) door zich terug te trekken waar hij zou 

moeten staan voor wie hij is’. In de Crowley Tarot draagt het grote zwaard ‘het teken 

van de zon, wat symbool staat voor kracht, bewustzijn, moed, leiderschap en 

helderheid’ ( wat resoneert met jullie transmissie groep!).

 Engelenkaart: Harmonie.   In deze crisisperiode zit ook een nieuwe vorm van 
harmonie. Oude conflicten vallen weg en maakt plaats voor een heldere 
nieuwe waarheid over alles en iedereen.
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1. Wat is het effect van de Groepstransmissie op het virus?

 Tarotkaart: Prinses van Zwaarden.   Er richt zich een nieuwe kracht van 
buitenaf op het virus. We hebben niet duidelijk hoe en wat er allemaal 
speelt maar alle transmissies van Lichtwerk zijn goed.

 Engelenkaart: Zielsverwant.   Samen met alle Zielsverwanten ga je het 
Lichtwerk aan, wat gaat over verbonden zijn met God/de Bron in Liefde. De
Engelen vragen je vertrouwen te hebben in de helende kracht van 
Groepstransmissies op het Coronavirus.

1. Zou de Groepstransmissie zich op de Gezondheidszorg moeten richten?

 Tarotkaart:  14.De Gematigdheid.   Getal 14 is het getal van hulp in nood. 
Matiging staat voor gezondheid en genezing en beter worden.

Vanuit een Groepstransmissie ben je in de gelegenheid om te helpen 
evenwicht en harmonie in de Gezondheidszorg weer terug te brengen.       
De kaart symboliseert de juiste maat. In verband met Bewustzijn 
vertegenwoordigt de kaart een overeenstemming tussen lichaam-ziel-geest. 
We komen met onszelf in het reine en laten kwellende zelftwijfel achter ons.

 Engelenkaart: Lichaamswerk.   Je lichamelijke zorg staat centraal bij deze 
kaart. Logisch ook als je de Gezondheidszorg wil ondersteunen. Erg 
belangrijk om je hierop te richten vanuit de Groepstransmissies maar geldt 
ook voor jezelf als individu.

1. Zou de Groepstransmissie zich op de angstgevoelens in Nederland moeten
richten?

 Tarotkaart: 10 van Pentakels.   Dit is de kaart van de Thuiskomst. Door de 
Groepstransmissies help je aan een nieuw veilig thuis te werken voor alle 
Nederlanders.                                                                                                 
Weet dat dit alles nodig is, zelfs verborgen omstandigheden zijn verborgen 
kansen. In al het chaotische en trieste gebeuren is het ook belangrijk om toch 
ook je zegeningen te blijven tellen want die zijn er nog steeds, heel veel om je 
heen. Daarnaast verkrijg je een groot innerlijk rijkdom als je je door je innerlijk 
laat leiden     

 Engelenkaart: Autoriteiten.   Naast het volgen van het advies vanuit de 
Autoriteiten is het ook belangrijk om voor je eigen rechten en ideeën op te 
komen. Volg hierin je gevoel en intuïtie. De Groepstransmissie op de 
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angstgevoelens van Nederland richten is een belangrijke actie. En hardnodig 
om op een ander niveau dan de autoriteiten bezig te zijn!

1. Wat zijn de onderliggende oorzaken van het Coronavirus?

 Tarotkaart: Prins van Zwaarden.   Een radicale verandering van levensstijl 
is nodig, de kansen openen zich voor je. Het Coronavirus is een fikse 
waarschuwing tot verandering. Met flinke kracht worden we stil gezet om 
ons leven en hoe we gebruik maken van Moeder Aarde te overdenken.

 Engelenkaart: Tijd om te Beslissen  . Het tijdperk is aangebroken om 
besluiten te gaan nemen gebaseerd op je dromen, je hartenwens te gaan 
waarmaken. Verken je mogelijkheden en leef je leven vanuit je hart en 
verbonden met de Bron met behulp van allerlei Lichtwezens.

1. Wat is de boodschap voor onze toekomst?

 Tarotkaart: Vier van Pentakels  . Klem jezelf niet vast aan oude (ego) 
zekerheden. Gebruik de kracht van de Aarde wijselijk en dat zal een nieuwe 
stevige basis geven. Het is tijd om los te gaan laten.

 Engelenkaart: Overvloed.   De Engelen verkondigen een stroom aan van nieuwe
overvloed wat naar ons onderweg is. De Bron van alle overvloed is God/de 
Bron. Blijf je daarmee verbonden dan is er een constante stroom van 
ondersteuning zoals: materieel, psychologisch, emotioneel, spiritueel een 
intellectueel.

1. Wat moet je individueel juist wel doen?

 Tarotkaart:  Vier van Bokalen.   Omarm je hart ideaal en ga er achterheen, 
ondanks je angst. Neem de tijd om opnieuw vertrouwen te ontwikkelen.      Wat
wezenlijk bij je hoort blijft bij je, ondanks de crisis. Een wit paard verdwijnt in 
de nacht maar als het bij je hoort komt het weer terug.  

 Engelenkaart: Oefenen  . Oefen met waar je hart echt naar uit gaat. Geef dit tijd
en energie, visualiseer je toekomst zoals je het graag zou willen. Dat zal 
positieve resultaten geven. Je zal nieuwe inspiratie krijgen wanneer je
strijd verandert in vrijheid en vreugde!

1. Wat moet je individueel juist niet doen?

 pag. 3



Kaartlegging Esther Tophoven vrijdag 20 maart 2020 ondersteuning voor alle Lichtwerkers
www.bewustzijnscentrumsonora.nl

 Tarotkaart: 7 van Staven.   Ga vooral niet opnieuw gelijk de strijd aan al 
werkend vanuit je ego. Doe het rustig aan en volg je gevoel.

 Engelenkaart: Engelen en andere Lichtwezens.   Niet vergeten om je 
Beschermengelen en andere Lichtwezens aan te roepen! Je Beschermengelen 
zijn al heel je Zielenleven bij je en helpen je voor te bereiden op de volgende 
fase in je leven. Engelen kunnen tegelijkertijd bij alle mensen zijn terwijl ze hun
onvoorwaardelijke liefhebbende kracht aanbieden.

1. Toekomstkaarten:

Lees ze van onder naar boven

April:     Tarot 6 van bokalen en   Engelenkaart Waarheid en Integriteit  

Je hebt nog steeds vertrouwen dat het leven in essentie goed is. Je houdt van het 
leven en accepteert dat het gaat zoals het gaat. Je weet dat de crisis ‘een zege in 
vermomming is’.   Laat alles los wat niet authentiek is wat niet met het hoogste doel 
voor jezelf overeenstemt. Wonderen gebeuren pas als we moeilijke dingen loslaten en 
overgeven. Dan heelt ook je gezondheid!

Mei  :   Tarot 10 van Zwaarden en   Engelenkaart Wonderen  
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Er komt een bevrijding van deze grillige crisis. Blokkades worden opgelost en we 
zetten met zijn allen een streep onder iets. Je opent de deur voor wonderen als je 
bereid bent je angsten over te geven in Gods handen. Als je jezelf ontspant in de Bron,
dan weet je zeker dat er zegeningen zijn, overal om je heen.

Juni  :   Tarot 4 van Zwaarden en   Engelenkaart Overgave en Loslaten  

Na een heftige periode is het goed om jezelf terug te trekken om spirituele dingen te 
doen om lichaam, ziel en geest weer op te laden en te voeden, weer vitaal te maken. 
Ook is het de bedoeling om een nieuwe strategie te gaan bepalen, hoe ga je verder. 
Als je bereidt bent los te laten van dingen in je leven die niet werken, lost de moeilijke 
situatie zich op en wordt men op een onverwachte manier geheeld. Laat hierbij ook je 
controle los over een mogelijke uitkomst.

Juli  :   6 van Staven en   Engelenkaart Nieuw Begin  

Er komen goede berichten van overwinning en succes. Een zes kaart geeft stabiliteit 
en stevigheid in jezelf. Je hebt zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, en zelfwaardering 
gevonden in alle strijd die je bent aangegaan. Veranderingen kunnen eng zijn maar 
allerlei Lichtwezens ondersteunen je en omgeven je juist nu met liefdevolle energie. 
Het is tijd om je horizon te verbreiden!  

Korte samenvatting:

Zoals ik de kaarten interpreteer en terugkrijg van de Engelen is dat al het Lichtwerk
in groepsverband of individueel zeer ondersteunend is tijdens deze Coronacrisis. Een

aanvulling op energetisch niveau, een ander niveau dan wat de autoriteiten doen.

Het virus wat naar een Kroon is genoemd gaat over ‘overwinnen’. Wie draagt een
kroon, een koning of koningin. Een machtshebber die de strijd gewonnen heeft.

Wat ga jij overwinnen? Waarin zet jij de Kroon op je werk??

Het Coronavirus is een zege in vermomming al is dat af en toe lastig te blijven geloven
in alle hectiek en angstgolven

We worden met zijn allen stop gezet

Blijf je zegeningen tellen want die zijn er nog genoeg om je heen

Leef je dromen vanuit je hart en verbonden met de Bron

Vraag Lichtwezens/Gidsen, Kristallen, Kaarten en alles en iedereen die je bij een
nieuw leven ondersteund en de weg wijst

Durf je te laten dragen op de golven van het leven, het komt zoals het komt.

Heb vertrouwen!

Met Licht in mijn hart,

Esther Tophoven
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