
School voor Adelaars Lichtwerkers als vraagsteller: 
Wat is de boodschap van de Gidsen over onze afgelopen

Lichttransmissie? 
(24 maart 2020)

Linkerkant de
boodschap van de
Gidsen gericht op

korte termijn: De kaart van de Geliefden wil
zeggen dat je tot eenheid in jezelf hebt te
komen, in wie je echt bent. Dat is de
uitdaging bij deze kaart. Jullie hebben alles
in huis om via de huidige realiteit met
Corona te groeien tussen het Mannelijke
versus het Vrouwelijke, het Geestelijke
versus het Lichamelijke, het Donker versus
het Licht. Het is niet toevallig dat deze kaart
valt want hij komt vaak tevoorschijn bij
belangrijke gebeurtenissen. Met een duidelijke keuze te maken vanuit ons hart  voor
het Licht en Groei in Hoger Bewustzijn, gaan we de weg weer vinden naar gelukkig 
stemmende ervaringen. Een keuze gemaakt uit wijsheid en bezieling.                       
Engelenkaart: Kracht.                                                                                       
Jullie mogen jezelf toestaan om je 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. 

Rechterkant de boodschap op langere termijn:                                                
Zwaarden Koning staat voor moed, leiderschap en krachtige keuzes maken in 
wijsheid, voor het grotere belang.  Dat deze Koning naar voren komt wil zeggen dat 
jullie met daadkracht mogen gaan staan voor  alle hoge en waardevolle kennis, die 
jullie in huis hebben om deze neer te zetten. Precies wat jullie nu elke week gaan 
doen!                                                                                                    
Engelenkaart: Zichtbaar worden                                                                          
Een hele mooi ondersteuning van de Koning want deze kaart geeft aan dat je je ware
Zelf stralend, krachtig en intelligent steeds meer aan en in het Licht komt. Door op 
je flexibiliteit en rijkdom van je ideeën (de Koning) te vertrouwen wordt jullie ware 
Zelf steeds meer zichtbaar voor andere. Hiermee beuren jullie anderen op en zijn 
een bron van inspiratie! 

E.T.    Met licht in mijn hart!

Tarotkaart en Engelenlegging dinsdag 24 maart


