
Aanvulling legging op Transmissie van dinsdag 24 maart 2020

2. Kaarten links:
Wat is de impact

van onze
transmissie?

Tarot: Opvallend
veel koningen in
deze legging wat
natuurlijk niet zo
heel vreemd is.
Koningen staan in
dienst van het grote
geheel, die voor
eigenbelang gaat.
Net als jullie
Lichttransmissies!
Koning van
Pentakels staat qua
energie voor
stabiliteit, rust,
betrokkenheid,
toewijding met
structuur. Deze
koning is een beschermende koning. Hele mooie verwijzing naar de vraag over de 
impact van jullie transmissie. Wat ook leuk om te weten is, dat de oerkracht van het
everzwijn op de kaart staat voor inzicht en heling. Het roodborstje op de kaart komt 
in je leven om je naar nieuwe Hogere Groei te leiden.  De Koning van Pentakels 
geniet van het leven vanuit balans. Ook richting de dierenwereld!                             
Engelenkaart: Retraite. Een heel mooie ondersteunende kaart voor de Koning van 
Pentakels. In retraite breng je tijd alleen door, om rustig te kunnen nadenken. Je 
maakt je geest leeg en focust alleen op jouw waarheid en jouw prioriteiten. Hiermee 
voedt je jezelf spiritueel en emotioneel. In retraite ben je in staat om bezig te zijn 
met je ware gevoelens van je hart. Dat is wat de impact is van jullie transmissie. 
Naast dat de wereld wordt stop gezet door het Coronavirus, gaan de mensen een 
stap verder door in retraite te gaan. Wat een mooi cadeau!

3. Kaarten rechts: Wat is de energetische situatie in Nederland na onze
transmissie?

Tarot: Als Koningin heb je je innerlijk te verbinden met kracht, moed, intelligentie, 
en doorzettingsvermogen. Het verschil met de koning is dat het proces bij de 
Koningin nog in het verborgene is. Het is een proces in wording. Een voorbereiding 
om een groter doel te bereiken. Zodra het klaar is om neergezet te gaan worden in 
de wereld staat de koning klaar om het over te nemen.                               
Zwaarden Koningin vertegenwoordigt het element lucht in een volwassen 



vrouwelijke gedaante met balans tussen verstand en gevoel. Zwaarden Koningin 
staat voor: wijsheid, inzicht, eerlijkheid, krachtig, bevrijding uit verwarring, 
zachtaardigheid, begrip, geduld, onzelfzuchtigheid, medeleven en menslievendheid. 
Haar 2zijdige zwaard is een zwaard van Liefde en Licht.  Precies wat jullie 
aanwakkeren met jullie transmissie en steeds meer door begint te dringen in de 
Nederlandse bevolking.                                                                         
Engelenkaart: Waarheid en Integriteit. Het doel van dit hele Coronavirus namelijk 
dat men gaat loslaten wat niet authentiek is en wat overeenstemt met het hoogste 
doel van de mensheid. Zodra je bereidt bent om los te laten en trouw te zijn aan 
jezelf, kunnen er wonderen gebeuren. De wereld wordt dan geheeld op een manier 
die je nog niet in je leukste dromen had kunnen voorstellen.                                     
Wat een uitkomst van de Lichttransmissies tot nu toe! Groot belang om hier mee 
door te gaan!


