
Legging op Zondag 26 april 2020 waarbij ik Aartsengel Gabriel uitgenodigd heb omdat het de
Aartsengel is die zich richt op directe verbinding met onze krachtige energie, waardoor we vrij
van angsten zijn  en volledig in onze kracht kunnen staan. 

Hoe staat het nu met de coronacrisis en de Lichttransmissies?                                            
Tarotkaart twee van Bokalen of Bekers Twee.     
Deze kaart viel al bij een eerdere legging en is een 
kaart van  gelukzaligheid, diepe vreugde en 
volledige wederzijdse liefde met veel enthousiasme, 
een kaart van aansluitingen en nieuwe Groei! De 
kaart heeft betrekking op onze innerlijke reis, wat 
zegt dat wij onze aandacht op het moment moeten 
richten om het verleden achter ons te laten en om 
ons zelf vrij te laten zijn om te genieten van alles 
wat er op ons pad komt. Het belangrijkste aspect 
van deze kaart is dat we leren om zelfliefde en 
zelfvertrouwen te ontwikkelen. Dat positieve energie
vanuit ons hart weer gaat stromen. Een overvloed 
aan liefde en vriendelijkheid. Leven vanuit je 
Zielsopdracht, waar je echt blij van wordt.  En voor 
degenen die dat kunnen, een dag geregeerd door de

Bokalen Twee is een dag om mensen te tellen die je liefhebt en degenen die van je houden. Het is een 
dag om heel dankbaar te zijn dat je zo'n overvloed in je leven hebt. Er is geen grotere rijkdom dat we 
kunnen nastreven dan een schat van liefde.     

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 coronacrisis opgewekt zouden kunnen 
zijn aan de Engelen en laat je controle over het lot los. Vertrouw erop met al je kracht dat er door de 
corona weer ruimte komt voor ontplooiing van ‘verborgen rijkdommen’, die eerder niet tot wasdom 
kwamen door levensangst. Dat wat volgens je ziele opdracht in je leven is zal blijven, alle andere 
dingen zullen langzaam aan verdwijnen. 

Wat brengt ons dat in ons huidige dagelijkse leven? 

Tarotkaart De Gematigdheid met getal 14, grote 
Arcanakaart. Zoals ik al in een eerdere legging 
benoemde is 14 het getal van hulp in nood. 
Matiging staat voor gezondheid en genezing en beter
worden. Vanuit de Lichttransmissies ben je in de 
gelegenheid om te helpen evenwicht en harmonie in
de wereld weer terug te brengen. De kaart 
symboliseert de juiste maat. In verband met Hoger 
Bewustzijn vertegenwoordigt de kaart een 
overeenstemming tussen lichaam-ziel-geest. We 
komen met onszelf in het reine en laten kwellende 
zelftwijfel achter ons. Het is een belangrijk proces 
om ons met vreugde te bewegen voorbij de 
schijnbare grenzen van de ego wereld. Het gevolg is 
harmonie, vrede, verbinding en eenheid.

Engelenkaart: Retraite. Een heel mooie ondersteunende kaart voor ons tijdens het belangrijke proces 
wat gaande is bij de Gematigdheid. 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. Je komt tot rust. 
Hiermee voed je jezelf spiritueel en emotioneel. In retraite ben je in staat om bezig te zijn met je ware 
gevoelens van je hart. De engelen herinneren ons eraan dat rust tot de natuurlijke cyclus behoort in 
elk levend organisme. Wij renden maar door in onze maatschappij, helemaal los van het ritme van de 
seizoenen. Nu worden we met zijn allen stil gezet om vanuit Gematigdheid opnieuw naar ons 
evenwicht te zoeken in actief zijn en weer tot rust komen.  

Met rust en licht in mijn hart,

E.T.


