
1. Wat zijn de boodschappen van Gidsen in verband met jullie Lichttransmissie? (Linkerkant 
rij kaarten)   

Tarot: De Toren.                                                                                                                        
“Het oude stort ineen, de tijden veranderen, een nieuw leven bloeit op uit de puinhopen. “ (Friedrich 
von Schiller,Duitse dichter 1759-1805), Wilhelm Tell (1804) 

Wij mensen hebben een vrije wil en uit vrije wil hebben we gekozen voor het leren van bepaalde 
lessen of levenservaringen opdoen. Wanneer we van dat pad afraken kan iets, wat we in eerste 
instantie als een ramp ervaren, ons weer doen terugkeren naar ons levensdoel. Bij de RiderWaite 
tarotkaarten zie je dat de 

Toren en de kroon naar boven reiken alsof God daar zit.  De kroon 
(Corona) wordt van de Toren gestoten wordt en komt op de aarde terecht, 
met en in ons en niet boven ons. Het afwerpen van de kroon staat voor 
deemoedig worden. Bij de Toren gaat het om het opheffen van 
tegenstellingen  tussen boven en beneden. De bliksem doet dat heel 
letterlijk. De bliksem staat voor onverhoedse wijsheid of vingerwijzing 
Gods. (Alle zegen komt van boven).  De Toren is altijd een bevrijding. Het 
is de weg weer terug  naar je ware Zelf. Alles in het leven is gericht op 
Bewustzijn, hoe bewuster je met de Toren omgaat hoe sneller je de nieuwe

situatie gaat waarderen. 

Engelenkaart: Viering.                                                                                                                
Alle Lichtwezens willen laten weten dat ondanks alles het een periode is vol Licht in je leven. De 
Lichttransmissies zijn daar onderdeel van. Je werkt hard om dingen in je leven te veranderen en je
intenties hebben nu vorm gekregen. Dan is het nu tijd om je hart vol te laten stromen met een 
warm gevoel van dankbaarheid. De transmissies zijn als zaadjes die iemand in de tuin heeft 
gepland en die water geeft, in het vertrouwen dat de tijd en zorg hieraan besteed nieuwe Groei 
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zullen voortbrengen. Blijf je zaadjes aandacht geven en weldra zul je ze boven de grond kunnen 
zien komen.   

2. Wat is de impact van onze Licht Transmissie? (Midden rij  kaarten)

Tarot: Staven Koning. Waarbij de Koning van Pentakels staat qua energie voor stabiliteit, rust, 
betrokkenheid, toewijding met structuur, staat deze Koning voor een heel andere energie. 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 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 oppepper de Lichttransmissie van vandaag!

Engelenkaart: Intentie. 
De impact van de Lichttransmissie is dat men alle verwachtingen voor zichzelf op een rijtje gaat 
zetten. Deze verwachtingen zijn als het ware de zaden van je intenties, die je eerder weer bent gaan
zaaien. ( Bij de kaart Viering)  Een intentie hebben betekent dat je een doel gesteld hebt en dat je 
dat doel wil bereiken. Vraag je intenties vanuit het Licht met Liefde, waardoor ze bezield worden. 
Zie jezelf en anderen als gelukkig, succesvol en in vrede. Dit zijn spirituele intenties. Als je 
daaraan vasthoudt help je jezelf en anderen om een leven te kunnen leiden vanuit bezieling. Vraag
je Lichtgidsen en Meesters om hulp en ze staan voor je klaar. Het Licht en de Liefde spat van de 
kaart af! Een hele mooie ondersteunende kaart voor de Staven Koning. 

3. Wat is de energetische situatie in NL na jullie Lichttransmissie?  (Rechterkant rij kaarten)

Tarot: Vijf van Staven.

Het collectieve bewustzijn dat heerst op het gebied van ondernemen en carrière maken is heel 
sterk gebaseerd op angst: angst voor miskenning, angst om te falen, angst om de boot te missen 
angst voor onvoldoende geld en materiële zaken, angst om angst te tonen. Al die angsten kunnen 
je intuïtie overschaduwen. De uitdaging bij deze kaart is om op je hart te vertrouwen zodat je je 
eigen (nieuwe) identiteit kunt ontwikkelen. Deze manier van de wereld tegemoet treden zal 
resulteren in samenwerking, harmonie, rust en ….succes.  Mede door jullie Lichttransmissie zal 
het pentagram op de kaart uiteindelijk toch worden gevormd! De haan of kip op de kaart betekent 

dat iedereen graag een graantje mee wil pikken. � �                                                                         

Engelenkaart: Vriendschap.
De energetische situatie in Nederland na jullie Licht Transmissie  is er één van verandering. Van 
binnen en van buiten. Het is een overgangsperiode naar een nieuwe vorm van vriendschap , met 
steeds meer mensen met gelijke interesses en ambities. Het woord vriend-schap betekent 
onvoorwaardelijk vertrouwen. Men helpt elkaar…er wordt gekeken naar wat de ander nodig heeft 
en daarbij plaatst men zijn eigen belang op de achtergrond. Denk hierbij aan alle hulp die nu van 
de grond komt. Buurthulp komt spontaan op gang….20.000 (oud) verpleegkundigen melden zich  
aan voor ondersteuning van hun collega’s in het werkveld. Al deze veranderingen worden 
aangetrild in een Hoger Bewustzijn, waarbij Engelen en God over je waken! 

Samengevat: mede door jullie Lichttransmissie wordt een oude wereldse structuur losgelaten, komt 
er  ruimte om nieuwe zaadjes te planten, zaadjes met Liefde & Lichtintenties om bezieling in je leven
te brengen.

Durf daarbij op je hart te vertrouwen waarbij nieuwe vormen van vriendschappen ontstaan….want 
vriendelijkheid is eigenlijk alles in het Leven! De Engelenkaarten zijn mooie vervolgstappen richting 
de nieuwe geheelde wereld.

Met Licht in mijn hart,

E.T.
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