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3. Wat is de onderliggende spirituele betekenis van de Coronavirus voor de mensheid?
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1.Wat zijn de boodschappen van Gidsen i.v.m. onze Lichttransmissies? (Linkerrij)
De Hoge Priesteres. Een hele mooie en belangrijke grote Arcanakaart. Het gaat op dit moment sneller

dan ooit in de enorme trillingsverhoging van deze tijd, waarin je sterk kan groeien, bewust wordt,
inzichten krijgt en oude patronen kunt transformeren en loslaten. 2020 is het jaar van oude structuren

en patronen die niet meer dienend zijn loslaten. Zoals we merken door het Coronavirus op grote
schaal. Dat wat op zuivere intenties stoelt en je Zielspotentie is heeft de kans volledig tot bloei te

komen. Dat wat er werkelijk toedoet, vanuit je hart leven in plaats vanuit je ego, aangestuurd door
angsten. Ook is 2020 het jaar van grootschalige verbinding op allerlei gebieden. Wat eruit springt en
steeds meer vorm gaat krijgen zijn Lichtnetwerken globaal. Deze zullen steeds meer aan kracht doen

toenemen. Als Lichtwerker ben je je bewust van het grotere geheel waar je deel vanuit maakt.
Lichtwerk helpt je dichter bij je Ziel en levensmissie te komen. Dat is waar deze kaart van de Hoge

Priesteres om de hoek komt kijken. Deze kaart is het symbool voor ons onbewuste, de innerlijke
wereld waar we geen toegang krijgen met ons bewuste, maar door in stilte te luisteren. Zij is onze
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innerlijke stem, onze intuïtie en dromen. Ze leert ons dat er meer is dan we met ons bewustzijn
kunnen waarnemen en dat we veel meer mogelijkheden in ons hebben dan we zelf beseffen.

De Hogepriesteres is het spirituele vrouwelijke aspect van ons wezen, het diepste, meest wijze deel
van ieder mens, man of vrouw. Zij staat voor innerlijke wijsheid, aangeboren wijsheid, geen 'wereldse'
wijsheid, voor de intuïtie, het innerlijke weten. En voor verzoening, harmonie, vrede. De vrouwelijke
energie betreft het ZIJN van de mens (versus het doen en handelen) en het toelaten. Passiviteit wordt
vaak negatief beoordeeld, d.w.z. als minderwaardig of zwak gezien. Maar passiviteit is een kracht in
zichzelf. Ze geeft de geest een opening waardoor wijsheid kan binnenstromen. Wie alleen maar actief
is, krijgt nooit een kans om zich te bezinnen op wat die activiteit hem geleerd heeft. Passiviteit laat het

onbewuste bovenkomen, de innerlijke wijsheid van de ziel
Engelenkaart: Kracht.

Je mag 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. Al de power van Goddelijke liefde, wijsheid

en intelligentie staat tot je beschikking. Je hebt de spirituele kracht om Engelen en andere Lichtwezens
te zien en de toekomst. Je hebt de intellectuele kracht om te putten uit de Universele wijsheid van de
Ene Geest. Je hebt emotionele power om mee te voelen met anderen en je hebt fysieke kracht zonder
grenzen.  Laat jezelf schijnen met deze stralende liefde, zodat jouw ware kracht op velerlei manieren

kunt uitstralen in de wereld.

2.Wat is de energetische situatie in Nederland na onze Lichttransmissie? (Middenrij)
De prinses van Staven staat voor bevrijding en spontane expressie. Staven Prinses staat dan symbool

voor de vrije, bevrijde geest die in iedereen leeft. De Staven Prinses op de afbeelding heeft zichzelf
bevrijd en slaat onbevangen nieuwe wegen in die haar energie geven. Deze kaart duidt er dan ook op

dat innerlijke belemmeringen en angsten zijn overwonnen, en dat je niet langer last hebt van de
blokkades die je tegen hielden. De kaart kan er ook op duiden dat je op dit moment vastzit, en dat je je
angsten en belemmeringen moet overwinnen om vrij van geest te zijn. De kaart wijst op iets nieuws en

meer in het bijzonder op de enthousiaste aankondiging dat je er klaar voor bent om iets nieuws te
beginnen – een nieuwe levensfase. Haar plannen zijn nog niet helemaal rond, maar dat deert haar niet.

Zij gelooft dat zij er klaar voor is. Zij heeft energie en moed en precies de juiste dosis optimisme,
onbevangenheid en jeugdig enthousiasme om er iets moois van te maken.  Een positieve kaart van

geestdrift, beweging en vernieuwing. De prinses staat fier rechtop, helemaal op de toekomst gericht
(de rechterzijde van de kaart) en stelt zich vol vertrouwen open voor wat er naar hem toe zal komen.
Engelenkaart: Aartsengel Michael. Hij is symbool van echte moed, die voortkomt uit het weten dat
Gods liefde de enige macht is die er is. Michael laat je weten dat je safe en geborgen bent, ook als er
dingen in je leven veranderen of je grote uitdagingen tegenkomt. Net als andere aartsengelen kan
Michael op hetzelfde moment bij iedereen zijn die hem nodig heeft. Hij heeft geen begrenzing van

plaats en tijd dus roep hem aan ter bescherming.  Samengevat: de energetische situatie na jullie
Lichttransmissie is er één van geestdrift, beweging en vernieuwing voor een nieuwe veilige  toekomst

onder het wakend oog van Michael.

3. Wat is de onderliggende spirituele betekenis van de Coronavirus voor de mensheid?
(Rechterrij)

Tarotkaart Bekers Twee: En hier hebben we de Heer van Liefde, een kaart van gelukzaligheid, diepe
vreugde en volledige wederzijdse liefde met veel enthousiasme, een kaart van de aansluitingen en de
nieuwe groei!  De kaart gaat ook over zelfliefde. Het is niet zozeer het bereiken van zelfliefde, maar

zoals in elke dag van ons leven te streven naar zelfliefde. Die actie brengt ons in een positieve energie,
zelf ondersteunend en het accepteren van het leven. Dus stop met het verspillen van negatieve energie

zodat je veel meer energie overhebt om te genieten wie we zijn.
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Wat is nu precies een virus? Een virus ontstaat omdat er iets uit balans is in het bewustzijn van de
mens. Een virus is neutraal, het is een vorm of uiting van energie, ongeacht of die uiting van energie

fysiek of mentaal is. De functie van een virus is dat wat uit balans is weer in balans te brengen.

Een virus is een uiting van energie. Energie is een vorm van communicatie. Als energie niet op de
juiste manier resoneert raakt het uit balans. Energie zal zich zichzelf daarna weer in balans brengen.
Dat geld ook voor een virus in je fysiek lichaam. Het is een manier om energieën in je lichaam die uit

balans zijn weer in balans te brengen.  Net als bij een griepvirus. Het coronavirus uit zich als een
zware griep maar wat het werkelijk laat zien is een onbalans wereldwijd. Angst, uitbuiting, hebzucht,
materialisme, uitputten van de aarde, intensieve veeteelt, zelfhaat en corruptie liggen ten grondslag
aan menselijke tekortkomingen. Dit is waar het coronavirus over gaat. Over disbalans in onze liefde

voor onszelf en de ander. Voor de aarde, planten en dieren. 

Zoals ik al zei bij het definiëren van deze kaart, het belangrijkste aspect van de Heer van Liefde 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.

Het antwoord van de Engelen is de kaart van Vriendschap. � �
Door te leven in Hoger Bewustzijn en zoals beschreven bij de kaart van Bokalen 2, komt er steeds

meer vriendelijkheid en warmte in de harten van mensen. Een flinke dosis vriendelijkheid naar mens,
dier en natuur is helend in ons leven! Wees dankbaar voor de helende gaven van een echte vriend of

vriendin. Maar dat alles begint, zoals boven beschreven, bij zelfliefde. 

Vanuit een vriendelijk en verlicht hart,

E.T.

3


