
Legging na Lichttransmissie 9 april

    1. Wat is de stand van zaken nu t.a.v van de coronacrisis en onze Lichttransmissies? 

De Geliefden (Linkerkaart): 

Deze kaart is bij eerdere leggingen ook naar voren gekomen namelijk op dinsdag 24 
maart en zondag 29 maart. Hij lag toen op de korte termijnplek maar het is een grote 
Arcanakaart. Grote Arcanakaarten geven diepgaande en belangrijke processen weer dus 
niet zo gek dat hij vanuit een korte termijn plek doorwerkt op de langere termijn. Het 
thema bij deze kaart gaat over dat we uit eigen beweging een duidelijke keuze maken 
vanuit ons hart, voor Licht en Groei in Hoger Bewustzijn. Een keuze gemaakt uit 
wijsheid en bezieling voor mens, dier en natuur, waarbij tegendelen met elkaar verenigd 
worden. Daar zullen we bepaalde dingen voor moeten loslaten. Geen intensieve veeteelt 
en landbouw meer, minder luchtvaartverkeer, blij worden van kleine dingen i.p.v 
alsmaar meer en meer, en een mooie balans van een leven vanuit hart en hoofd. 

Dat is waar de coronacrisis in mijn opinie o.a. over gaat dus logisch dat deze kaart 
regelmatig valt. We zijn met zijn allen in een diepgaand proces om de opdracht bij deze 
kaart (en de coronacrisis) te laten slagen. 

2. Hoe moeten we hier mee verder gaan ?  

Zwaarden Koning (Rechterkaart):

Bij diezelfde legging van 29 maart lag op de plek van langere termijn de Zwaarden 
Koning. Dus ook logisch dat deze vaker valt want het proces vanuit de kaart van de 
Geliefden (en de coronacrisis) is nog niet klaar. Zoals ik al eerder beschreef staan 
Koningen voor moed, leiderschap en keuzes maken in wijsheid, voor het grotere belang.  
Dat deze Koning naar voren komt wil zeggen dat we de opdracht die de voorgaande kaart
bracht, we met slimme daadkracht mogen gaan staan voor alle hoge en waardevolle 
kennis, die we in huis hebben om deze neer te zetten zodat dingen veranderen. En 
keuzes gaan maken in het grote belang.   
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Alle onderstaande engelenkaarten zijn uit verschillende dozen en thema’s en vullen beide vragen aan.                  

Engelenkaart: Muziek   

Aartsengel Sandalphon helpt en geneest door middel van muziek. Muziek is
helend voor mijzelf en de ander. Je helende vermogens worden meer verdiept door
muziek. Als we dan toch meer binnen zitten en er weinig boeiend op TV is zet dan
wat vaker de radio aan, luister naar je eigen muziek of maak muziek. Muziek opent
namelijk je Ziel om goddelijke leiding te ontvangen zodat je met vertrouwen het
pad van je Levensdoel op gaat. Muziek heeft invloed op je stemming, lichaam en
energieniveau.

Engelenkaart: Ingetogenheid

Het is nu niet de tijd om in volle openheid van de daken te schreeuwen wat je
aan het doen bent. Nu is het de tijd om ingetogen te zijn en tot succes te
komen. Precies wat jullie met jullie Lichttransmissies doen. 

Engelenkaart: Transport

Alles ligt nu stil door de coronacrisis en opeens doet de natuur zaken.
Je ziet door de heldere lucht weer de toppen van de Himalaya vanaf
2oo km afstand. In Venetië ziet men eindelijk sinds tijden weer vissen
in de grachten zwemmen: zo helder is het water nu.  Hoe harder de
wereldeconomie kreunt om de coronamaatregelen, hoe feller de
natuur weer opveert. Er is minder wegverkeer, minder vliegtuigen en
de industrie produceert minder. Wereldwijd zien we een afname in
luchtvervuiling. Kan de natuur zich blijven herstellen, of is zodra de
crisis voorbij is alles weer heel snel vervuild omdat we doorgaan
zoals voor de crisis???

Engelenkaart: Frisse Lucht

Wereldwijd zien we een afname in luchtvervuiling. Luchtverontreiniging
levert een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte. Alleen al blootstelling
aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo’n 4% van de ziektelast in Nederland.
Na roken (13%) behoort luchtverontreiniging tot één van de belangrijkste
risicofactoren. Door de coronacrisis ligt het openbare leven op zijn gat.
Honderden afgelaste evenementen en vakanties.  Maar ook nauwelijks files
en schonere lucht. Door deze crisis kunnen opeens dingen waar voorheen
alleen over gepraat werd. Hopelijk wordt deze trend doorgezet ook na de
coronacrisis. 
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Engelenkaart; Citrien

Citrien is een geel kwartskristal en geeft energie en het geluk van
gekristalliseerd zonneschijnsel. De naam stamt af van het Franse woord
Citron. Deze kaart ligt op tafel omdat het resultaat van alle
Lichttransmissies zijn vruchten afwerpt. Nu de eerste schrik voorbij is, is het
ook goed je te realiseren dat je niet voortdurend jezelf zorgen hoeft te
maken want dat is uitputtend op emotioneel, fysiek en mentaal gebied. God
en de beschermengelen halen deze zorgen van je af, halen ze uit je hoofd,
hart en lichaam.  Het kan ook helpen om je zorgen op een andere manier
onder woorden te brengen. In plaats van dat je zegt ‘ik maak mij zorgen om
mijn gezondheid’ zeg je “God help mij alstublieft met mijn gezondheid’.  Of
visualiseer de gezonde en geheelde situatie. 

Engelenkaart: Zomer                                                                                              

De aartsengelen  Uriël en Ariël worden geassocieerd met deze kaart. Deze
tijd vraagt veel energie van je. Daarom moet je goed gegrond blijven.  De
geest is heel actief en je helderziendheid is groot: heb eerbied voor deze
gave. 

Je zult zowel voor- en tegenspoed tegenkomen maar wees niet bang voor
het onbekende. Deze ervaring maakt je toegankelijk voor nieuwe
persoonlijk groei.  De zomer is ook het symbool dat je doelen of wensen
(en licht-transmissies) goed resultaat gaan opleveren. Je mag verwachten
dat je plannen, relaties en aspiraties nu worden verwezenlijkt.
Waarschijnlijk gaan we richting zomer weer naar normalere
omgangsvormen. 

Engelenkaart: Rust

Door deze kaart te trekken krijg je een reminder dat je onnodige activiteiten
moet laten schieten  en je mag je concentreren op je ‘nieuwe jij’. Deze kaart
vraagt je om wat rustiger aan te doen, ga lekker in het zonnetje zitten of doe
iets anders aardigs voor jezelf. Als je hard gewerkt heb om de omstandigheden
voor je werkzaamheden om te zetten in -coronacrisiswaardig-  dus met
optimale veiligheid voor jezelf en de ander mag je nu wat meer rust opzoeken.
Zeg tegen jezelf: “ik beloof je dat ik je met respect en zorg die je verdient zal
behandelen. Je bent geweldig”! Met de paasdagen in aantocht lijkt mij dit een
prima plan!

Engelenkaart: Vergeving

Deze kaart geeft aan dat de engelen je raad geven om je boosheid en irritatie
los te laten. Zij realiseren zich dat je misschien helemaal het recht hebt om
boos te zijn. Zij vragen je echter om te kijken naar de hoge prijs die je betaalt
als je een vat vol boosheid blijft. Vergeving betekend niet dat het okay is wat
de mensheid met de aarde aan het doen is. Het betekend eenvoudig : “ik wil
niet langer met pijn of boosheid rondlopen in reactie wat er allemaal gebeurt
is naar mens, dier en plant. Als we niet in ons hart kunnen vergeven , straffen
we alleen onszelf. De engelen willen je helpen om het niet kunnen vergeven
los te laten. Je hoeft het ze alleen maar te vragen.

Vanuit een vergevend en verlicht hart,

E.T.
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Extra vragen

Boven Italië heb ik (Barbara) vrij grote, stilstaande energiestructuren gezien in de vorm van 
vierkante blokken in verschillende maten, die op verschillende manieren met elkaar 
verbonden waren of elkaar gedeeltelijk overlapten. Wat is hier de betekenis van?

Tarotkaart Bekers Twee: deze kaart viel al bij eerdere legging
en is een kaart van  gelukzaligheid, diepe vreugde en
volledige wederzijdse liefde met veel enthousiasme, een
kaart van aansluitingen en nieuwe groei!  Dat deze kaart bij
bovenstaande vraag naar voren komt,  heeft betrekking op
de innerlijke reis, wat zegt dat je je aandacht op het moment
moet richten om het verleden achter je te laten en om jezelf
vrij te laten zijn om te genieten van alles wat op je pad komt.
Als het gaat om uiterlijke gebeurtenissen, kan het wijzen op
een komende verzoening in een relatie waar er sprake is van
pijn en teleurstelling, dit hoeft geen liefdesrelatie te zijn, het
kan veel verschillende soorten liefdevolle relaties omvatten.
Het zou kunnen wijzen op een nieuwe relatie die onlangs is
begonnen en die zal uitgroeien tot een diepe en blijvende
vriendschap of relatie. Met jezelf of een ander. 
En tot slot kan ik u verzekeren dat de betekenisvolle relatie
in je leven zal versterken en groeien, zich te ontwikkelen tot
precies wat je nodig hebt om te worden!
Zoals ik ook al eerder benoemde, gaat de kaart gaat ook over
zelfliefde.  
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. Zo te lezen is er heel wat aan het veranderen in Italië! 

Een vierkant in de tarot staat voor een stevige strakke structuur, betrouwbaarheid en bescherming. 
Het vierkant staat voor het element aarde en het aardse bestaan. De rechte lijnen passen bij logica en 
nuchterheid. Een vierkant geeft ons een gevoel van veiligheid en geborgenheid. In combinatie met een
bokalenkaart waar het juist over het gevoel gaat, is er meer balans. 

Engelenkaart: Gevangenschap of slavernij. Orakelset: je vorige leven        
Om angsten te helen die je nog uit eerder levens hebt overgehouden,
denk aan details uit dat verleden om de banden hiermee te verbreken en
je te bevrijden van symptomen. En dan gaat het over gevangenschap en
slavernij. Maak gebruik van je altruïstische gevoelens en geef gevolg aan
de neiging om anderen te helpen. Vriendelijk zijn en medeleven helen
zowel het individu als de wereld.                                                                      
Wat maakt dat de coronacrisis heftig in Noord Italië is uitgebroken (en in
Brabant)? In die gebieden wordt ook het meest aan intensieve veeteelt
gedaan. Volgens mij ligt daar ook een link. 
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En wat is de energetische situatie in Italië?

Tarotkaart De Ster is  een grote Arcanankaart dus een belangrijke kaart voor diepgaande processen. 
De Ster heeft getal 17 (getal van nieuwe hoop) =1+7= 8. Acht is het getal van herstel.                                
In een legging kan je de Ster vaak in verband brengen met een voorafgaande crisis, ook al ligt die 
kaart de Toren niet op tafel. Een Toren vaagt oude structuren weg en zet
alles op zijn kop.  De coronacrisis was hierbij de Toren. Geen wonder
dat de Ster nu valt. De Ster gaat over spirituele introspectie, inzicht in de
volmaaktheid van de kosmos en over vernieuwing en wedergeboorte.
De Ster is een beschermende kaart die een gelukkig welslagen
aankondigt. Het is een kaart van hoop en wijsheid en inzicht in het
grotere samenhangen. Zij symboliseert plannen die tot ver in de
toekomst , maar die we pas achteraf in volle betekenis kunnen
waarnemen. Zoals bij zaaien gaat er enige tijd overheen voordat we de
vruchtbare resultaten oogsten.  

Engelenkaart: Romantiek. Orakelset: helen met de Engelen                      
De Engelen en andere Lichtwezens/ Gidsen erkennen het verlangen van
je hart naar Liefde. Je krijgt een hele sterke drang om je Ziel over te laten
gaan en Engelen en andere Lichtwezens/Gidsen begeleiden je hierbij.
Ze geven je hulp bij het zoeken van Zielsverwantschap en het helen van
je verleden. Daarnaast wordt er meer Licht en Liefde naar je
toegetrokken. Wij zijn het die je een sterk gevoel in je hart geven,
omringt met warmte, alsof wij je een dikke knuffel geven. 

Met hoop en licht in mijn hart,

E.T.
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