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ultieme transformatie 

R
O

Z
E

 
  

 

www. det a a lv anhet l i ch t . c om  
 

De energie die hier is vertegenwoordigd bestaat uit 
verschillende fasen; inkapselen, cocoonen, ontpoppen 
en loslaten. De energie begint in de eerste fase te 
stromen als een brede hoogfrequente golf, die steeds 
compacter - wel met enige druk - als een cocon het 
energielichaam omgeeft. De ziel dient in diepe rust en 
stilte te cocoonen en vraagt geduld totdat het 
transformatieproces aanvangt.  
 
 
 

Als de volgende fase met een unieke expansie begint, kan dit gepaard gaan met 
onrust in het lichaam, een behoefte om te bewegen of het sidderend openen van 
dimensionele lagen. Er ontpopt zich een nieuwe lichte energie, wijds 
uitwaaierend en ruimte scheppend, zoals bij een vlinder die net uit zijn cocon is 
bevrijd. Een opgetild vrolijk dartel gevoel en vleugels krijgen om uit te slaan 
naar de vrijheid is kenmerkend voor deze energie, samen met de opbouw van 
kosmische connecties en stevige verbindingen. De laatste fase is het loslaten 
van de cocon en andere zaken, welke niet meer dienen. Daarmee is de ultieme 
transformatie naar nieuwe lichte energieën voltooid. 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: ultieme transformatie – cocoonen – expansie – nieuwe lichte 
energie – ruimte scheppend – vrolijk – vleugels uitslaan – vrijheid – kosmische 
connecties – loslaten. 
 
In te zetten: voor een ultieme transformatie naar nieuwe lichte energieën. Als 
meditatiekaart om in diepe rust en stilte te cocoonen. Om de eigen vleugels naar 
vrijheid uit te slaan. Voor het binnenlaten van vrolijke dartelende energie. Om de 
veel te krappe behuizing (cocon) los te laten. 

 
Vraagstelling:  

• Is de persoon op zoek naar een ultieme transformatie? 
• Heeft de persoon diepe rust en stilte nodig? 
• Gaat de persoon 'eindelijk' de eigen vleugels naar vrijheid uitslaan? 
• Wat gaat de persoon loslaten om vrolijke en dartele energie binnen te 

laten?  
 

 
 


