
 
 

 
 

 

108 Vlucht  
vrijheid, verbinding, vreugde 
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De energie van deze afbeelding bestaat uit drie energie-
elementen - samenwerkend als één holografisch geheel 
- in verbondenheid met de aarde. Het eerste element 
vormt het voorbeeld; gevuld met 'bronenergie' van 
pure liefde. Via een krachtig draaiende vortex 
beweegt ze - als een paraglider - geruststellend en 
aanmoedigend in de richting van het hart - uitnodigend 
- om met haar mee te vliegen; de onafhankelijke 
vrijheid en de ruimte tegemoet.  
 

Het tweede element komt als een gloeiende lichtstraal al tintelend en prikkelend 
via de kruin naar binnen en benadrukt de verschillen tussen links en rechts. Ze 
sleurt - zoals in een riviertje dat alles wat los zit naar beneden meandert - de 
barrières in het hoofd, de nek en de schouders al reinigend via de buik mee naar 
beneden. Het derde element is een hoogfrequente (buitenaardse) energie welke 
elektromagnetisch van aard is en hierdoor koeler, serener en subtieler 
aanvoelt. Dit energetisch deel brengt op een fluweelzachte manier Licht en 
heling.  
 
Tezamen moedigen ze aan om in alle rust en ontspanning - net als de vogels - 
een beweging voorwaarts te maken en om te leven volgens de eigen 
(kern)waarheid die dicht bij de blauwdruk ligt. Een kans voor nieuwe keuzes, 
waarbij niets hoeft, maar waar vrijheid, vrede en vreugde elkaar ontmoeten. 
 
 
 
Kernwoorden: vrijheid – verbinding – vreugde – bronenergie – pure liefde – hart 
– onafhankelijk – ruimte – verschillen links rechts – reinigend – 
elektromagnetisch – Licht – heling – aanmoedigen – beweging voorwaarts – leven 
volgens eigen (kern)waarheid – nieuwe keuzes – vrede. 
 
In te zetten: voor een vlucht naar vrijheid en ruimte. Om de verschillen tussen 
rechts en links te benadrukken. Om een beweging voorwaarts te maken. Als 
aanmoediging om volgens eigen (kern)waarheid te leven. Als kans voor nieuwe 
keuzes. 
 
Vraagstelling: 

• Voelt de persoon zich beperkt in ruimte en in de vrijheid? 
• Zijn er grote verschillen tussen links en rechts? 
• Durft de persoon een beweging voorwaarts met nieuwe keuzes te maken? 
• Is het leven volgens eigen (kern)waarheid een utopie?  


