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Op deze kaart drijven - als in een oceaan - de kristallen 
dezelfde richting op. Ook de energie ervan stroomt met 
een hoge frequentie als een warme golf door het 
energielichaam in de richting van het fysieke lichaam. 
Ze zet de kruin open en maakt de weg vrij voor 
binnenstromende energieën. Als een oceaan van Licht 
schijnt ze met haar grote sterke flashlight op 
(emotionele) spanningen en pijnen om deze naar het 
dagbewustzijn te brengen, samen met de uitnodiging 
tot healen. 
 

Via de lichaamsvloeistoffen ontwart en zuivert ze de emotionele lichamen, 
zodat alléén afstemmingen op de persoonlijke emoties overblijven. Emoties vanuit 
de collectieve velden worden op een liefdevolle manier teruggeplaatst, naar 
daar waar ze vandaan komen. Hierdoor komt er dichter bij de kern plaats vrij 
en is puur leven in de eigen flow mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: eigen flow – warme golf – maakt de weg vrij – spanningen en 
pijnen – healen – ontwart emotionele lichamen – terugplaatsen collectieve 
emoties – dichter bij de kern. 
 
In te zetten: om de weg vrij te maken voor binnenstromende energieën. Als 
hulp om spanningen en pijnen voor healing naar het dagbewustzijn te brengen. 
Voor het ontwarren en zuiveren van emotionele lichamen. Om collectieve emoties 
terug te plaatsen. Om vrij van andermans emoties in de eigen pure flow te leven. 
 
Vraagstelling: 

• Is de persoon afwerend naar binnenstromende energieën?  
• Zijn er onbewuste (emotionele) spanningen en/of pijnen om bewust van te 

worden en in healing te brengen?  
• Ervaart de persoon té heftige emoties die misschien niet eens van hem of 

haar zijn? 
• Kan de persoon de emoties terugvoeren naar een gebeurtenis 

(bewustwording)? 
• Leeft de persoon wel in de eigen flow? 


