
 
 

 
 

 

119 Oceaanster 
deinende kracht 
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Naar je eigen parel gaan (ook al lijkt die zwart) is het 
thema van deze kaart. De universele bron - een 
deinende oceaan van energie - omgeeft al prikkelend 
en zinderend het energielichaam en trekt dit naar zich 
toe. Omgeven door hoge frequenties raakt een 
Lichtstraal zachtjes de unieke parel aan (de kern), voor 
het vinden van - en het focussen op - de eigen parel. 
Als een geconcentreerde bol van energie wil deze 
openspatten de ruimte in, om daar rustig en 
geborgen weg te drijven in de oneindigheid van het 
Universum.  

 
Er is wél overgave en het opgeven van controle voor nodig. Een gevoel dat 
hoort bij het vinden van zoiets moois als een parel, ontvouwt zich als een 
uitbundig sprankelende, stralende en blij makende energie, die verkwikt en 
opfrist. Daarnaast komt er een elektrisch-magnetisch veld loodrecht, krachtig 
naar beneden en werkt helend in op het skelet, met name op de tanden, het 
neusbeen en het borstbeen, om net als bij schelpen kalkafzetting te bevorderen, 
zodat het lichaam weer tegen een stootje kan. 
	
 
 
 
 
 
Kernwoorden: deinende kracht – eigen parel – openspatten – wegdrijven –
overgave – opgeven van controle – stralend – verkwikt – helend – skelet – 
kalkafzetting. 
 
In te zetten: om de eigen parel te vinden en zich erop te focussen. Om weg te 
drijven in het Universum. Voor overgave en het opgeven van controle. Voor 
verkwikkende opfrissende energie. Als heling voor het skelet en om kalkafzetting 
te bevorderen. 
 
Vraagstelling: 

• Heeft de persoon er moeite mee om de eigen parel te vinden? 
• Kan de persoon zich overgeven om weg te drijven in het oneindige 

Universum? 
• Is de persoon op zoek naar verkwikkende en opfrissende energie? 
• Is bevordering van kalkafzetting in het skelet gewenst? 

 
  


