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Deze afbeelding van een ontluikende bloemknop is 
verbonden met een liefelijke, delicate en zuivere 
energie. Eentje die in een babykamer niet zou 
mogen ontbreken. Ze schenkt vanuit onvoorwaardelijke 
kosmische liefde voor de mensheid een specifieke 
levenskracht die zacht aanvoelt en toch sterk en 
helend is. Ze helpt ons - via een verbondenheid met 
begeleiders - om het hogere bewustzijn te 
ontsluiten en een nieuwe fase binnen te gaan. 
 
 

Ze is dé aangewezen aardende energie om in te zetten voor elk nieuw project 
dat op aarde - na een ontkiemende kracht - een ontluikende levenskracht nodig 
heeft, zoals voor een nieuwe liefde, een betere baan, een andere huisvesting of 
voor dromen die op verwezenlijking liggen te wachten. Het is een energie die 
wakker maakt, een goede start van de dag geeft en de zin om iets te 
ondernemen. Een energie die de handen warm maakt en uitstroomt om te delen 
en een positieve draai te geven aan passiviteit en machteloosheid. 
 
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: ontluiken – liefelijke, delicate en zuivere energie – babykamer – 
specifieke levenskracht – verwezenlijking – sterk helend – hogere bewustzijn 
ontsluiten – nieuwe fase binnengaan – nieuw project – levenskracht – maakt 
wakker – goede start – positieve draai – machteloosheid.  
 
In te zetten: als afbeelding op een babykamer. Voor een specifieke levenskracht, 
sterk en helend. Om het hogere bewustzijn te ontsluiten en een nieuwe fase 
binnen te gaan. Als aardende energie om in te zetten om nieuwe projecten te 
verwezenlijken. Voor het wakker worden en een goede start van de dag. Voor een 
positieve draai bij passiviteit en machteloosheid. 
 
Vraagstelling: 

• Is de persoon bezig om een nieuwe fase binnen te gaan?  
• Zijn er nieuwe projecten te verwezenlijken?  
• Ervaart de persoon een moeizame start van de dag? 
• Warmen de handen om een positieve draai aan passiviteit en 

machteloosheid te geven? 
 
 


