
 
 

 

 

142 Regenboog 
verbindende brug 
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Een regenboog - net zo oud als onze dampkring - 
brengt volgens volksgeloof rijkdom en voorspoed (pot 
met goud). De gedifferentieerde energie - elke 
kleur een andere frequentie - die deze kaart aantrekt, 
bestaat uit een grote diversiteit aan 
energiestructuren, zowel magnetisch als elektrisch 
met een complexe gelaagdheid die verbonden is met 
verschillende dimensies. Door een Multi 
aantrekking is ze een allemans vriendje en helpt 
iedereen om de juiste (eigen)energie te vinden.  
 

Ze functioneert als een brug tussen hogere en lagere, eenvoudige en complexe 
energieën. Ze verbindt - met een frisse heldere stroom die schoonmaakt - het 
hemelrijk inclusief Engelen direct met de persoon op aarde. Daarbij gaat het 
beroeren van hart en ziel heel subtiel maar zeker niet ongemerkt. Haar veilige 
energie is geschikt voor het werken met verschillende auralagen en chakra's, 
maar ook voor de onderzoeker die wil weten welke energiefrequentie er achter 
deze kaart te ontdekken valt.  
 
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: gedifferentieerde energie – diversiteit aan energiestructuren – 
complexe gelaagdheid – verschillende dimensies – Multi aantrekking – brug – 
verbindt – beroeren van hart en ziel – veilige energie – auralagen en chakra's – 
onderzoeker – ontdekken.  
 
In te zetten: als hulp om de juiste (eigen)energie te vinden. Om een 
verbindende brug te maken tussen hogere en lagere, eenvoudige en complexe 
energieën. Voor verbindingen van de persoon met het hemelrijk en de aarde. Om 
veilig te werken met verschillende auralagen en chakra's. Als middel voor 
onderzoekers in het ontdekken van energiefrequenties.  
 
Vraagstelling: 

• Heeft de persoon moeite met het vinden van de juiste (eigen) energie? 
• Zijn er veel verschillen in energieën te overbruggen? 
• Is er hulp nodig voor verbindingen met het hemelrijk en de aarde? 
• Kan veiligheid het werken met verschillende auralagen en chakra's 

verbeteren? 
• Is de persoon energiefrequenties aan het ontdekken? 

 


