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Deze uit 14 segmenten bestaande schijf op de kaart, 
vertegenwoordigt de eindeloze bewegingen van het 
Universum, waar nooit iets tot stilstand komt. Het met 
de kaart verbonden bewustzijn opent - zoals een 
schroefdop - een kosmische poort en maakt een 
nieuwe rechtstreekse verbinding vanuit de bron. Een 
turbulente kracht dringt - bewegend als een vortex - 
diep door tot in het hart van de persoonlijke kern en 
geeft een excellente gronding.  
 
De roterende en verplaatsende energie zorgt voor een 

wrijving, waarbij een grote hoeveelheid reinigende hitte vrijkomt, in te zetten 
(als een super ventilator) voor een gunstige invloed op de omgeving. Door 
een ruime magnetische corona (lichtkrans) om het hart heen te plaatsen geeft het 
bescherming en 'space' aan de hart-energie. Ze versterkt het al aanwezige 
Licht en transporteert dit via lichaamsvloeistoffen naar elke cel als genezer van 
energetische pijnen. De hoge liefdevolle frequentie raakt het inner-gevoel; 
extase, kracht van binnenuit, opnieuw geboren worden, maar vooral het gevoel 
van "ZIJN" is typisch voor deze kaart. 
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: eindeloze bewegingen – opent kosmische poort – verbinding met 
de bron – hart – persoonlijke kern – gronding – reinigende hitte – gunstige 
invloed – omgeving – bescherming – ruimte – hart-energie – versterkt – genezer 
– energetische pijnen – raakt het inner-gevoel – "ZIJN".  
 
In te zetten: om stroperige of stilstaande energie weer in beweging te krijgen. 
Als middel voor een excellente gronding. Voor gunstige beïnvloeding van 
omgevingen (o.a. woonruimten). Om de hart-energie te beschermen. Om Licht te 
versterken. Als genezer van energetische pijnen. Voor een positieve invloed op 
het inner-gevoel. 
 
Vraagstelling: 

• Is er een zetje nodig om stroperige of stilstaande energie weer in beweging 
te krijgen? 

• Blijft de persoon moeite houden met de gronding? 
• Is het nodig om de omgeving (woon-werkruimten) gunstig te beïnvloeden? 
• Is het hart vaak onbeschermd voor kwetsuren? 
• Heeft de persoon klachten die wijzen op energetische pijnen?  
• Is de persoon op zoek naar het beleven van het pure "ZIJN"? 


