
 
 

 

 

153 Schildpad  
om even bij weg te duiken 
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Schildpadden zijn sinds de prehistorie op aarde 
aanwezig en genieten bij de native volkeren en bij 
Sjamanen een heilige status. Ze zijn verbonden met 
een volwaardig doorleefde - miljoenen jaren oude - 
etherische entiteit, vol wijsheid en geduld, met een 
solide krachtige uitstraling; voor vele 'oude zielen' een 
vreugde van herkenning. De solitaire schildpadenergie 
leeft in een andere dimensie van bestaan en kan in het 
ruimte/tijdloze gebied terug in de tijd voor healingen 
van vorige levens. Ze kan ook gestaag het hart 
veroveren om verloren gewaande energieën terug 

te halen en te transformeren naar hogere frequenties. 

De solide slow-energy genereert warmte, is verstillend, ontspannend en heeft 
een duidelijke basis. Ze nodigt uit om af en toe weg te duiken in het 
energetische pantser bij behoefte aan stevigheid en rust. Geschikt om de 
buitenwereld even te vergeten en bewuster te worden van het eigen lichaam. 
 
  

 
 
 
 
  
Kernwoorden: healingen – vorige levens – verloren energie – terughalen – 
transformeren – solide slow-energy – wegduiken – behoefte aan stevigheid – rust 
– buitenwereld vergeten. 

In te zetten: om terug te gaan in de tijd voor healingen van vorige levens. Om 
verloren gewaande energie terug te halen en te transformeren. Voor het beleven 
van een solide slow-energy. Als middel om af en toe bij weg te duiken. Bij 
behoefte aan stevigheid en rust. Om de buitenwereld even te vergeten bij burn-
out klachten of oververmoeidheid  

Vraagstelling:  
• Vermoedt de persoon dat er schrijnende wonden uit vorige levens geheald 

mogen worden? 
• Heeft de persoon last van hyperactiviteit en onrust? 
• Is er een behoefte om af en toe eens weg te duiken? 
• Ontbreekt het de persoon aan stevigheid en rust?  
• Mag de persoon even de buitenwereld vergeten wegens burn-out of 

oververmoeidheidklachten? 


