
 
 

 
 

 

157 Lichtspiraal 
om op te reizen naar hogere gebieden 
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Spiralen ontstaan door groeiverschijnselen en 
bewegingen. Met deze kaart verbonden energie kan 
zich als een slang ontrollen tot een enorm Lichtlint, 
geschikt voor de ziel om op te stappen en mee te 
reizen (of tijdloos weg te zweven) naar hogere, zelfs 
buitenaardse gebieden. Het kenmerk van dit 
evenwichtige Lichtlint is dat er - net als bij het 
openbaar vervoer - verschillende opstap- en 
uitstapplaatsen zijn, afhankelijk van de frequentie van 
de ziel.  
 

Dit Lichtlint zorgt eerst voor de benodigde stevigheid en aarding, gevolgd door 
contact met de persoonlijke begeleiders (conducteurs). Het derde oog opent zich 
voor een subtiel vloeiende - maar o zo trage - beweging, die het hart langzamer 
laat slaan, de ademhaling verdiept en zo het stressniveau verlaagt. Ze 
stroomt - als door merg en been - zuiverend in de diverse diepere lagen en richt 
zich op het sensitieve KNO-gebied voor een betere afstemming op de 
kosmische boodschappen (helder spreken, ruiken en horen). 
 
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: Lichtlint – opstappen – meereizen – wegzweven – vertraging 
hartslag – verdieping ademhaling – verlaging stressniveau – zuiverend – diepere 
lagen – KNO-gebied – betere afstemming. 
 
In te zetten: om op het Lichtlint op te stappen en mee te reizen (wegzweven). 
Voor een natuurlijke vertraging van de hartslag. Om een verdieping in de 
ademhaling te bereiken. Als middel om het stressniveau te verlagen. Voor een 
zuiverend effect in de diepere lagen. Om de keel, neus en oren beter af te 
stemmen op kosmische boodschappen (helder spreken, ruiken en horen). 
 
Vraagstelling: 

• Is er gelegenheid om onder begeleiding tijdloos weg te zweven? 
• Kan een verdieping in de ademhaling en vertraging van de hartslag 

welkom zijn?  
• Heeft de persoon last van drukte en stress?  
• Kan de persoon ontvankelijkheid voor kosmische boodschappen gebruiken 

(helder spreken, ruiken en horen)? 

 


