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Zo bont en feestelijk uitgedost als deze fantasievogel 
is, zijn ook de energieën die ze oproept 'kleurrijk' te 
noemen. Alsof de schepper met een groot pallet 
verschillende energieën bijeen heeft gebracht, die zich 
niet als zus of zo laten voelen. Al die gevarieerde 
energieën komen van ver weg en het duurt even voor 
ze beneden zijn en de aarde kunnen raken. En waar 
de een weinig merkt van al die energieën die zo fragiel 
aanwezig zijn, of twijfelt of het niet de eigen 
energiestromen voelt, baadt de ander zich in een 
serene, oneindige stilte en rust van een broos nieuw 

bewustzijnsniveau.  
 
Door het hoge delicate Licht dat de vogel meebrengt, bereikt het de toppen van 
het zenuwstelsel om deze als antennes geschikt te maken. De vogel geeft een 
knipoog aan een te serieuze mind, laat zien dat er vrolijkheid, plezier en 
compassie te beleven valt en stimuleert de creativiteit van de geest.  
 

 

 

Kernwoorden: fantasievogel – 'kleurrijk' – gevarieerd – aarde raken – twijfel – 
eigen energiestromen – toppen zenuwstelsel – antennes – serieuze mind – 
vrolijkheid – plezier – compassie.  
 
In te zetten: als middel om een grote hoeveelheid aan gevarieerde energieën in 
één keer te aarden. Voor meer zekerheid over het zuiver waarnemen van 
energieën. Om de toppen van het zenuwstelsel geschikt te maken als antennes 
voor subtiele energieën. Om een serieuze mindset meer vrolijkheid en plezier te 
verschaffen. 
 
Vraagstelling:  

• Is de persoon eraan toe om een grote hoeveelheid aan gevarieerde 
energieën in één keer te aarden? 

• Twijfelt de persoon aan waarnemingen van energieën (eigen of die van de 
kaarten)?  

• Is het zenuwstelsel al geschikt om subtiele energieën waar te nemen? 
• Beleeft de persoon tijdens de transformatieperiode nog wel vrolijkheid en 

plezier? 

 


