
 
 

 
 

 

181 Bezielde eik 
voor overbrenging van universele krachten 
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Een machtige magische eik is de tempel van de 
boomgeesten, die samen met andere natuurgeesten 
een onderdeel van het plantenrijk zijn.  
De eik symboliseert een waardige standvastigheid, 
wijsheid en is een kanaal om universele krachten en 
energieën op de mensheid over te brengen. Deze kaart 
roept de boomenergie van de eik op zodat ook 
stadsmensen kennis kunnen maken met die stabiele 
kracht. Ze kunnen letterlijk dezelfde zuurstof inademen 
die ook in een bos wordt ervaren. 
 

De eik geeft een krachtige op- en neergaande fijn tintelende flow, die in één 
rechte lijn van voeten naar hoofd gaat, zoals bij een stevig staande stam. Ze is 
bijzonder geschikt om zwakke, broze botten te ondersteunen. Het is een 
moeiteloze energie en erg geschikt voor beginners. Er komt een enorme hitte 
vrij die vooral aangenaam is voor mensen met koude handen, voeten en billen. 
Het is een vrijgevige eik die de enigszins gevorderden mee naar de top trekt en 
hen een verbinding laat ervaren met haar bezieling. 
 
 
 
Kernwoorden: kanaal – stadsmensen – zwakke – broze botten –  beginners – 
hitte – koude handen – voeten en billen – gevorderden – top – verbinding – 
bezieling. 
 
In te zetten: als kanaal om universele krachten en energieën op de mensheid 
over te brengen. Voor stadsmensen om kennis te maken met de energie van een 
eik. Om zwakke, broze botten te ondersteunen. Voor beginners. Om via de 
vrijkomende hitte koude handen, voeten en billen te verwarmen. Om enigszins 
gevorderden mee naar de top te trekken voor een verbinding met haar bezieling. 
 
Vraagstelling:  

• Is het voor de persoon lastig om in de stad de energie van de eik te 
voelen? 

• Heeft de persoon te maken met zwakke, broze botten?  
• Is de persoon een beginner in het voelen van energie?  
• Zijn handen, voeten en billen aldoor koud?  
• Heeft de persoon behoefte aan een verbinding met de bezieling van de eik? 


