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Hoewel de oester zich bewust is van zijn - diep van 
binnen verscholen - prachtige parel, het bewonderen 
ervan kan alleen via een geopende schelp. De mens is 
ook in het bezit van zo'n magnifieke parel, namelijk de 
eigen ziel! Bij velen is die zuivere ziel verstopt zoals in 
een dichte oesterschelp met scherpe gekartelde 
randjes ter bescherming tegen hevige en turbulente 
krachten. De sterke uitstraling van deze kaart ruimt 
dubieuze, moeilijk verteerbare aangelegenheden op, 
zodat de ware bezieling door kan breken. 
 

En op de golf van liefde die dan ontstaat is het heerlijk wegzakken in de zachte 
kalme bedding van de eigen schelp. Vandaaruit is een glimp op te vangen van de 
natuurlijke unieke parel samen met het besef dat deze binnenin te vinden is en 
niet buitenom of omhoog. De parel opent een poort naar diepere dimensies en 
maakt versluieren van de ziel overbodig. De vrije ziel mag fonkelen als een 
glimmende parel en zich gekoesterd voelen als het kostbaarste bezit. 
 
 
 
  
  
 
 
Kernwoorden: bewonderen – opruimen – moeilijk verteerbare – ware bezieling –
heerlijk wegzakken – besef – binnenin – poort – versluieren – overbodig –
kostbaarste bezit. 
 
In te zetten: voor het bewonderen van de eigen parel als kostbaarste bezit. Om 
dubieuze, moeilijk verteerbare aangelegenheden op te ruimen. Als doorbraak van 
de ware bezieling. Een kaart om heerlijk bij weg te zakken. Voor het besef naar 
binnen te gaan en niet buitenom of omhoog. Om een poort naar diepere 
dimensies te openen. Bij het overbodig maken van versluieringen van de ziel. 
 
 
Vraagstelling:  

• Is de persoon zich bewust van de eigen parel als kostbaarste bezit? 
• Zijn er dubieuze, moeilijk verteerbare aangelegenheden om op te ruimen?  
• Is er grote behoefte om heerlijk weg te zakken? 
• Beseft de persoon dat het zaak is om naar binnen te gaan en niet naar 

buiten of omhoog? 
• Herkent de persoon versluieringen van de ziel om die te beschermen?  


