
 
 

 

 

188 De Grote Witte Broederschap  
vertegenwoordigers van het witte Licht 
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Deze kaart maakt verbinding met 'De grote witte 
broederschap'. Dit is een collectief van verschillende 
lichtgroepen uit verscheidene sferen en dimensies. De 
groepen worden gevormd door opgestegen geëvolueerde 
geesten die zelf ooit mens zijn geweest, maar niet meer 
zullen incarneren. Zij vormen één krachtveld en 
vertegenwoordigen het 'Witte Licht' hier op aarde. Via 
een hoge golflengte schenken zij een deel van hun 
kristallijne krachtveld, dat ons als sterveling zachtjes 
omhult, warm en zuiver. Dit toegankelijke veld maakt het 

makkelijker om een verbinding met hen aan te gaan en bij hun energie - die 
vele malen hoger in vibratie is - zich thuis te voelen.  
 
Met een zindering, onbekende prikkel of het gevoel niet alleen te zijn, maken ze 
hun aanwezigheid aan ons bekend. De broederschappen - met hun hoge 
denkwijzen - ontsteken het innerlijk Licht en raken het hart op een diep niveau. 
Door hun voortstuwende kracht motiveren en steunen ze de ziel om vol te 
houden in een wereld die steeds gekker lijkt te worden. Een heerlijke kaart 
om niet te vergeten. 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: 'De grote witte broederschap' – collectief – vertegenwoordigen –
'Witte Licht' – makkelijker – verbinding – hoger in vibratie – thuisvoelen –
aanwezigheid – steunen – vol te houden – gekker wordende wereld – heerlijke 
kaart. 
 
In te zetten: om makkelijker in verbinding te komen met 'De grote Witte 
Broederschap'. Voor het thuisvoelen bij energie die vele malen hoger in vibratie 
is. Om aanwezigheid van opgestegen broeders waar te nemen. Als steun om vol 
te houden in een wereld die steeds gekker lijkt te worden. Als een heerlijke kaart 
om niet te vergeten.  
 
Vraagstelling:  

• Kent de persoon het verlangen om kennis te maken met de energie van 
Witte Broederschappen? 

• Heeft de persoon het gevoel van thuiskomen in hoge vibraties? 
• Weet of herkent de persoon het contact wel met de Witte 

Broederschap?  
• Heeft de persoon steun nodig om vol te houden in de steeds gekker 

wordende wereld om ons heen? 


