
 
 

 

 

43 Oog van Horus 
om waarheden te durven aanschouwen 
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Het rechteroog, het zonneoog, beschermt tegen 
kwade krachten. De mens die op zoek is naar de 
universele waarheid - de essentie achter alle 
waarheden - kan deze alleen vinden als hij in staat is 
de wereld door het oog van Horus te bezien. Pas dan is 
hij in staat om de oude informatie te herkennen, te 
ervaren en te beleven. De kaart is voorzien van een 
aangename kracht om die waarheden te durven 
aanschouwen en kwade elementen buiten te houden.  

 
De eerste activiteit van deze kaart, is de signalen vanuit de drie bovenste 
chakra’s bundelen tot een krachtig hoogenergetisch pulserend, tintelend veld, 
dat zich uitstrekt van vlak voor de ogen tot binnenin het voorhoofd. Ze betovert 
iemand met haar witte Licht en maakt het mogelijk om in trance te raken. 
Personen die op ‘astrale helderziendheid’ zijn gericht, nemen hierdoor meer 
waar. De groep die ‘nooit iets ziet’ voelt de vriendelijke warme uitstraling van 
deze kaart. Vervolgens zorgt de kracht voor aarding voordat ze met haar 
transformerende taak begint. Ze is een onvermoede genezer. 
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: waarheden te durven aanschouwen – bescherming tegen kwade 
krachten – aangename kracht – chakra’s bundelen – hoogenergetisch – trance – 
meer waarnemen – vriendelijke warmte – aarding – transformeren – genezer. 
 
In te zetten: om waarheden te durven aanschouwen. Om zich tegen kwade 
elementen te beschermen. Om in trance te komen. Voor personen die een diep 
verlangen koesteren meer te mogen zien. Voor transformerende taken. Indien 
een genezer nodig is.  
 
Vraagstelling:  

• Is het voor de persoon veilig genoeg om waarheden te aanschouwen? 
• Is er bescherming nodig tegen kwade elementen? 
• Heeft de persoon helderziende kwaliteiten om verder te ontwikkelen?  
• Is er grote behoefte aan genezing? 

 
 
 
 
  


