
 
 

 

 

46 Witte adelaar 
krachtkaart, ruimt energetische vervuiling op 
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Hét totemdier de witte adelaar. Hij overziet alles vanaf 
een grote hoogte en is in staat met krachtig wit Licht 
donkere vlekken weg te duwen. Hij pikt via witte 
stralen energetische vervuiling op. Dit is een zeer 
krachtige (overweldigende) energie! Inzetten als er nog 
veel energetische rommel op te ruimen valt.  

 

 

De zuiverende activiteit van deze witte adelaar richt zich vooral op blokkades in 
de fijnere kanalen binnen het energetische netwerk (matrix). Die uiterst subtiele 
verbindingen zijn alleen vanuit een hoge frequentie (waar de adelaar zich 
bevindt) te bereiken. Er komt een grote krachtige stroming op gang waarbij een 
warmte vrijkomt, die de auravelden met al hun vertakkingen weer helemaal 
zuiver en ruim maken; meestal 'nádat' de rest al is aangepakt. Er komen soms, 
via associatie, herinneringen uit vorige levens op gang. Dit is een van de 
weinige kaarten die zoveel kracht in zich heeft, dat (lichte) bijwerkingen zoals 
duizeligheid, misselijkheid of pijntjes niet abnormaal zijn. Eenmaal voorbij aan die 
ongemakken, zorgt een kracht voor een stevige aarding, bescherming en een 
vredig gevoel, gevolgd door 'sereniteit'.  

 
Kernwoorden: krachtkaart – ruimt energetische vervuiling op – wit Licht – 
zuiverend – blokkades – stroming – warmte – ruim – vorige levens – stevige 
aarding – beschermend – vredig – sereniteit. 

In te zetten: voor een krachtige opruiming van blokkades in de fijnere kanalen. 
Om herinneringen uit vorige levens voor verwerking te activeren. Als een finishing 
Touch voor personen die al een langere tijd aan zichzelf werkten.  

Vraagstelling:  
• Zijn er in de fijnere kanalen energetische vervuilingen die nog niet zijn 

gezuiverd?  
• Is er een krachtige opruiming van vertakte blokkades gewenst? 
• Heeft de persoon al veel 'voorwerk' gedaan? 

 
 
 
  


