
 
 

 
 

 

79 Mandala  
versneld nulpunt 
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De mandala op de afbeelding zou zomaar een helder 
gekleurd glas in loodraam kunnen zijn. Toch is de 
energie van dit patroon complex; het heeft een 
bolvormige heilige geometrische structuur met talloze 
mogelijkheden. De dynamiek van deze kracht volgt 
tegelijkertijd verschillende lijnen. Het is vooral de 
criticus die de excellente precisie van het patroon zal 
waarderen. De energie die deze kaart 
vertegenwoordigt is hoogfrequent en komt als 
pulserend Licht met een hoge snelheid via het 3e oog 
of kruinchakra binnen.  

 
Ze is een samentrekkende kracht die op een zachte manier het bewustzijn 
sneller in de richting van het hart brengt; de stilte en het nulpunt in. Meteen is ze 
ook een warme stuwende eenheid die de energie naar buiten duwt en creëert 
daarmee een groot bereik. Met een stevige aarding en verbinding met het 
hogere, zet ze een healing in gang van botstructuren met name van de kaken, 
tanden en kiezen. Alle chakra’s worden op een dieper niveau aangeraakt en met 
een grote precisie geherstructureerd.  
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: versneld nulpunt – complex – talloze mogelijkheden – 
tegelijkertijd – criticus – pulserend Licht – samentrekkende kracht – groot bereik 
– healing botstructuren – herstructurering chakra's. 
 
In te zetten: om versneld in het nulpunt te komen. Als energie met talloze 
mogelijkheden. Om kritisch te mogen zijn. Voor een groter bereik. Om healing in 
gang te zetten van botstructuren met name van kaken, tanden en kiezen. Voor 
herstructurering van alle chakra’s. 
 
Vraagstelling: 

• Is er een versneller nodig om stil te worden en het nulpunt te bereiken? 
• Onderzoekt de persoon graag alle mogelijkheden? 
• Is er vaak commentaar op de kritische blik van de persoon? 
• Heeft de persoon behoefte aan een groter bereik? 
• Zijn er problemen met tanden, kiezen of botstructuren? 
• Hebben chakra's op een dieper niveau herstructurering nodig? 

 
 


