
 
 

 

 

84 Zonnebloem  
Fibonaccireeks 
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Zonnebloemen draaien (net als wij) naar het licht en 
groeien zo hoog mogelijk. Het binnenste patroon van 
de zonnebloem is gebaseerd op een Fibonaccireeks, 
dat de Goddelijke proportie vertegenwoordigt. 
Zonnebloemen staan voor warmte, levenslust, 
bewondering en toewijding. Via het 3e oog en langs 
de keel komt er een mooie zachte sprankelende 
energie naar het middelpunt en in de richting van het 
hart.  
 
 

Er vloeit dan vanuit het hart een ultra fijnmazig netwerk (matrix) door het hele 
energielichaam heen naar buiten. Van daaruit waaiert ze – net als bij het hart van 
een zonnebloem - met een uitdijende kring steeds verder uit. Ze komt 
vervolgens in een andere 'ruimte' en verruimt daarmee het bewustzijn. Ze 
zorgt voor een stevige gronding en creëert een beschermende cocon-achtige 
ruimte voor het energielichaam om daarin boven het aardse 'zelf' uit te kunnen 
stijgen. Via haar matrix verbindt ze zich met een specifiek genezende kracht, 
die nodig is om beschadigingen of onderbrekingen in de Fibonaccireeks te healen. 
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: Fibonaccireeks – levenslust – toewijding – middelpunt – hart – 
fijnmazig netwerk – uitdijende kring – bewustzijnsverruiming – gronding –
beschermende cocon – boven het ‘zelf’ uitstijgen – verbinding met genezende 
kracht. 
 
In te zetten: voor meer levenslust en toewijding. Om de aandacht naar het 
middelpunt te richten (focussen). Om het bewustzijn vanuit het hart te 
verruimen. Voor het boven het aardse 'zelf' uit te kunnen stijgen. Als verbinding 
met een specifiek genezende kracht om beschadigingen of onderbrekingen te 
healen. 
 
Vraagstelling:  

• Beschikt de persoon over genoeg levenslust en toewijding? 
• Kan de persoon zich focussen op het middelpunt (hart)? 
• Lukt het de persoon maar niet om verder te komen? 
• Is een healing nodig voor de repeterende reeksen (Fibonaccireeks)? 

 
 
  


