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intens wit Licht 
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De prachtige hoogfrequente energie van deze 
afbeelding is afkomstig uit een zeer ver gebied waar 
ook Engelen vertoeven. Ze bestaat uit een bundeling 
van een drietal dimensionele lagen dat met krachtige 
stralen van wit Licht het energielichaam omgeeft en 
vult. Deze energieën - volledig met elkaar in balans - 
bestaan uit één deel dat liefde en bescherming brengt 
naar het hart, één deel voor de reiniging van het 
energielichaam en één deel als kanaal (Beam) vol van 
intens wit Licht met een aardende werking.  

 
Het witte Licht met haar grote uitstraling zoekt - zoals een toneelspot het licht op 
de toneelspeler werpt - om duistere delen (ook entiteiten) te verlichten. Zelfs 
het in het donker gehulde oeroude verdriet (uit andere dimensies) krijgt de 
kans om in dit witte Licht aan verwerking te beginnen. Personen die (nog) door 
donkere krachten, zware energieën zijn omgeven of daarop resoneren, voelen 
dit soms aan als 'te veel wit Licht'. Moed is er dan nodig om het witte Licht 
volledig toe te laten en het duistere te verdrijven.  
 
De stralen, die het kruinchakra openen, brengen veel tintelingen met zich mee en 
fungeren als een routeplanner die de weg voorbij de oneindige sterrenwereld 
naar de bron van het witte Licht aangeeft. Is eenmaal de bestemming bereikt dan 
wacht er een euforisch gevoel. 
 
 
Kernwoorden: intens wit Licht – krachtige stralen – liefde – reiniging – Beam – 
duistere delen verlichten – oeroud verdriet verwerken – donkere krachten – 
verdrijven –routeplanner. 
 
In te zetten: om intens wit Licht te ontvangen. Voor het verlichten en verdrijven 
van duistere delen. Om de verwerking van oeroud verdriet (uit andere dimensies) 
op gang te brengen. Als routeplanner om de bron van het witte Licht te vinden en 
daarmee een stap voorwaarts te maken. 
 
Vraagstelling: 

• Is de persoon in staat om méér wit Licht te ontvangen? 
• Begeeft de persoon zich in donkere, duistere gebieden of omgevingen? 
• Is er nog oeroud verdriet aanwezig, dat 'eindelijk' in verwerking mag 

komen? 
• Kan de persoon langs de witte Lichtbeam de weg naar de Lichtbron 

vinden? 
 


