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Het Keltische kruis is een samenvoeging van een 
Christelijk kruis met een heidens zonnewiel. Het slaat 
een brug naar verschillende gebieden in het 
Universum, die voor doorleefde zielen vanuit een 
historische traditie herkenbaar zijn. De energie van 
deze kaart is sterk ondersteunend en beschermend 
naar de mensheid toe. Ze is heel erg krachtig, 
hoogfrequent, liefdevol en subtiel tegelijkertijd. Ze 
begint haar activiteit rondom het hoofd en omgeeft 
daarna het energielichaam. Na een verankering in de 
Aarde stroomt het snelle heldere witte Licht als een 

draaiende wave bruisend op en neer, niet alleen door het energielichaam, maar 
ook reinigend door omgevingsruimten op zoek naar heelheid.  
 
Vanuit de onmetelijke wijsheid is ze er vooral op gericht om entiteiten en 
verbindingen daarmee op het aller diepste niveau met liefde uit de aura en uit de 
verblijfsruimten te verwijderen (dit kan even onaangenaam of emotioneel 
aanvoelen). Het tintelen van handen duidt op een opschoning, een 
vernieuwing die opluchting en ontspanning brengt, maar ook vreugde, 
dankbaarheid en ontroering zijn genoemd. 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: liefdevolle bescherming – brug naar verschillende gebieden –
ondersteunend – beschermend – subtiel krachtig – reinigend – omgevingsruimten 
– heelheid – entiteiten verwijderen – opschoning – vernieuwing. 
 
In te zetten: voor liefdevolle bescherming. Om een brug te slaan naar 
verschillende gebieden in het Universum. Als reiniger voor omgevingsruimten. Om 
entiteiten liefdevol uit aura's te verwijderen. Als beschermer om boven het bed te 
hangen en daardoor rustiger te kunnen slapen. Om ruimten en werkplekken te 
ontdoen van negatieve energieën. 
 
Vraagstelling: 

• Is er een gebrek aan liefdevolle bescherming? 
• Heeft de persoon iets met bruggen slaan tussen verschillende uitingen? 
• Wordt de persoon geplaagd door entiteiten? 
• Is er sprake van verontreinigde ruimten of werkplekken? 

 
 
 


