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Heilige ruimte
rebirthing
De afbeelding van deze kaart verbeeldt het
bovenaanzicht van een heilige kosmische rebirthing
tempel voorzien van een bewaakte toegangspoort. De
energie die deze kaart oproept maakt eerst het
energielichaam - via het hart - aan de energie van de
Aarde vast en zoekt dan contact met de persoonlijke
Gidsen, begeleiders en het hogere zelf. Een ferme
haast in vervoering brengende werveling verhoogt het
trillingsniveau van het kruinchakra en het 3e oog,
voelbaar als een lichte druk rondom het hoofd.

Via de buik en maagstreek komt er een warme zuivere lichtstraal binnen. Het
vloeibare Licht bolt zich op als een zuivere ruime veilige bol van energie
waarin alles samenkomt en rebirthing kan plaatsvinden. Eenmaal verbonden en
één geworden geeft het een stille diepe serene rust, verwondering en een gevoel
van puur 'zijn'. Het is een groeistap, een upgrade in de evolutiespiraal. Het is
een van de weinige kaarten die oude angst (blokkades) van fout gelopen
inwijdingen of initiaties uit vorige levens kan herstellen en healen.

Kernwoorden: rebirthing – rebirthing tempel – contact met Gidsen – verhoogt
trillingsniveau – vloeibaar Licht – veilige bol – stille rust – 'zijn' – groeistap – oude
angst – fout gelopen inwijdingen.
In te zetten: als rebirthing. Voor contact met de persoonlijke Gidsen,
begeleiders en het hogere zelf. Om het trillingsniveau te verhogen. Als veilige bol
waarin alles samenkomt. Voor stille diepe serene rust en om te zijn. Als een
upgrade in de evolutiespiraal. Voor herstel van fout gelopen inwijdingen of oude
angsten uit vorige levens.
Vraagstelling:
• Is de persoon aan rebirthing toe als een upgrade in de evolutiespiraal?
• Is er behoefte aan veelvuldig contact met persoonlijke Gidsen?
• Maakt de persoon steeds omtrekkende bewegingen zonder in de kosmische
tempel te geraken?
• Heeft de persoon te maken met oude inwijdingsangsten?
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