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Een derde boek maken was niet echt de bedoeling, maar 
overgehaald om het wel te doen ben ik er nu blij mee. Het 
is toch handig om even snel in een boek de betekenis van 
een kaart op te zoeken, als je computer of telefoon uitstaat 
vanwege de straling.  
 
Deze derde serie kaarten overtreft wat energie betreft de 
eerdere series 1 en 2 en wordt als een bundel van vreugde 
ervaren. Alle kaarten hebben dan ook een ranking van 4 
sterren en alle symbolen (energie, meditatie, drinkwater) 

zijn van toepassing. 
 
Mijn dank gaat vooral uit naar Gert-Jan Ten Klei. Hij hielp me door tussendoor in 
kleine oplages prachtige afdrukken te maken, wat mij enorm stimuleerde om door 
te zetten. 
 
Maar na 189 kaarten stopte ineens de energie die ik nodig had om nog meer 
tafeltjes te maken (en daarna te fotograferen). Er ontbraken nog vier 
tafeltjes/kaarten om de serie compleet te maken, bedacht ik me. Toen kreeg ik 
van mijn kosmische begeleiders door dat alle activaties mét de benodigde 
energieën al waren gegeven en al in de materie op aarde verankerd. Ik moest 
maar eens gaan zoeken in de ongebruikte foto’s (uit 2013-2017).  
 
Oeps, ze hadden gelijk; er waren vier volledig geactiveerde tafeltjes waarvan ik 
de foto’s als 'niet mooi genoeg' terzijde had gelegd. 
 
Zo kwam het designtalent van Miranda Verschueren nog heel goed van pas om 
ook van de 'niet zo fraaie foto’s toch nog prachtige kaarten te maken; met heel 
veel dank! 
 
Ook veel dank aan de kosmische helpers die op energetisch niveau 
ondersteunden en het verschil maakten tussen een gewone kaartenset en deze 
energetisch geladen kaarten. 
 
 
Al met al veel vreugde van dit boek. 
  
 
Ria Feskens  
 
Oisterwijk, maart 2022. 
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Snel een kaart trekken: Intussen is de stapel kaarten gegroeid en om 
daaruit de juiste te trekken is het een manier om de kaarten in vlot 
tempo als een waaier uit te spreiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kaart die de meeste ruimte in beslag neemt (rode pijl), is het 
onbewuste thema en die trek je eruit. 
 
Energie aanroepen via een zelf gemaakt Lichtwerktafeltje: 
Lichtwerktafeltjes hebben tot doel om bepaalde energie te bundelen die 
daardoor krachtiger wordt voor een kortere periode, om vervolgens de 
gebundelde energie in te zetten voor een goed doel. Door een lichttafeltje 
te maken trek je energie (van bijvoorbeeld Engelen) naar het tafeltje toe.  
 
Welke goede doelen zijn er te bedenken? 
 

• Het reinigen van een ruimte. Zo kun je, als je gasten of 
cliënten verwacht die nogal zware energie bij zich dragen, je 
ruimte effectief reinigen door een tafeltje in een hoekje van je 
kamer op te stellen. Door de kracht en de hoge frequentie van de 
gebundelde energie wordt constant de (zware) energie in je kamer 
getransformeerd. Na 24 uur valt er niets meer te reinigen en kun 
je de energie onder dankzegging bevrijden en je spullen weer 
opruimen. 

• Het reinigen van jezelf of van iemand anders. Besmette of 
vermoeide voorwerpen of stenen kunnen gereset en weer 
gebruiksklaar worden gemaakt. Zo kan het voorkomen dat een 
minerale steen een uitgeput “geestje” bevat. Deze kan weer 
opgepept worden op een Lichtwerktafeltje. Ook zieke mensen 
kunnen onder de aandacht van de Spirits gebracht worden. Je 
schrijft de naam van de persoon (of van jezelf) op een briefje en 
legt deze op het tafeltje. Je kunt ook een foto neerleggen. Let op: 
Altijd toestemming vragen of je foto’s van iemand mag gebruiken! 

• Educatie. Het werken met lichtwerktafeltjes leert je meer de 
verschillen in energie te voelen en een groter respect voor de 
ongeziene en magische werking van de tafeltjes te ontwikkelen.  
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Dit heb je nodig: 
 

• Goede ondergrond (zonder metaal) 

• Mooie doek of gekleurd papier 

• Salie, of heilig hout of wierook en een aansteker 

• Diverse voorwerpen, stenen of kaarten uit je set 

• Ongeveer een uur de tijd 

 

Werkwijze: 
 

• Zoek (of koop) stenen, schelpen of iets dergelijks.  
 
• Bepaal de plaats. Binnen of buiten, een ruimte op de grond, of een stuk op 

je tafel met een mooie doek eronder (zonder metaal in het frame). Een 
plaats waar het tafeltje de eerste tijd ongestoord zijn energie op kan 
bouwen. 

 
• Reinig de plaats door salie of heilig hout aan te steken en de rook erover te 

verspreiden of gebruik Energy Clean met de intentie dat alles wordt 
gereinigd. 

 
• Vraag toestemming. Je gaat een heilig ritueel houden, daarom vraag je (in 

gedachte) eerst toestemming aan je begeleiders, gidsen of aan je hogere 
zelf of je een lichtwerktafeltje mag maken en met gebundelde energie mag 
werken. 

 
Als je tafeltje klaar is: 
 

• Ga voor je tafeltje staan en maak zelf contact met de aarde. 

• Plaats jezelf in gedachte in een transparante bol. 

• Maak contact met je hart en open je hart. 

• Zet in gedachte een dubbele piramide over je heen (zie kaart 8), zo groot 

als je huis en vul die met bliksemlicht. 

• Vraag de begeleiders te willen komen samen met de benodigde energie. 

• Open je handen en wacht tot de energie zich daar opbouwt (dit voel je). 

• Breng die energie langzaam naar jouw tafeltje en laat ze daar los. 
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Opruimen. Een Lichtwerktafeltje is voor korte rituelen. Tijdens het 
maken van een Lichtwerktafeltje bundel je en houd je als het ware de 
energie gevangen. Die energie MOET je daarna weer bevrijden. Dat doe 
je door dank te zeggen en te 'wapperen' boven je lichtwerktafeltje.  
 
PS. Als je denkt langer nodig te hebben dan een paar dagen, dan heb je 
meer aan een Altaar. Een Altaar is een vaste plaats met een vaste 
verbinding via een bepaald soort bewustzijn. Altaren (net als in de kerk) 
werken langdurig en zijn plaatsen waar je zomaar even langs kunt gaan 
voor bijvoorbeeld een schietgebedje.  
 
Magnetiserende handen (kaart 192) is geschikt om snel - iemand die 
het nodig lijkt te hebben - een energetisch steuntje op afstand te geven:  
 

• Vraag innerlijk of je dit mag doen. 

• Schrijf dan de naam van de persoon op een briefje. 

• Activeer je handen met de kaart 192 (kan ook met andere 

kaarten). 

• Leg ze vervolgens op het briefje, of neem dit tussen je 

geactiveerde handen.  

• Laat een minuutje de energie stromen. 

• Was na afloop je handen met de intentie dat alles wat niet 

van jou is of bij je hoort met het water wegspoelt. 

 
PAS OP! Niet ‘zomaar voor de fun’ iets aanroepen! Het zijn 'Krachten' die 
bij verkeerd gebruik tegen je kunnen keren! En als je zelf uit balans bent 
NIET voor anderen werken. 
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verwerking vanuit de diepte 
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De oceaankracht verbonden met deze kaart, maakt de 
weg vrij om wat diep opgesloten zit naar de 
oppervlakte te brengen. Het bewustzijn van de 
oceaangeest is een echte genezer voor alle niveaus; 
zacht, warm en krachtig. Alsof helende golven 
troostend, deinend en vanuit een sterke fundering de 
lichamen overspoelen en geborgenheid bieden. 
 
Weggestopte nare ervaringen en donkere delen 
maken zich vanuit het onbewuste los en drijven met 
een stormachtige kracht naar de oppervlakte. Via een 

energetische overstijgende verschuiving is een transformatie tot vrij 
beschikbare levensenergie mogelijk. De hitte die daarbij vrijkomt maakt veel 
los, vooral in de - met slijmvliezen bedekte weefsels - zoals in de neus, de longen 
en de darmen. Met voltooiing van deze transformatie krijgt de persoon de kracht 
om gewilde stappen te nemen (waar geen ontkomen aan is), waardoor er een 
last van de schouders afvalt en het geheel helderder en lichter aanvoelt. 
 
 
 

 

 

Kernwoorden: maakt de weg vrij – genezer – weggestopte nare ervaringen – 
transformeert – vrij beschikbare levensenergie – hitte – maakt veel los – stappen 
te nemen – helderder – lichter.  

In te zetten: voor het vrijmaken van de weg voor weggestopte nare ervaringen. 
Als echte genezer. Om vrij beschikbare levensenergie te genereren. Voor het 
losmaken van de met slijmvliezen bedekte weefsels. Als hulp om gewilde stappen 
te nemen. 
 
Vraagstelling:  

• Is de weg om nare ervaringen te verwerken geblokkeerd? 
• Heeft de persoon een gebrek aan vrije levensenergie (futloos/moe)? 
• Zorgen slijmvliezen voor verstoppingen (neus, longen, darmen)? 
• Ontbreekt het de persoon aan kracht om stappen (waar geen ontkomen 

aan is) te zetten? 
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opruiming 
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Deze afbeelding laat het karakter en de 
eigenschap zien van de energie die met deze 
kaart is verbonden. Ze bestaat uit een kern 
met een elastisch lichaam dat -al bewegend 
in een massieve omgeving - geheel in 
vrijheid van vorm kan veranderen. De 
energie ervan helpt ons niet alleen om uit te 
strekken naar hogere dimensies, ze omsluit 
en transformeert ook besmette elementen 
die het energielichaam en haar omgeving 
bedreigen en ruimt deze op. 
 
 
De solide bol van licht en warmte in het midden beweegt zich met de 
kracht van een explosie als een cirkel de ruimte in, van binnen naar 
buiten en is op een afstandje waarneembaar, terwijl ze met de aarde 
verbonden blijft. Een lichte druk op het hoofd, ruimte in de keel en warme 
handen zijn voelbaar, maar ook vrijheid, vreugde en kosmische liefde 
horen bij deze energie.  
 
  
 

 
 
Kernwoorden: bewegend – vrijheid – vorm veranderen – uitstrekken – 
hogere dimensies – transformeert – besmette elementen – kracht – van 
binnen naar buiten – afstand waarneembaar – aarde – kosmische liefde.  
 
In te zetten: om de bestaande vorm waarin iemand zit te veranderen. 
Als middel om uit te strekken naar hogere dimensies. Voor het omsluiten 
en opruimen van besmette elementen, ook in de directe omgeving. Voor 
momenten van vrijheid, vreugde en kosmische liefde.  
 
Vraagstelling: 

• Is het nodig om de bestaande vorm waarin iemand zit te 
veranderen? 

• Is er hulp nodig om uit te strekken naar hogere dimensies?  
• Zijn er besmette elementen in het energielichaam of in de directe 

omgeving? 
• Kan de persoon momenten van vrijheid, vreugde en kosmische 

liefde koesteren? 
 
  



 
 

 

 

131 Vreugde 
 onweerstaanbare aantrekkingskracht 
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In deze vrolijke kaart valt van alles te ontdekken. De 
krachtige energie ervan komt - als via een 
openstaande trechter op het hoofd - door de kruin naar 
binnen. Door de onweerstaanbare 
aantrekkingskracht ontvouwt zich daar een explosief 
wervelende stralende bol van licht en warmte die zich 
van binnen naar buiten als een ballon opblaast. Er zet 
zich een circulatie in gang die de dichte massa al 
verterend voortbeweegt en een enorme hitte 
genereert.  
 

 
Het is de superhoge zinderende frequentie die het hart blij maakt, even het 
gevoel geeft op te gaan in de atmosfeer en weg te mogen zweven in het tijdloze. 
Contact met deze magische en vreugdevolle energie helpt om te onderzoeken 
of vreugde in de dagelijkse aardse zorgen te vinden is, het lichter te maken en 
even te vergeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: vrolijk – krachtige energie – onweerstaanbare aantrekkingskracht 
– licht en warmte – circulatie – verteren – superhoge zinderende frequentie – blij 
– vreugdevol – onderzoeken – zorgen vergeten.   
 
In te zetten: om op te vrolijken en blij te worden. Voor een krachtige energie vol 
licht en warmte. Als aanzetje voor circulatie en vertering. Om te onderzoeken of 
er vreugde is om dagelijkse aardse zorgen lichter te maken. 
 
Vraagstelling:  

• Is de persoon somber en negatief gestemd? 
• Kan de persoon oppepper van licht en warmte gebruiken?  
• Heeft de persoon problemen met vertering van emoties, voedsel, of 

energie? 
• Is de persoon bereid om te onderzoeken of er vreugde te ontdekken valt? 
• Gaat de persoon gebukt onder aardse zorgen? 

 
 



 
 

 

 

132 Torus 
voortbewegende magische ring 
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Deze halve donut vertegenwoordigt een 
dynamisch proces waarbij de energie 
voortdurend in beweging is. Ze stroomt 
langzaam in een vortex door de centrale as 
naar beneden, gaat over in een andere vortex 
en beweegt van het ene niveau naar het 
andere diepere niveau. Via een rimpeling die 
tot in de verste uithoeken van het universum 
doordringt spoort ze ons aan om deinend op 
haar golven af te reizen naar de kern. 
 
De hoogfrequente energiesystemen trekken je naar binnen, 
ontwarren daar knopen en duwen een energiefontein omhoog voor 
verdere uitdijing en verlichting. Ze roept ermee rust en een ruimte loze 
sereniteit op die nodig is voor het diepere trance-werk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: voortdurend in beweging – diepere niveau – kern – 
trekken naar binnen – ontwarren knopen – uitdijing – verlichting – 
diepere trance-werk.  
 
In te zetten: om andere 'diepere' niveaus te bereiken. Als middel om af 
te reizen naar de kern. Voor het ontwarren van knopen. Een hulp voor 
verdere uitdijing en verlichting. Om rust en sereniteit te vinden voor het 
diepere trance-werk.  
 
Vraagstelling:  

• Is de kern voor de persoon moeilijk te bereiken? 
• Heeft de persoon last van knopen in de buik? 
• Is er hulp gewenst voor verdere uitdijing en verlichting?  
• Kan de persoon rust en sereniteit gebruiken voor het diepere 

trance-werk? 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

133 Schatkist 
energetische rijkdom 
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Een schatkist spreekt tot ieders verbeelding en 
schathemeltjerijk worden ook. De energie die deze 
kaart oproept ís schatrijk. Ze opent een verbinding 
met het centrum van het overvloedige Universum waar 
de meest kostbare energie aanwezig is; 'liefde!' Als 
een beam van goud Licht gaat de energie naar de 
diepte op een rustige consequente manier, om dan 
zacht uit te vloeien de onmetelijke stille ruimte in. 
Een ruimte waarin het heerlijk is om te 'ZIJN'.  
 
 

De schitterende, sprankelende hoogfrequente energie geeft vreugde impulsen 
die inwerken op de gelukshormonen. Het brengt schatten naar boven die nog 
verborgen waren, genoeg om van deze energetische rijkdom te gaan stralen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: schatrijk – opent verbinding – liefde – beam van goud Licht – 
uitvloeien – stille ruimte – ZIJN – vreugde impulsen – gelukshormonen – schatten 
– stralen. 
 
In te zetten: om de rijkdom en liefde van een overvloedig Universum te ervaren. 
Voor het openen naar een ruimte waarin het heerlijk is om te 'ZIJN'. Als vreugde 
impulsen die inwerken op de gelukshormonen. Om op zoek te gaan naar de eigen 
schatkist en rijkdom. 
 
Vraagstelling: 

• Ziet de persoon rijkdom en liefde alleen maar bij anderen? 
• Kent de persoon de ervaring van het ZIJN? 
• Zijn er wel genoeg momenten van vreugde? 
• Is de speurtocht naar de eigen schatkist en rijkdom al ingezet? 
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Hand van Fatima 

 afweer van hat kwade 
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Een hand van Fatima is een oud teken dat 
wijst naar de kracht en betekenis van de 
Godinnen. Het blauwe oog in het midden zou 
al het kwade kunnen herkennen en 
afweren, ze is daardoor voor velen een 
geluksamulet geworden voor ultieme 
bescherming. De zeer hoogfrequente 
intelligente energie die deze hand oproept legt 
een overkoepelende laag (veilige stolp) om 
de aura heen als bescherming tegen van alles 
wat ongewenst wil binnendringen.  
 
Zoals door een superhand die liefdevol een klein handje vastneemt een 
geruststellend gevoel ontstaat en angst wegneemt, is devotie en 
overgave aan deze grootse kracht eenvoudiger. Door het veilige gevoel 
kan het kleine 'ikje' ontspannen en groeien naar een groter bewustzijn. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Kernwoorden: kwade herkennen – afweren – geluksamulet – ultieme 
bescherming – overkoepelende laag – aura – geruststellend – angst 
wegneemt – devotie – veilig – groeien. 
 
In te zetten: als ultieme bescherming tegen al het kwade dat ongewenst 
wil binnendringen. Om een veilige overkoepelende laag over de aura te 
ontvangen. Voor een geruststellende energie die angsten wegneemt.  
 
Vraagstelling:  
• Zijn er bedreigingen voor het ongewenst binnendringen van het 
kwade zoals negatieve energieën, stralingen, virussen of bacteriën? 
• Is een veilige coating voor de auralagen al eens aangebracht? 
• Verkeert de persoon in angst over wat op hem of haar afkomt? 

 
 
 
 
  


