
kaartlegging Leeuwenpoort 8-8 ‘Leven in het Nu’

kaart Links boven: Het voedende Universum

Deze kaart bevat alle aspecten van gevoed en gesteund worden door de
hogere krachten. Laat de volle stroom van liefdevolle energie in jou je
voeden en ondersteunen. Deze helende energie werkt spiraalsgewijs, en
staat je te allen tijde ter beschikking. Zij is om je heen en omarmt je.
Je bent nooit alleen op je levensreis. Je wordt altijd ondersteund, er is
altijd zorg voor je. Deze voedende vrouwelijke energie neemt je in haar
armen. Blijf daar even rusten. Laat je hart erdoor troosten, laat het je
wonden helen, en je vriendelijk en liefdevol leiden op je levenspad.

kaart midden boven: Ontwaken

Deze kaart drukt energie uit en in je kracht staan. Het betekent een
dieper innerlijk ontwaken van tot voorheen niet geziene innerlijke
vaardigheden, krachten en gaven. Er komen sterke spirituele en creatieve
krachten in je op. Volg die roep! Voel je eigen kracht en maak gebruik
van de vele gaven die je hebt. Versterk anderen met de
leiderschapskwaliteiten die je hebt, en met je vermogen om creatieve
oplossingen te vinden. Sta het licht in je toe om te schijnen. Het is tijd om
je kracht en je gaven te delen met de hele wereld.

kaart Rechts boven: Innerlijk Licht



Je wordt je bewust van je innerlijk licht, en van een opening naar nieuwe
lagen van spiritueel begrijpen en bewustzijn. Gidsen en leraren zijn met
je aan het werk om je te helpen met dit ontwaken. Er is ook steun via
andere mensen. Je zult mensen tegenkomen, die goed op de hoogte en
ervaren zijn, die je hun steun zullen geven waar nodig. De hoofdkleur van
deze kaart is groen en dat betekent dat als je je innerlijk licht wilt
kennen, je je eigen hart moet kennen. Geniet van de ervaring, blijf in
verbinding en de rest gebeurt vanzelf.

kaart Links onder: Bewustzijn

Dit is een krachtige kaart, een kaart over verandering, maar op onbewust
niveau. Er vindt heling plaats van je denkprocessen, van oude patronen,
van je oude manier van leven. Er is een sterke spirituele kracht in je aan
het werk, die je helpt je mentale lichaam weer in balans te brengen.
Je zult weer meer helderheid krijgen en een nieuwe manier vinden om om
te gaan met de ervaringen in je dagelijkse leven. Je innerlijke werk heeft
je hier gebracht. Je bevindt je in de helende stroom. Dit is een belangrijke
stap om te komen wat je ware staat van zijn, en die ook tot uitdrukking
te kunnen brengen.

kaart midden onder: Duiven

De duiven staan voor de cyclus van oud naar nieuw. Het is belangrijk
jezelf eraan te herinneren dat je niet alleen bent, in deze dagen van je
spirituele reis. De duiven zijn hier met de boodschap: Laat vrede en liefde
je voeden gedurende deze tijden van verandering. Je zult de energie en
de kracht krijgen die je nodig hebt om te doen wat gedaan moet worden.
Je wordt volledig ondersteund. Weet dat het oké is om de steun te vragen
die je nodig hebt. Deze cyclus zal spoedig rond zijn en dan zul je de volle
overvloed en schoonheid ervaren van deze krachtige periode van groei.

kaart Rechts onder: Vruchtbaarheid

Dit is de kaart van scheppen en vruchtbaarheid. Het kan een teken zijn
van een mogelijke zwangerschap, maar meestal komt deze kaart als een
aanmoediging om te beginnen met actie te ondernemen. Het is nu tijd om
het basiswerk te starten voor het realiseren van je diepste verlangens,
dromen, ideeën, en plannen. Alle omstandigheden zijn precies goed om
dingen in beweging te zetten, om dingen vanuit het denken in vorm te
gaan brengen.


