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INLEIDING
Deze orakelkaarten werden gecreëerd voor mensen die contact willen 
maken met het goddelijke licht, hun spirituele evolutie willen versnellen 
en hun verbinding met hogere spirituele begeleiding willen ontwikkelen. 
Of u nu slechts een beginneling bent of al een tijdje een bewust spiritueel 
pad volgt, deze kaarten zullen u helpen te groeien als lichtwerker. Door 
uw eigen persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei kunt u deze pla-
neet genezing brengen.

Deze kaarten zijn ideaal voor u als u zich wilt openstellen voor de 
onvoorwaardelijk liefdevolle spirituele werelden, het pad wilt volgen 
van healer, lichtwerker of spirituele mentor voor anderen die op weg zijn 
naar bewustzijn of als u meer wilt leren over het spirituele licht en dat 
wilt opnemen in uw leven zodat u met meer vrede kunt leven. 

Lichtwerkers komen voor in alle geledingen van de samenleving – 
maar zij delen allen een liefde voor het licht en een verlangen om een 
positieve, genezende bijdrage te leveren aan de wereld door hun eigen 
spirituele evolutie. Om meer te weten te komen over wat het betekent 
om lichtwerker te zijn, kunt u de lichtwerkerquiz doen en de boodschap-
pen aan lichtwerkers in dit boekje lezen. Daarna bent u in staat om te 
werken met de genezende boodschappen die de inspirerende beelden 
van de kaarten vergezellen.

MOET IK EEN LICHTWERKER ZIJN OM DEZE 
KAARTEN TE KUNNEN GEBRUIKEN?

Als deze kaarten u aanspreken, zijn ze bedoeld voor u. Vertrouw erop 
dat uw hart weet wat goed voor u is, of u zichzelf nu als lichtwerker ziet 
of niet. Uw belangstelling voor deze orakelkaarten heeft een liefdevolle 
bedoeling, ook als u niet precies weet wat die bedoeling op dit moment 
zou kunnen zijn.
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HOE GEBRUIKT U DE KAARTEN?

Het gebruik van de kaarten is heel eenvoudig. Hoewel hieronder wat in-
formatie staat om u te helpen, kunt u tijdens het werken met de kaarten 
vertrouwen op uw intuïtie. U kunt ze bijvoorbeeld ’s nachts onder uw 
kussen leggen of een kaart op een altaar met verse bloemen en genezende 
kristallen leggen om uzelf te herinneren aan de liefdevolle begeleiding. 
U kunt rustig gaan zitten met een kaart op uw hart of staren naar de af-
beelding op de kaart waardoor hij u opwekkende begeleiding kan geven.

Hieronder vindt u een paar eenvoudige instructies voor een gemak-
kelijke, effectieve manier om de kaarten te gebruiken.

Maak eerst contact met uw hart. Sluit daartoe de ogen, leg een hand 
op uw hart en uw andere hand op de kaarten en adem een aantal keren in 
en uit terwijl u zich ontspant.

Zeg dan hardop: ‘Ik vraag de begeleiding die onvoorwaardelijk van 
mij houdt. Help me alstublieft bij een heldere, nauwkeurige en nuttige 
reading. Geef me de informatie die het belangrijkst is en me het meest 
zal helpen. Dank u.’

Als u een vraag hebt, denk daar dan nu aan. U kunt hem hardop 
stellen als u dat wilt. Dit kan u helpen om de vraag te verduidelijken 
waardoor u ook het antwoord dat op het juiste moment zal komen kunt 
herkennen. Als u geen specifieke vraag hebt maar alleen spirituele bege-
leiding wilt op basis van wat goed is voor u op dit moment, dan hoeft u 
verder niets te doen.

Schud de kaarten nu op een manier die u zelf prettig vindt. Let daar-
bij op een of meerdere kaarten die misschien uit het spel vallen en ge-
bruik die als begeleiding. U kunt ook een of meer kaarten kiezen na het 
schudden – of misschien de stapel kaarten splitsen met uw linkerhand.

Omdat te veel boodschappen krijgen in één keer verwarrend kan 
zijn, kunt u het aantal kaarten dat u trekt beperken of de readings die u 
voor uzelf doet beperken tot niet meer dan drie kaarten per dag of een 
reading per dag. Die keuze is uiteraard geheel aan u – vertrouw op wat 
goed voelt voor u.
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Als u een of meerdere kaarten hebt gekozen, bekijk ze dan even heel 
goed. Lees de boodschap(pen) in dit boekje. Het kan zijn dat u direct 
begrijpt wat er staat, maar het kan ook zijn dat u het een paar uur of 
dagen op u moet laten inwerken. Als u de boodschap niet direct begrijpt, 
vertrouw er dan op dat zij iets betekent en dat u die betekenis vanzelf zult 
kunnen plaatsen. Laat de boodschap langzaam doorsijpelen en probeer 
uzelf niet te forceren om de betekenis direct te begrijpen. Begeleiding 
blijkt vaak pas zinvol als zij de tijd heeft gekregen om door te dringen in 
uw onderbewustzijn en bewustzijn.

Als u meer duidelijkheid wilt over een kaart, kunt u vragen: ‘Laat mij 
deze begeleiding alstublieft zien op een manier waarop ik haar beter kan 
begrijpen.’ Stop de kaart dan weer in het spel en kies opnieuw. Als dezelf-
de kaart weer tevoorschijn komt, betekent dit dat dit de beste manier is 
om uw boodschap te ontvangen. Wees geduldig. Het antwoord zal op 
het juiste moment betekenis krijgen.

KAARTEN LEGGEN

Kaart 1:
verleden

Kaart 2:
heden

Kaart 3:
toekomst

U kunt bijvoorbeeld een ‘verleden-heden-toekomst’-reading doen. Vraag 
in dat geval om een kaart die u het best kan begeleiden bij het verleden, 
schud de kaarten en kies er een.

Vraag dan om een kaart die u het best kan begeleiden in het heden. 
Schud en kies een kaart.

Vraag ten slotte om een kaart die u begeleidt naar uw best mogelijke 
toekomst. Schud en kies een kaart.
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Leg de drie kaarten neer zoals op het schema op blz. 9.
Lees de boodschappen op die drie kaarten voor en interpreteer ze 

voor het verleden, het heden of de toekomst.
Denk eraan dat u bij een reading nooit bang hoeft te zijn voor een 

antwoord. De hogere begeleiding die wordt gekanaliseerd in deze kaar-
ten houdt onvoorwaardelijk van u. Zij wil u helpen en zal nooit oorde-
len. U hoeft niet bang te zijn. Als u een reading doet voor een nerveuze 
cliënt kan het helpen om hem of haar daaraan te herinneren.

WAT ZIJN DE AANROEPINGEN? 

De aanroepingen aan het eind van iedere boodschap zijn eenvoudige ge-
beden. Zij doen een beroep op hogere energieën en kunnen u helpen bij 
het genezen en bij spirituele groei. Herhaal ze zo vaak u wilt. Als u niet 
goed slaapt of moeite hebt om te ontspannen, dan kunt u uw aanroepin-
gen misschien beperken tot eenmaal per dag – en zorgen voor wat meer 
lichamelijke activiteiten om uw lichaam in balans te brengen en eventue-
le overtollige energie die u oproept door de aanroepingen weg te werken. 
Over het algemeen zal echter het een- of tweemaal per dag gebruiken 
van een aanroeping (een goede regel is vaak bij het opstaan en voor het 
slapengaan) de balans niet verstoren. Luister naar uw lichaam en probeer 
te ontdekken wat werkt voor u.

WAT ZIJN LICHTWERKERS?

Lichtwerkers zijn wat ik ‘oude zielen’ noem. Het kunnen healers zijn. 
Het kunnen kantoormedewerkers zijn. Ze zijn te vinden in alle beroeps-
groepen en hoeven niet alleen een spirituele roeping te volgen. Alle licht-
werkers hebben echter bepaalde eigenschappen: ze willen graag helpen. 
Ze willen een leven leiden vol passie en doelen en willen dat hun leven 
iets betekent op een spiritueel niveau. Zij geven om zaken die hun hart ra-
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ken. Zij geloven dat de wereld liefdevoller en vrediger zou zijn als mensen 
niet zo angstig zouden zijn.

Lichtwerkers zijn vaak gevoelig, meelevend en zeer intuïtief. Zelfs 
als ze liever geen opschudding zouden willen veroorzaken (omdat zij 
van vrede houden), gooien ze toch vaak ‘de knuppel in het hoenderhok’. 
Dat komt deels door hun goddelijke bestemming. Zij moeten liefdevolle 
middelen zijn tot verandering en nieuwe overtuigingen brengen die zijn 
gebaseerd op liefde en niet op angst. 

Liefde creëert krachtige genezende verandering. Mensen die op angst 
gebaseerde overtuigingen hebben, hebben moeite om te vertrouwen op 
het proces van verandering. Soms voelen dergelijke mensen zich uitge-
daagd door de liefde die een lichtwerker met zich meedraagt. Het kan 
hun angst om de controle los te laten triggeren. Als lichtwerker trouw 
blijven aan uw op liefde gebaseerde overtuigingen, is als vriendelijk het 
licht van liefde laten schijnen op de angstige mens. Op den duur zijn ze 
dan meer bereid om te vertrouwen op de goedheid en genezende kracht 
van de liefde en proberen ze niet meer dat wat hen uiteindelijk helpt om 
vrede en geluk te vinden te bespotten, ringeloren of vernietigen.

Lichtwerkers zijn, omdat ze fundamenteel anders zijn dan anderen, 
vaak het spreekwoordelijke ‘zwarte schaap’ van de familie dat een volle-
dig ander wereldbeeld heeft. Zij houden wel heel veel van hun familiele-
den, maar hebben toch moeite om bij hen zichzelf te zijn. Of zij kunnen 
de rol hebben van het geliefde kind waar iedereen in de familie zich toe 
richt als ze problemen hebben of een schouder nodig hebben om op uit 
te huilen. Misschien hebben zij het gevoel dat zij breken met familietra-
dities en een leven creëren dat niet altijd wordt begrepen door hun fa-
milieleden. Dit vereist veel moed en zelfvertrouwen (omdat anders-zijn 
niet altijd gemakkelijk is). Sommige lichtwerkers vertellen me dat zij zich 
afvragen of zij zijn geadopteerd, hoewel ze heel erg op hun ouders lijken, 
omdat ze zich zo anders voelen dan de rest van de familie.

Dit gevoel van anders-zijn kan ook ontstaan op het werk, bij vrien-
den en in het gevoel van de lichtwerker over recente gebeurtenissen ver-
geleken met wat de media presenteren of wat de meeste mensen denken. 
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