
Lumeria legt elke week een kleine tarot 
legging en een engelenkaart. 
12 augustus 2022 
 
Wat is de energie van de komende week en hoe kunnen 
we samen met de engelen deze kracht omzetten tot daden.  
 
12 augustus is het volle maan we bouwen de kracht op tot 
deze maan. 
Het einde van de Leeuwenpoort is aanstaande. 
Vandaag nog staat de deur op een kier door de krachtige 
volle maan. 
Gebruik deze energie om vanavond in het licht van de 
maan jouw diepste wens te manifesteren. 
Wat zou jij in je hart op dit moment willen transformeren? 
Gebruik de kracht van de energie op dit moment.  
 
De leeuwenpoort is ook rust, voordat de leeuw op jacht 
gaat ligt hij te genieten van de energie om hem heen. 
De vrouwtjes leeuwen genieten terwijl de welpen aan het 
spelen zijn. 
Alleen als ze honger hebben gaan ze op jacht en tonen ze 
hun kracht en souplesse. 
Leer de kunst van het rusten en het actief zijn door de 
Leeuwenenergie in je te laten stromen.  

 
 
 
 
 



 

 
 
De kracht van de zomer. 
Op YouTube hebben Atla-Ra en ik een filmpje 
gemaakt over de Bloem van het leven of is het 
de bloem van de dood?  
We leggen uit dat dit een bijzonder mooi en 
goed symbool is om ons te helpen op aarde.  
 
Link naar de Flower of Life filmpje:  
https://youtu.be/vUXo_aSjljo  
 
 
 
 

https://youtu.be/vUXo_aSjljo


 
Tarot weeklegging 12 augustus. 
 

 
 
Kaart 1 – Kracht kaart van deze week 
Wat is de belangrijkste energie deze week? 
De Zon 
Grote Arcana kaart en gaat over de wereld en onze samenleving.  
De zon trok ik op het moment dat we het over Nesara hebben in het NNN-
filmpje van 12 augustus.  
Het geeft aan dat op wereldniveau veel plaatsvindt waardoor de mensen 
zich straks beter en gelukkiger zullen voelen.  
Laat de zon schijnen, niet alleen in de zomer maar in je hart zodat deze 
stralen van geluk andere mensen mogen aanraken en helen.  
Dit is de kracht die je mag delen met elkaar. 
Gun elkaar een straal van gelukzalig zonnelicht.  
 

 



Kaart 2 – Innerlijke kaart  
Welke energie is voor jouw ziel, je gevoel belangrijk? 
Koning van Kelken  
De koning die heer en meester is over zijn gevoel, zijn intuitie. Hij die weet 
wat belangrijk is om te voelen en waar hij afstand van neemt. Hij overziet 
en delegeert. Daardoor kan hij in alle rust genieten van de geestelijke 
rijkdom om hem heen. Spirituele lessen komen op zijn pad en daardoor kan 
hij praktische aangelegenheden beter interpreteren. Hij is meester in het 
relativeren van moeilijke emotionele vraagstukken.  

 
Kaart 3 – Actie kaart 
Welke actie is nu van jou nodig?  
Munten 10  
Rijkdom, is dat het ultieme wat we willen? 
Mijn wens zou zijn dat men geen geld meer als doel nodig heeft. 
Dat bereik je ook door iedereen op aarde zoveel geld te geven dat niemand 
het meer als doel nodig zal zijn. Ook niet als een middel van dominantie. 
Er zijn genoeg financiële middelen voor iedereen.  
In het NNNieuws hadden we het over Nesara wat langzamerhand wordt 
uitgerold over de wereld.  Geld speelt nu een grote rol en zeker met de 
heftige inflatie die nu heerst. 
Hoe moeten we straks onze energierekening betalen?  
Deze kaart vertelt ons dat het allemaal goed komt. 
Geld zal rollen en stromen voor iedereen.  

 
Kaart 4 – Het Advies 
Wat is nu belangrijk om te gaan doen? 
Bekers 3 - Feest 
Het waren al prachtige kaarten voor deze week maar als afsluiter deze 
prachtige feest kaart. 
Als ik alle kaarten samen zie dan voelt het alsof we een zeer prettige 
boodschap ontvangen komende week. 
Eentje waar iedereen blij van wordt.  
Dat kan voor iedereen wel een andere betekenis hebben maar voor ons 
geld allemaal dat het leven ook leuk mag zijn. 
Hoe gaan we een feest vieren? 
Zeker is dat we het samen doen.  



Engelen kaart voor deze week 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Affirmatie kaart van deze week 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transmitter plaat – Tube of Light 
 
Deze plaat heb ik van Moon Wijers gekocht. 
De kracht en energie waren als een uitbarsting van energie 
die met mij resoneert.  
De plaat hangt nu in mijn studio en ik zal deze gebruiken 
om de kaarten extra licht en energie te geven zodat ze 
jouw energie mogen aanraken. 
 
Laat de energie stromen. 
 

 
 

Website FemsiArt 
www.menomanager.nl kies button FemsiArt 
 

http://www.menomanager.nl/


Engelenkaart komt uit het Hoop kaartenset. 
 
Link: https://www.lumeriawinkel.nl/Hoop-
kaartenset-voor-ondersteuning-en-inspiratie 
 
Dit kaarten set en boekje heb ik in 2020 
gemaakt om mensen te helpen in de moeilijke 
periode waar wij als Aarde doorheen gaan.  
 
Op www.lumeria.nl  
Kan je alle kaarten los of in een compleet setje 
aanschaffen. 
 
Ik wens jullie allemaal een heerlijke week toe. 
 
13 augustus ben ik samen met mijn gezin en alle 
vloggers in Limburg om jullie te ontmoeten. 
Tot dan!  
 
Lumeria – Klaske Goedhart 
 

https://www.lumeriawinkel.nl/Hoop-kaartenset-voor-ondersteuning-en-inspiratie
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