
Lumeria legt elke week een kleine tarot 
legging en een engelenkaart. 
19 augustus 2022 
 
Wat is de energie van de komende week en hoe kunnen 
we samen met de engelen deze kracht omzetten tot daden.  
 
Vrijdag deze kaartlegging gedaan. We komen nu in de 
eerste helft van de herfst aan en mogen van de warme 
zomer nog genieten. Het natuurlijke ritme gaat net even 
iets vroeger dan het kalender ritme. We zijn vanaf begin 
deze maand in de natuurlijke herfst aangekomen. 
Dat wil zeggen dat de energie nu dalend is en Moeder 
Aarde haar vruchten kan afgeven. 
Langzaam maar zeker zal ons noordelijk halfrond weer 
naar de rust keren. We zien de aarde veranderen.  
De herfst betekend dat bomen, bloemen en planten hun 
sapstromen langzamer zullen laten stromen.  
Zo is de energie die in het hele jaar een cirkel maakt straks 
weer rond. De droogte laat zien dat de velden dor zijn, 
maar eigenlijk valt dit wel mee. Want dit is normaal in 
augustus dat de velden klaar voor oogsten zijn. 
Let goed op hoe berichten gebracht worden.  
Wat vroeger heel normaal was is nu explosief in het licht 
gezet. Net als een foto van een huis wat op een goddelijk 
plekje staat, tenminste zo ziet het op de foto eruit. Als je 
vanaf een andere plek de foto neemt zou je zien dat het 
huis een uitzicht heeft op Tata steel hoogovens. Let dus 
goed op dat niets is zoals het lijkt. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
Lumeria heeft een speciaal filmpje gemaakt. 
Dit maakt heel wat emoties los. 
Tijdens de Vip zoom heeft Atla-Ra Julius uitleg 
gegeven over deze materie. 
Komende donderdag zal Julius nogmaals 
aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te 
beantwoorden.  
 
https://youtu.be/ZsyfrqXWRBY 
 
 

https://youtu.be/ZsyfrqXWRBY


Tarot weeklegging 19 augustus. 
 

 
 
Kaart 1 – Kracht kaart van deze week 
Wat is de belangrijkste energie deze week? 
Zwaarden Koningin 
Het is belangrijk om objectief te blijven en goed na te denken. 
Je kan dit voor jezelf doen en je hoeft niet gelijk openbaar je mening te 
uiten. Wees zorgvuldig met je woorden.  
Blijf helder van geest en wijs in je woorden.  

 
Kaart 2 – Innerlijke kaart  
Welke energie is voor jouw ziel, je gevoel belangrijk? 
Staven 5 
Chaos en wanorde, maar moet je daar bang voor zijn? 
Soms is het nodig dat we in een chaotische toestand komen voordat we 
weer duidelijkheid hebben en we kunnen organiseren.  



In ons huishouden is dat ook zo, we moeten soms even een fikse rommel 
hebben zodat we de drive ervaren om het weer netjes te maken zodat je 
helder en goed kan zien wat het resultaat is. 
Heb de chaos lief en weet dat de duidelijkheid komt. 

 
Kaart 3 – Actie kaart 
Welke actie is nu van jou nodig?  
Munten 7 
Kijk goed naar je geld, goederen en aardse omstandigheden. 
Je wordt gevraagd om te kijken naar de aardse zaken. Niet alleen je geld 
maar ook al je goederen.  
We kijken naar de wereld, hoe willen we in de wereld met ons geld en onze 
goederen omgaan.  
Bezinning. 
 

Kaart 4 – Het Advies 
Wat is nu belangrijk om te gaan doen? 
Bekers 4 – Pak het geluk! 
Blijf niet zitten en doe niks. 
Het geluk komt het je zelfs persoonlijk aanbieden. 
Doe je ogen open en pak de beker van geluk aan. 
We kunnen het geluk, liefde of emoties voor ons zien en dan voelen dat we 
niet gelukkig zijn. We staren ons blind op het bekende en het negatieve 
bekende. Als we een nieuwe beker aangereikt krijgen kan het zijn dat je nog 
zo gefocust bent op het bekende wat je al hebt dat je niet eens ziet dat een 
nieuwe beker geluk je zomaar aangeboden wordt. 
Doe je ogen open en sta open voor geluk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Engelen kaart voor deze week 
 
 

 
 
Blijf je eigen licht schijnen over de hele 
wereld.  
 
 
 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
Zondag 24 september 
komt Karel Thieme van de Aquapeak bij mij 
in mijn Atelier om proefjes te doen met jullie. 
Graag even opgeven en iedereen is welkom.  
Op 25 september is de Verenigde Vloggers 
bijeenkomst op de Pier van Holwerd. Het 
Unesco werelderfgoed Waddenzee overkijken 
en we kunnen zwaaien naar Ameland. Bij de 
Pier kunnen we dan even koffie of theedrinken 
en een versnapering eten. Met goed weer is het 
over asfalt fietspad fijn om een stuk te 
wandelen. We moeten dan ook weer terug 
wandelen. Dan heb je een open stuk 
waddengebied gezien. Het hoofd leeg gewaaid. 
Daarna kunnen we Koffie en Thee gaan 
nuttigen in het restaurantje aldaar. Er is 
voldoende parkeerplek aanwezig.  
Van 13:00 bij elkaar komen op de pier van 
Holwerd. Wil je meedoen aan de Aquapeak 
demonstratie dan graag even aanmelden.  
De Aquapeak middag wordt gehouden in 
Noardburgum en dat ligt 20 minuten van 
Leeuwarden. De Aquapeak zaterdagmiddag is 
van 13:00 tot 16:00 hiervoor dus aanmelden 



want mijn huisje is niet zo heel erg groot. 
info@lumeria.nl  
 
Hier drone beelden van de Pier: 
https://www.holwerd.nl/dronebeelden-van-
holwerd-en-de-pier/    
Dit is de website van het restaurant op de pier -
> https://landenzeezicht.nl/ 
 
Lumeria – Klaske Goedhart 
 



 
 
 
 



 


