
Lumeria legt elke week een kleine tarot 
legging en een engelenkaart. 
30 september 2022 
De Schumann resonantie is rustig deze week. 
We kunnen week in balans komen en tot rust komen. 
Wat is de energie van de komende week en hoe kunnen 
we samen met de engelen deze kracht omzetten tot daden.  
 
We hebben een heftige week met veel nieuwsberichten en 
krachtige energie achter de rug. De energie komt door de 
onrust van de maatschappij en de grote veranderingen 
waar we in zitten. 
Blijf bij jezelf.  
Blijf in ontspanning. 
Zorg ervoor dat je goed eet. 
Afgelopen weekend hadden we op zaterdag Karel Thieme 
van de Aquapeak op bezoek en hij heeft ons vertelt over 
het zuivere water. Iedereen heeft recht op goed gezuiverd 
drinkwater.  
Karel kan ook zo mooi vertellen. Het zou een zeer fijne 
gast voor een gesprek met Jorn Luka zijn.  
Wij roepen op om Jorn dit te laten weten. 
 
Karel vertelde onder andere over ZAL 
Zorg – Aandacht – Liefde. 
Alles wat je doet zou gevuld moeten zijn met deze 
woorden. 
Alle activiteiten, eten koken, sporten, aandacht geven aan 
een ander.  
Vul dat met ZAL – Zorg – Aandacht – Liefde. 



Je gaat merken dat het dat beter smaakt, dieper werkt en 
nog meer verbinding geeft.  
 
Wil je meer weten over de aquapeak gebruik dan deze 
link:  
https://www.aquapeak.nl/ 
Onder de 500 euro heb je al een compleet apparaat met 
kraan.  
Kijk ook de filmpjes met Karel Thieme: 
Keuringsdienst van waarheid.  
https://www.youtube.com/watch?v=7x3QI6T6p3Y&t=55
s 
 
 
 

 

 

https://www.aquapeak.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=7x3QI6T6p3Y&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=7x3QI6T6p3Y&t=55s


Afgelopen week weer een aantal filmpjes 
gemaakt. 
Volg mijn Youtube kanaal om de filmpjes te zien 
en ook andere filmpjes te vinden. 
Meer dan 1200 filmpjes op mijn kanaal. 
Wereldse gebeurtenissen, Positieve dag 
berichten, productberichten, meditaties en 
oefeningen voor jong en oud. 
Puber meditatie, Hoe kan je de energie van je 
kind beschermen?  
Korte oefeningen voor balans in je leven. 
 
Kijk dit filmpje via deze link: 
https://youtu.be/wPo9Mtu3hz8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/wPo9Mtu3hz8


Komende week een Goed Gesprek met Bryan 
Roy. 
 
Je kan al deze goede gesprekken en Het 
Andere Nieuws op Youtube bekijken. 
Op het Nieuwe Telegram kanaal van het Andere 
Nieuws en op het Bitchute kanaal van Steven de 
Maestro. 
Link naar het Telegram kanaal:  
https://t.me/hetanderenieuwsnu  

 
 
 

https://t.me/hetanderenieuwsnu


 
Tarot weeklegging 30 september 2022 
 

 
 
 
Kaart 1 – Kracht kaart van deze week 
Wat is de belangrijkste energie deze week? 
Bekers 9  
Conserveer je geluk. 
Je mag gelukkig zijn en ervoor zorgen dat je het geluk blijft 
houden. Het is belangrijk dat je waakt dat de onrust om je 
heen je niet jouw levensgeluk laat verstoren. Wees trots op 
wat je bereikt hebt en wees een hoeder van jouw emoties 
en geluk. 
Kaart 2 – Innerlijke kaart  
Welke energie is voor jouw ziel, je gevoel belangrijk? 



 
Staven Aas 
Blijf vertrouwen houden in de hulp van buitenaf. Je mag op 
je intuitie vertrouwen. Voel of het een door boven 
gestuurde boodschap is of wishfull thinking.  
Kaart 3 – Actie kaart  
Zwaarden Aas  
Welke actie is nu van jou nodig?  
Blijf helder en zuiver nadenken. 
Eerst stil zijn, in jezelf even terugkeren en bedenken wat 
een heldere boodschap is. Wat bedenk je en zijn je 
hersenspinsels zuiver of vertroebeld. Oordeel niet en blijf 
objectief.  
Kaart 4 – Het Advies 
Bekers Ridder 
Je hebt je emoties onder controle, je kan zo richting de 
toekomst. 
Het kost je geen moeite om gelukkig te zijn. 
Je hoeft alleen maar te zijn. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Engelen kaart voor deze week 
 

 
 
Aartsengel Ariël geeft je leeuwenmoed. 
Ze laat je zien dat wanneer je het aandurft om je leven te 
leiden zoals jij dat goed vind je alles op je pad krijgt om dat 
waar te maken en vol te houden. 
Heb de moed om de kachel aan te doen en heb moed om 
gelukkig te zijn. 
 



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. 
 
 
Lumeria wenst jullie een fijne week. 
 
www.lumeria.nl 
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