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Inhoud

k heb er van tevoren niet op die manier 
over nagedacht om dit orakel te creëren, 

maar het is mij in werkelijkheid overkomen!

Voor mij persoonlijk heeft de verwerkelijking 
ervan een groeiproces van innerlijke 
harmonie veroorzaakt. Daardoor heb ik 
een onverwachte en uitzonderlijke levens-
vervulling mogen ervaren!

Belangrijke steunpunten binnen dit proces 
waren de adviezen van geïnteresseerden om 
mij heen. Ze gaven mij vaak terloops en op 
het juiste moment die aanwijzingen, die tot 
de juiste weg leidde. Hun interesse in en 
de betrokkenheid bij mijn Wastekeningen, 
evenals hun vertrouwen in mijn kwaliteiten 
als Medium en Lichtbrenger zijn de stimulans 
geweest, die ik nodig had.

Bij deze speciale editie kwamen de spontane 
adviezen voor de teksten van Jos Leder en 
voor het Kinderorakel in het algemeen van 
Wilma Olthuis, Lenie van der Net en Renske 
Zaadnoordijk.

In het bijzonder dank ik mijn dochter
Sylvia Abrahams voor haar ondersteuning, 
ook in deze nieuwe uitgave en haar 
vertrouwen in mijn creativiteit. Niemand zal 
ooit haar plaats kunnen innemen.

Maar bovenal dank ik met ontroering mijn
liefdevolle begeleiders uit de Goddelijke 
Wereld Emerald en Jofrah, die deze bijzondere 
taak aan mij hebben toevertrouwd.

Ik hoop met dit orakel positieve veranderingen 
in gang te zetten bij de mensen en de kinderen, 
die het raadplegen. 
Dat het hen mag stimuleren bij het proces 
naar Eenheidsbewustzijn, dat overal ter wereld 
gaande is…

Veel Inzicht in Liefde,

Voorwoord en dankbetuiging
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De kaarten, die betrekking hebben op de
toekomst kun je het beste in de toekomende
tijd lezen. Bijvoorbeeld: ‘Het is nu beter om je
meer op je eigen werk te richten’. (het heden)
Dan als verledenkaart: ‘Het is beter geweest
om je op je eigen werk te richten’.
Toekomst: ‘Het zal in de toekomst beter zijn
om je op je eigen werk te richten’.

C. Kies vijf kaarten
(1=heden, 2=toekomst, 3=verleden,
4=hulpkaart bij de toekomst, 5=afloop)
Dit is een uitgebreid legpatroon, waarbij kaart 5 
tevens het thema aangeeft van alle kaarten.

DE WAAIERMETHODE: Schud de kaarten en 
concentreer je. Leg ze met de afbeeldingen 
naar beneden willekeurig of in een waaier 
uit. Kies vijf kaarten en leg ze in de volgende 
volgorde uit:

DE STAPELMETHODE: Schud alle kaarten en 
concentreer je. Leg dan de stapel in zijn geheel 
mooi aansluitend met de afbeeldingen naar 
beneden voor je neer en til er met je linker 
hand een deel vanaf. 
De kaart, die tevoorschijn komt bovenop de 
onderste stapel is de uitkomst. Noteer het 
nummer. Herhaal deze methode vijf maal,
waarbij steeds het volledige aantal kaarten
wordt gebruikt. Leg hierna de vijf kaarten
in de volgende volgorde uit.

TIPS: Concentreer je! Dit kun je doen
door tijdens het pakken van de kaarten in jezelf
of hardop te benoemen: Dit is mijn heden, dit is
mijn verleden, dit is mijn toekomstkaart.

TIJDSDUIDING:
Tijdens een toekomstkaart komt wel eens een
tijdsduiding voor(bijvoorbeeld over vier 
maanden verandering in werk). Neem dan als 
uitgangspunt het moment van de legging.

Uitzonderingen tijdens de leggingen.
Er valt een kaart uit bij het kiezen.
Je kunt deze als huidige kaart nemen.
Valt er echter een kaart op de grond, 
dan is dat de kaart die van je af valt.
Dat wil zeggen, dat je die periode achter de rug 
hebt!

Je pakt er per ongeluk twee in plaats van één.
Je bevind je tussen twee perioden in.
De kaart, die jou het meest aantrekt is het
nieuwe begin.

Werkwijze
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Leggingen
Er zijn drie soorten leggingen mogelijk:
A. éénkaarts
B. driekaarts
C. vijfkaarts

A. Kies één kaart (dag- of weekkaart)
Je kunt hier ook een vraag bij stellen.

DE WAAIERMETHODE: Schud de kaarten en 
concentreer je.
Leg de kaarten met de afbeeldingen naar
beneden in een waaier uit. Kies een kaart, die 
je aantrekt. 

De meest effectieve methode is:
DE STAPELMETHODE: Schud de kaarten en 
concentreer je.
Maak een stapel en leg die in zijn geheel mooi
aansluitend voor je neer en haal er met je
linker hand een deel vanaf.
De kaart, die je nu bovenop de onderste stapel
ziet liggen is de uitkomst.

B. Kies drie kaarten
(1=heden, 2=toekomst, 3=verleden)
Om inzicht in het groeiproces te krijgen.

DE WAAIERMETHODE: Schud de kaarten 
en leg ze met de afbeeldingen naar beneden 
willekeurig of in een waaier uit. Kijk hieronder 
naar het legpatroon.
DE STAPELMETHODE: Schud alle kaarten en 
concentreer je.
Neem eventueel een vraag in gedachten.
Maak een stapel en leg die in zijn geheel mooi
aansluitend met de afbeeldingen naar beneden 
voor je neer en til er met je linker hand een 
deel vanaf. 
De kaart, die je nu bovenop de onderste stapel 
ziet liggen is de uitkomst. Noteer het nummer 
en doe de kaart er weer bij. Herhaal deze 
methode driemaal, waarbij steeds het volledige 
aantal kaarten wordt gebruikt. Leg hierna de 
drie kaarten in onderstaande volgorde uit.

Als je een kaart legt over het verleden, lees  
dan de tekst, die in het boekje staat in de 
verleden tijd. 

8 
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ia de lichtgidsen worden verstand en 
gevoel samengevoegd.

Je krijgt inzicht in wie je bent en maakt een 
diepgaande spirituele nieuwe start.

Je hebt een religieuze achtergrond of hebt 
paranormale ervaringen in de jeugd gehad. 
Daarin herkende je wel de spiritualiteit, maar je 
begreep het niet.
Na je een tijdje te hebben laten drijven in deze 
mist van onzekerheid, ben je innerlijk bewuster 
geworden. 

Een oude vriend(in) bleek niet oprecht en je 
hebt met hem of haar gebroken.
Dat is te zien aan de dode hond onder de 
lichtzuil.
Je bent daar erg boos over geweest.
Kan het zijn, dat als je weet dat je gelijk hebt, 
dat pas laat zien, als je alles tot op de bodem 
uitgezocht hebt? De bever in het midden van de 
linker kant vertelt mij dat.

Je hebt het lang moeilijk gevonden om voor 
je mening uit te komen of voor jezelf op te 
komen, mogelijk omwille van de lieve vrede 
(schaap rechts onder).

Je hebt nu te maken of net te maken gehad, met 
een relatie die twee gezichten heeft. Dat is te 
zien aan een lief beestje links boven de bever, 
dat op een ongezellig gezicht gaat lijken, als  
je de tekening omdraait.
Je kunt alleen maar liefhebben als de 
communicatie goed is, want dat is voor jou 
de werkelijke intimiteit. Het haasje is daar het 
symbool voor.

Er is veel hulp voor je, want er zijn drie 
lichtwezens op deze tekening: Een kosmische 
gids met wie je communiceert (links boven)
Een engel met kristal in het midden (reiniging 
en kracht) en bovenaan de lijkwade van Turijn 
(Christus’ voorbeeldleven).

Je bent gelukkig nu in balans aan het komen, 
vooral ook door je nuchterheid!

Gefeliciteerd!

onbegrip, bewustwording van je spirituele begeleiding

3. De Spelonk

V
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e opdracht van deze tekening is:  
maak je keuze!

Je twijfelt en hebt de neiging de keuze aan 
anderen of aan het leven over te laten.

Aards zijn betekent nu juist tot actie 
overgaan. Ik zie je daar lekker beschermd en 
onopvallend in het bos zitten.
Het bos betekent, dat je erg bent gegroeid in 
bewustzijn en de liefde voor jezelf.

Je bent bang om opnieuw gekwetst te worden 
(mugje). Dat hoef je echt niet meer te zijn.

De libel heeft een grijze vleugel, die symbool 
staat voor de nare en verdrietige, ervaringen in 
je jeugd. 

Je hebt een stekelig en moeizaam pad achter de 
rug en bent nu veel flexibeler geworden.

De groene libel heeft vier poten en vijf 
vleugels, d.w.z. je kunt nogal nuchter 
reageren (vier poten, het getal vier), maar 
ook communicatief, uitdrukkingsvaardig, 
avontuurlijk en vindingrijk zijn (vijf vleugels, 
het getal vijf). 
Je kunt met deze eigenschappen voor de dag 
komen!

Het is je diepste wens om innerlijk vrij te zijn 
en plezier te hebben… 
Ja, het is de hoogste tijd om je onzekerheid los 
te laten en je vleugels te openen om over het 
water te gaan vliegen!
Vertrouw op wat je voelt en je zult je doel 
begrijpen.
Luister naar je intuïtie… en maak je keuze!

Je gidsen zullen je ondersteunen en je zult je 
op twee manieren vrij gaan voelen…

verandering, een keuze maken, waag de sprong

7. De groene Libel

D

25 Veel inzicht in liefde



efeliciteerd! Je staat aan een nieuw begin 
van spirituele ontvankelijkheid en bruist 

van ideeën.

Je hebt volop liefde voor de aarde en alles wat 
leeft en je zou zo graag willen helpen bij het 
helen van verdriet of lijden...

Door de grote verandering, die je zojuist hebt 
doorgemaakt, ben je opgelucht en helder in je 
hoofd en je begint weer met nieuwe energie!

Twijfel, verlegenheid en onzekerheid heb je 
leren overwinnen en je durft meer voor je 
mening uit te komen als eerst… Je begrijpt nu 
dat je niet zo alledaags bent als hoe je eerst 
over jezelf dacht.

Blijf in je kracht en leer nee te zeggen. 
Geef je grenzen aan en maak je niet zo druk…

Naar de mensen om je heen, kun jij je 
voorzichtig voordoen en je lijkt soms een 
“kruidje roer me niet”. 

Op de voorgrond zijn vier kreeftjes zichtbaar. 
Dat betekent, dat je nu met je kwaliteiten naar 
buiten mag komen. 
Het is het beste om rustig en overdacht te werk 
te gaan.
Neem daar de tijd voor, denk goed na en ook 
met wie je in zee wilt gaan.

Je lichtgids heeft een komisch uiterlijk. 
Hij wil zeggen: zie in alles weer de humor en 
ontspan je! Neem jezelf en het leven niet te 
serieus.
De walvis boven hem geeft hem een kus: de 
periode van opgesloten zitten is voorbij en 
je mag weer vrienden worden met jezelf en 
anderen.

Ga voor je werkelijke idealen en je zult gaan 
stralen… en liefde en samenzijn ontvangen.

vernieuwing in werk of bij het ondernemen

13. De Bron

G
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ijna was je het vertrouwen in de kosmos 
verloren…

In de periode hiervoor, dacht je dat al je 
verwachtingen uit zouden komen! 
Al geruime tijd vertrouwde je op je gevoel en 
intuïtie. Daardoor was je vrij en onafhankelijk.

De voortekenen leken zo positief!  
Het vertrouwen in dat wat er voor jou  
bestemd zou zijn, werd bevestigd en ging zich 
nu ontwikkelen… maar toen… viel ineens  
je kaartenhuis in elkaar.
Iemand waar je een diepe liefdevolle band mee 
had, keerde zich op het moment, dat jij je zo 
spontaan, natuurlijk en naïef hebt laten zien…
plotseling van je af… heel onverwachts.
Het werd die persoon ineens te veel en hij of zij 
keerde zich van je af vanuit zelfbescherming. 
Voelde hij of zij zich misschien bedreigd?

Het kost je veel moeite (of heeft je veel moeite 
gekost) om je hoofd weer boven water te 
krijgen. Maar nu de mooiste persoon in jou, 
je werkelijke zelf aan de oppervlakte komt, 
weet je ineens dat deze kracht er voor altijd 
zal zijn!

Voorzichtig aan stel jij je weer gevoeliger op, 
maar wordt dat wel begrepen door anderen?

Het gaat je wat moeizaam af om jezelf weer 
in beweging te brengen…
(mannetje met wit gezicht en paarse hand).
Bovendien kost het je veel energie om je 
huidige werk voor elkaar te krijgen. Hoe harder 
je er in feite aan trekt, hoe minder het je lukt.

Laat het daarom maar even los, want zo 
dadelijk komt er een bijzondere oplossing  
voor jou!
De Kosmos ondersteunt je en begeleid je naar 
werk vanuit voorbestemming (het goudgroene 
ei). Meer dan ooit zul je gaan werken vanuit je 
diepste innerlijke wens!

Het enige wat je hoeft te doen, is je daarvoor 
open stellen.

Het groene ei breekt open…
Een vogel vliegt uit!

breuk, in het vertrouwen blijven, onmacht, overgave, verandering van werk

30. Het groene ei

B
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Je hebt een overwinning behaald of je 
bent er één aan het behalen!

De engel, links op de tekening in de roze toog 
zegt, dat je die door eigen inzet hebt bereikt  
(of zult bereiken)!
Ze houdt een vis omhoog, wat wil zeggen dat 
je hebt geleerd (of aan het leren bent) om je 
energieveld te beschermen!

Het kan zijn, dat je erg moe was en desondanks 
toch altijd weer opnieuw voor anderen 
klaarstond.
Je kwam niet aan jezelf toe… en voelde je 
mogelijk juist daarom zo onbeduidend.
Was je bloeddruk wat verhoogd?
Nu jij jezelf de ruimte geeft is (of wordt) het 
voor jou ineens, vreemd genoeg onbelangrijk of 
een ander dat begrijpt.
Wat een verademing!

Je isolement verdwijnt en de zon geeft je 
dadelijk weer nieuwe energie en enthousiasme!
De vogel met lange snavel, de snip, zegt dat het 
lang heeft geduurd…
Maar nu jij deze ruimte voor jezelf schept, komt 
er ook een geldstroom op gang.

Volgens de indiaan, van wie het gezicht vlak 
boven de aarde verschijnt, zijn de belangrijkste 
voorwaarden voor ieders geluk op aarde: 
territorium en zelfrespect.

Het egeltje, de hoofdrolspeler op deze 
tekening maakt mij duidelijk hoe jij in 
werkelijkheid bent.

Je lijkt soms wat te aarzelen, maar weet 
doorgaans heel goed wat je wilt!
Je kijkt trouwens ook eerst de kat uit de boom.
Niet iedereen kent je zachte binnenkant, omdat 
je wel eens prikt…
Maar voor degene, die de moeite doet om je 
te leren kennen, ben je een vriend of vriendin 
voor het leven!

Verder ben je gelukkig nooit het kind in jezelf 
kwijtgeraakt…
Dat maakt jou nu juist zo bijzonder!

het energieveld beschermen, begrenzen

38. Het egeltje
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Beschrijvingen van de Orakelkaarten
voor kinderen tot 12 jaar

Fantasie
Kinderen zitten vol vragen, ook vragen, die je 
niet verwacht.
Ze kennen de sprookjes, hebben fantasie en 
zien de bijenwaskaart met hun eigen ogen. 
Kleuren en beelden spreken voor hen en ze 
maken er dan hun eigen verhalen bij. 

Voor veel ouders of opvoeders is de beschikbare 
tijd, om die broodnodige aandacht aan hun 
kinderen te geven met al hun emotionele 
belevingen, vaak maar beperkt.
Daarbij komt dat zij hun emoties vaak niet 
(kunnen) uitspreken.

Aandacht voor het kind
De sterrenkinderen, de groep van veel 
gevoeligere kinderen, hebben nog meer moeite 
met indrukken van buitenaf.
Zij reageren sterker op verandering in sfeer en 
kunnen zich nog minder afsluiten voor o.a. 
stress, verdriet, verlies of harde geluiden van 
buitenaf. 

Voor deze kinderen kan het leven dan ook wel 
eens heel eenzaam zijn in een wereld waar zij 
de aandacht missen. 

Het kinderorakel kan tot grote steun zijn voor 
het kind. Door deze teksten worden zij in hun 
zelfvertrouwen, zelfwaardering en het positieve 
denken geholpen en gestimuleerd.

Het passend maken van de teksten voor 
kinderen, bracht mijn eigen gevoelige innerlijke 
kind weer terug! 
Ook de kinderjaren van mijn dochter kwamen 
hierdoor tot leven.
Voor kinderen, ouders, grootouders en 
opvoeders, begeleiders of geïnteresseerden:

Veel leesplezier met: 
“Ga je mee een reisje 
maken met jezelf?!”

HET KINDERORAKEL

Ga je mee een reisje maken met jezelf?
“Wat betekent deze zonnebloem voor mij mama?” 
“Zie je die enge slang oma? Kijk, een ruimteschip… en een heks...!”
“Wat een spannend bos…!”
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18 De Uil en het gele Licht 19 Chinese wijsheid en de witte vogel 

het kan langer duren dan je verwacht, lastig om 
te kiezen, eerder gaan slapen, niet piekeren

Je ziet wat er mis is, wijsheid, geneeskracht in je handen, 
verandering, verhuizing, iets nieuws

e bent erg lief, maar voel jij je soms een 
beetje verlegen tegenover anderen?

Kan dat komen omdat je, toen je nog heel jong 
was, al niet kon doen wat je wilde? Misschien 
waren er toen wel vier personen naar wie je 
moest luisteren.

Juist nu, word je geholpen door de grote 
liefde van de engelen.
Dat zie ik aan dat prachtige licht en de roze 
kleuren.
Je bent voorzichtig en weet ook precies of 
iemand aardig is…of aardig doet en ook of 
hij de waarheid zegt.

Je bent zo wijs als het uiltje dat rechts staat, 
want je weet zoveel bijzonders te zeggen, maar 
dat durf je nog niet echt hè?
Je wacht het liever af.
Het zou je goed doen om je niet zo druk te 
maken of zo serieus te doen, maar je lekker te 
ontspannen en te lachen.

Ja, ik weet dat je veel nadenkt over school of 
over de mensen om je heen waar je zo van 
houdt. Je zou ze allemaal willen helpen met 
hun zorgen en problemen.
Maar wat je ook doet, niemand zegt eens een 
keertje echt “dank je wel” tegen je.

Je bent bijzonder slim en heel lief, dus kom nu 
eens voor jezelf op!
Je hoeft niet precies te doen of je te gedragen 
zoals de mensen dat van jou verwachten. 
Je mag er juist helemaal zijn zoals je bent.

Omdat je zo eerlijk en puur bent, kun je 
gemakkelijk in contact komen met de engelen.

Daar ben ik zo verschrikkelijk blij om!

e bent hier op aarde gekomen om iets heel 
speciaals te doen en dat weet je!

Dapper werk jij je door alle moeilijke dingen 
heen, want je bent een doorzettertje!
De lichtwereld helpt je daar gelukkig bij… dat 
heb je nu door.

Wat heerlijk, dat je zoveel fantasie hebt en jij 
kent vast en zeker een aantal sprookjes!
Ken je die ook van de Geest uit de lamp van 
Aladin (en de drie wensen)?
Op het plaatje zie je die lamp en ik voel dat jij 
iets héél graag wilt.
Je mag die mooie wens doen en vaak komen 
wensen uit, net als sommige dromen…

Stilzitten is niks voor jou, je bent altijd bezig.
Er zijn ook zoveel dingen aan de hand om je 
druk over te maken.

Verder voel ik, dat je ook nog ergens 
verdrietig om bent. Je wordt gedragen door de 
engelen, dus laat je zorgen maar los...
Adem ze uit alsof je ze in een ballonnetje 
blaast, dat daarna vanzelf omhoog gaat. 

Weg van jou, 
dan voel jij je 
weer vrij.!
Voel je wel eens een beetje kippenvel door 
je heen gaan? Dat is energie of de grote 
levenskracht… grote mensen noemen die 
Kosmische energie. Die helpt je om rustiger te 
worden.

De Chinese vrouw met die lange staart is 
heel wijs en helpt je als je iets onrechtvaardigs 
meemaakt.
En ook als jij je vrienden en vriendinnen wil 
helpen of de mensen om je heen.

Trouwens, in je handen zit speciale warmte 
en kracht, daar kan je later veel mensen mee 
helpen. Je bent sterk en bijzonder, misschien 
zie je dat witte licht wel eens om je heen… als 
je voor de spiegel staat.

De witte vogel bovenaan beschermt je en zegt 
dat er een mooie verandering komt.

Je bent een ster, laat je stralen zien!

J J



157 156 

40 Ik en de wereld 41 De reis van de indiaan

stop met treuzelen en piekeren  helemaal vrij zijn, de onrust verdwijnt

Je vindt jezelf weer terug!

Misschien ben je met iemand omgegaan, die 
eigenlijk niet goed voor je was.
Het was een nieuwe vriend of vriendin.
Je hield meteen erg van hem of haar en dacht, 
dat die alles beter wist dan jij…
Daardoor was je zelf onzeker geworden en 
raakte jij jezelf een beetje kwijt.

Ineens wilde hij of zij niet meer met je omgaan.
Je ziet dat aan de indiaan met het schild.
Als een donderslag bij heldere hemel, kwam 
dat bij je aan en je was ontroostbaar. En voelde 
je ineens heel alleen…

Natuurlijk wilde je wel weer vrolijk zijn, maar 
dat lukte je eerst niet… en in gedachten hield jij 
je nog aan hem of haar vast. 
De hand met de roze nagel laat je dat zien.
Het was ook zo leuk geweest en nu voelde jij je 
nog meer alleen.

Toch komt alles weer goed! Je bent zo mooi en 
vol liefde en verdient het.

Het kan zijn dat je een beetje ziek bent geweest 
of je niet lekker voelde.
Maar je knapt vast en zeker weer gauw op!

Rechtsonder zie ik een oud dametje, dat je een 
roos geeft en je helpt. 
Je bent goed bezig!
Ze zegt: wees trots op jezelf, dan wordt alles 
licht en gaat het ook weer beter op school.

En maak je geen zorgen om anderen…
want daar wordt voor gezorgd!

et steeds meer plezier, zie je dat alles je 
nu lukt!

Je weet nog niet precies of iedereen jouw mooie 
talent bewondert, maar als jij dat maar wél ziet 
en dat ook blijft doen!

De groene kool met het houten kopje vertelt 
daarover…
Je bent in je talenten gegroeid en ook slimmer 
geworden.
Laatst waren er een paar mensen of kinderen, 
die je talent nog niet zo goed vonden en daar 
heb je een beetje verdriet om gehad.
Maar nu maakt het je niks meer uit.

Eigenlijk wil je het helemaal alleen doen, maar 
vindt het nog een beetje moeilijk om daarvoor 
te kiezen. Want soms denk je, dat je die 
anderen nog nodig hebt.

Bovenin zie ik een vliegtuig en daarin zit een 
vrouw, die er jong uitziet.
Zij is bij de engelen en vertelt mij, dat ze jou 
vaak komt helpen, omdat je het nogal moeilijk 
vindt ergens mee door te gaan.

Toch zal het sneller gaan, dan je nu denkt, je 
talenten worden gezien!
Daarmee ga je de mensen iets laten zien of 
voor de natuur iets doen, omdat je daar zo 
van houdt.

Misschien ben je de laatste tijd een beetje moe, 
maar dat komt omdat je al zo lang bezig bent 
met oefenen.
Als je doorzet, dan lukt het je!

En kijk nu eens hoe blij iedereen met 
jou is!

M
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Als er een Libel in je leven verschijnt
heb je mogelijk behoefte aan frisse

lucht, met betrekking tot iets emotioneels.
Het kan ook zijn, dat je te rationeel bent.
Als zij je opzoekt, mag je verwachten dat  
er iets gaat veranderen…

De Libel staat voor het emotionele en tevens 
voor het verstandelijke. Zij ontwikkelt zich 
namelijk in het water (het gevoel) en pas veel 
later verhuist zij naar het luchtrijk (het denken 
en het hoger bewustzijn).
Het duurt daarna nog enige tijd, voordat de 
libel haar ware kleuren krijgt… de regenboog-
kleuren op haar vleugels. Misschien mag je 
eindelijk je ware kleuren begrijpen en deze aan 
de wereld laten zien.

De Libel herinnert je er namelijk aan, dat jij 
zelf licht bent en dit op machtige wijze kunt 
weerkaatsen als je daarvoor kiest.

Zij kan je ook helpen door je versluierde
zelfbeeld, de illusie, heen te kijken zodat je  
weer in staat bent je eigen licht en kleuren te 
zien. Omdat haar vleugels dit reflecterende 
vermogen hebben, wordt ze geassocieerd met 
magie en mystiek.

Volgens de Noord-Amerikaanse indianen  
is zij een Totem, de boodschapper voor  
verandering.
In mijn leven was een verandering nodig en 
dat werd mij duidelijk gemaakt, want de eerste 
wastekening die ik maakte was:

De Groene Libel! 

Daarmee werd een keuze aangekondigd voor 
hele andere werkzaamheden dan daarvoor!

De betekenis van de Libel

Veel inzicht in liefde



anaf mijn negentiende jaar voelde ik de 
verbinding met de paranormale wereld.

Tijdens mijn jeugd voelde ik me diep 
ongelukkig, maar wist niet waarom…
Het leven leek saai, zinloos en kleurloos.
Mijn creativiteit, kwam alleen maar tot uiting 
door het schrijven van gedichten.
Omdat ik me op geen enkele manier onder-
steund of gestimuleerd voelde door mijn 
omgeving in mijn ware zijn, werd ik heel 
onzeker. Dat is jaren de ondertoon in mijn 
bestaan geweest.
Het leven gaf mij daarop bijzondere, emotionele 
uitdagingen met betrekking tot relaties, 
familie, gezondheid, problemen met werk 
en rechtspraak, waardoor ik via therapieën, 
mijn weg zocht om tot meer inzicht en begrip 
over mijn emoties en wie ik nu eigenlijk was, 
te komen. Toen ik dan ook weer in contact 
met mijn gidsen kwam, vroeg ik eindelijk om 
antwoord: waarom ben ik hier?
Daarna begon ik mezelf te begrijpen! 

Na burnouts in mijn werk, kon ik eindelijk 
in opgaande lijn mijn doelen volgen, die 
verbonden waren met mijn ware bestemming.
Ik kwam ook tot inzicht, dat depressiviteit kan 
ontstaan als iemand zijn zielsbestemming niet 
kan vinden of in onzekerheid blijft hangen.
Ieder mens heeft een bijzondere levens-
opdracht in zich, die hij of zij zelf heeft 
gekozen, voordat hij of zij incarneert. Het 
werkelijke geluk van de mens is daar dus direct 
mee verbonden. Ieder is dus een grote ster!

De bijenwaskaart heeft intussen de weg 
vrijgemaakt om tot vele nieuwe doelen te komen.

Het KINDERORAKEL is onder meer in deze 
druk vertegenwoordigd.
Vanuit de verbinding met mijn gidsen is 
tevens mijn eigen vorm van NAAMANALYSE 
tot stand gekomen en werd de KYOMERA 
ACADEMIE opgericht om dit uit te dragen.

Over Cora Leder
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De instrumenten daarvoor zijn 
        bewust gekozen positieve krachten, 
   de gedachten!

Daarin onderwijs ik ook BIJENWASKAART 
interpretatie. Spirituele ondersteuning op welk 
gebied dan ook, brengt mij geluk!

Het Orakel
De waskaarten in dit orakel, ook bestemd voor 
kinderen van 6-12 jaar, geven niet alleen de  
emoties, maar ook de ontwikkelingsmogelijk-
heden of een stukje toekomst aan.
Dit heb ik beschreven in een ‘boodschap’
of beschrijving, die bij de betreffende
waskaart hoort. Deze boodschap heeft als
doel jezelf te begrijpen en oplossingen te zien. 

Mijn levensfilosofie
Het doel in mijn leven is uit te dragen, dat
iedereen vanuit eigen kracht in staat is om
gelukkig te zijn. Omdat ik het zelf heb mogen 
ervaren, ben ik er van overtuigd, dat er voor 
elke vraag of probleem een oplossing is.
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Spirituele ondersteuning op welk gebied dan ook, 
brengt mij geluk!

V


