
inhouD
_______________________________________________________________

Inleiding ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Betekenis van de kaarten
1 Zielsnaam ................................26
2 Bewustwording ......................29
3 Channelen ...............................32
4 Authentieke waarheid...........35
5 Genezing .................................38
6 Aarden .....................................41
7 Niets is fout gegaan ...............44
8 Meditatie .................................47
9 Zielsreis ....................................50
10 Zielswerk .................................52
11 Herinnering ............................55
12 Fluisteringen ...........................58
13 Inzicht ......................................61
14 Afstemming ............................64
15 Gevoeligheid ..........................67
16 Vraag het je ziel ......................70
17 Visualiseer ...............................73
18 Laat los .....................................76
19 Transformatie .........................79
20 Soul Writing ...........................82
21 Zielsboom ...............................85
22 Goddelijke dieren ..................88
23 Koester jezelf ..........................91
24 Wellness ...................................94

8

19199_Oracle cards Secret Languages_inner.indd   8 21/08/19   11:50



25 Manifestatie ............................97
26 Vesica piscis ...........................100
27 Plezier .....................................103
28 Innerlijke stem ......................106
29 Jij bent het universum .........109
30 Er is alleen maar licht..........112
31 Het goddelijke vrouwelijke .115
32 Het goddelijke mannelijke ..118
33 Zielsliefde ..............................121
34 Zielsconnectie ......................124
35 Lichtwezens ..........................127
36 Zielsfamilie ...........................130
37 Focus ......................................133
38 Creëer ruimte .......................136
39 Onenigheid ...........................139
40 Kleur .......................................142
41 Zielslied .................................145
42 Innerlijke omwenteling ......148
43 Verlichting .............................151
44 Expansie .................................154
45 Laat je licht schijnen ...........157

Over de auteur  ..............................160
Over de kunstenaar.......................160

9

19199_Oracle cards Secret Languages_inner.indd   9 21/08/19   15:31



inleiDing
_______________________________________________________________

Welkom creatieve ziel
Ik ben zo blij en vereerd dat jij hier bent. Deze kaartenset is een 
manifestatie van het licht dat straalt vanuit de bron van alle dingen. 
Iedere kaart is doordrenkt met variaties van licht om je in de richting 
van vrijheid te sturen. De kaarten zullen je psychische zintuigen 
versterken en je waarneming openen voor een meer directe en 
persoonlijke ervaring met je ziel. Door het werken met deze kaarten 
zul je meer vertrouwen krijgen in je innerlijke stem en wordt je intuïtie 
groter omdat je boodschappen en processen krijgt die jouw scheiding 
van de liefde en wijsheid van je ziel herstellen. 

Golven van licht rimpelen door het universum en vinden manieren 
om contact te maken met vergelijkbare frequenties en nieuwe creaties 
te vormen. Dit verlichtende proces van cocreatie is weergegeven in 
de fantastische illustraties van Daniel Holeman. Deze liefdevolle 
droombeelden herbergen codes van licht die de connectie met de ziel 
wekken en stimuleren. Door de informatie over iedere kaart te lezen 
en na te denken over de illustraties, zullen er nieuwe deuren opengaan 
naar de liefdevolle wijsheid van je ziel.

Je bent klaar om verder te gaan naar het volgende hoofdstuk in je 
leven, ook als je niet weet wat dat is. Ergens diep in jezelf stimuleert een 
impuls je om te creëren, tekenen, schilderen, schrijven, een andere baan 
te zoeken, bewegen, veranderen – om het leven te voelen in plaats van iets 
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over het leven te voelen. Je weet wat het is maar tot nu toe dacht je dat het 
niet mogelijk was. Deze kaarten zullen je helpen om zielstransmissies te 
ontvangen en eigen te maken die je hart openzetten voor mogelijkheden 
en oneindige wonderen. Moge je reis stromen in creatieve liefde.

In liefde en licht, 
Denise

* * *

De Taal van het Licht

Het licht waarover in deze kaarten wordt gesproken is de goddelijke 
straling die ons bewustzijn van de waarheid van je ziel vergroot. De 
Taal van het Licht verlicht het pad naar harmonie en zielsverbinding. 
Ze gebruikt heilige geometrie, kleuren en geluidstrillingen om ver- 
lichtende informatie over te brengen.  

Heilige geometrie bevat perfecte wiskundige vergelijkingen die 
ons stimuleren om een leven vol zielsliefde te creëren. Deze goddelijke 
iconen zijn bijvoorbeeld ook de overlappende cirkels van de Flower of 
Life en de driehoeken van de sri yantra. We hoeven de vergelijkingen 
in deze symbolen niet te kennen of begrijpen om er contact mee te 
kunnen maken. Alle kleuren en geluiden bevatten een uniek aspect 
van het licht. Instinctief verzetten we ons tegen of omarmen we 
specifieke kleuren en klanken. Focus je op kleuren en geluiden die 
goed voelen en observeer, of onderzoek, kleuren en geluiden waar je 
iets tegen hebt.

De Taal van het Licht is rijk en divers, dus we kunnen kiezen 
om te werken en spelen met het bereik dat resoneert in ons hart en 

19199_Oracle cards Secret Languages_inner.indd   12 21/08/19   11:50



onze geest en de waarheid in onze ziel verlicht. De Taal van het Licht 
schijnt op dit moment op jou en geeft je een manier om een pad te 
creëren naar alles wat je wenst. Open je hart om ze te ontvangen en de 
volgende stappen zullen vanzelf je geest binnenstromen.

Zielstransmissies

Zielstransmissies stromen vanuit de Taal van het Licht. Deze subtiele 
golven van energetische informatie zijn uniek voor jouw ziel. Je ziel 
zendt je de informatie die liefdevol jouw waarheid zal verlichten. 
Meditatie is de beste manier om je hierop af te stemmen, de waarheid 
van je hart te erkennen en je open te stellen voor de wijsheid van je ziel 
en meer. Alles wat je in een neutrale evenwichtige staat brengt zal ook 
je energie focussen. Als je hebt geleerd om je af te stemmen zullen de 
transmissies luider en duidelijker worden. Het is als een persoonlijke 
radiozender die alleen voor jou uitzendt. Het is jouw taak om de knop 
zo af te stemmen dat je de transmissies van je ziel kunt ontvangen.  

Je zult weten wanneer je afgestemd bent door de manier waarop 
het voelt. Je lichaam zal ontspannen, het voelt prettig, liefdevol 
en allesomvattend en alsof er een harde ‘yes’ of ‘ting’ binnen in je 
weergalmt. Energie kan op en neer rimpelen of tintelen door je 
ruggenmerg, hoofd of rond je heupen. Het haar op je armen of in je 
nek kan rechtop gaan staan. Je kunt wat duizelig worden of intuïtieve 
boodschappen ontvangen als je bent afgestemd op het hogere aspect 
van jezelf.
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