
ACTIE
Dit is het moment om actie te ondernemen.
Probeer bewust je dromen waar te maken.

Heb vertrouwen in je eigen weg.
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AVONTUUR
Durf de dingen anders te doen.
Geef je reisplannen de ruimte.

Trek naar een nieuwe plek.
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BEWUSTZIJN
Leef in het heden.

Wees je bewust van je gedachten.
Let op tekens en hulp.
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CYCLI
Voor alles is er een goed moment.
Respecteer de cycli van je lichaam.

Luister naar de magie van de maan.
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DANS
Laat je lichaam bewegen op de muziek.

Dans op het ritme van het leven.
Uit je dromen door te dansen.
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DOELGERICHTHEID
Wees duidelijk en doortastend.

Concentreer je op wat je echt wilt.
Durf vragen te stellen aan het Universum.
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DRIJVEN
Zoek een gemakkelijkere weg vooruit.

Geef je over aan het resultaat.
Laat je verwachtingen los.
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EVENWICHT
Neem de tijd om tot rust te komen.
Leef je wat meer uit, of wat minder.

Trek grenzen in je werk.
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INLEIDING

Enkele jaren geleden sprak ik aan het begin van een onlinecursus over 
Heling, toen ik een zacht stemmetje hoorde in mijn hoofd:

‘Laat ze weten dat wij er zijn en dat we willen helpen met de heling.’

Ik voelde meteen de aanwezigheid van de eenhoorns, waar ik graag 
achter de schermen mee werkte in mijn praktijk, maar waar ik nog 
nooit mee naar buiten was gekomen. Hoewel ik een aantal jaren gele-
den een Unicorn Light Practitioner-cursus gevolgd had en ik zonder 
problemen praatte over engelen, godinnen en opgestegen meesters, 
zat ik nog flink in de eenhoornkast. Dus in plaats van te zeggen: ‘Ja, 
natuurlijk, ik ben blij dat jullie hier zijn’ (wat een beleefde manier zou 
zijn geweest om de hulp van hoog vibrerende wezens te aanvaarden), 
schrok ik ervoor terug om mijn publiek te laten weten dat er een een-
hoorn wilde deelnemen.

Ik bleef hardop tegen mijn leerlingen staan praten, terwijl ik in 
mijn hoofd een gesprek voerde met de eenhoorns. Dit was een van de 
vele momenten in mijn carrière als heler dat ik me afvroeg of ik gek 
aan het worden was.

In die tijd werden engelen, gidsen en andere wezens algemeen 
aanvaard, maar communiceren met eenhoorns werd nog steeds met 
een scheef oog bekeken. Ik vroeg me af wat mijn publiek van me zou 
denken en ik voelde me echt niet op mijn gemak bij het idee dat ik 
onverwacht eenhoorns in een van mijn lessen zou introduceren. Ik 
zie mezelf als een sterke heler (niets mis met mijn ego) en hoewel 
ik zelf krachtige ervaringen met eenhoorns had gehad, was ik bang 
dat ik beschouwd zou worden als een wazige, zwevende hippie. De 
eenhoorns bleven aandringen en ik bleef me verzetten.
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‘Laat ze weten dat wij er zijn.’

‘Nee!’ dacht ik in stilte terug, terwijl ik verderging met mijn online-
presentatie.

‘Laat ze weten dat wij kunnen helpen.’

‘Dat kan ik niet maken!’

‘Laat het ze weten, nu.’

Ik merkte dat ze hun hoeven schrap zetten, dus gaf ik toe en haal-
de diep adem. Ik liet mijn publiek weten dat de eenhoorns aanwezig 
waren en deel zouden uitmaken van de les. De wereld verging niet. 
Mijn luisteraars haakten niet af. Niemand maakte me uit voor wazige 
hippie. Niemand vroeg zijn geld terug.

De eenhoorns hielpen de deelnemers juist om een diepe heling 
te beleven waardoor een paar heel zware blokken en diepe wonden 
van een vorig leven verlicht werden. Iedereen vond het fantastisch. 
Ze waren in de wolken dat ze een ervaring met deze magische wezens 
beleefd hadden.

Mijn innerlijke eenhoorn-twijfel werd voor eens en voor altijd 
het zwijgen opgelegd en ik sprong in een regen van glitters en regen-
bogen uit de eenhoornkast. Ik organiseerde speciale helingcursussen 
met eenhoorns en ze doken ook regelmatig op in privésessies. De 
Unicorn Magic is nog steeds een van mijn bestverkopende cursussen.

In mijn werk met deze majestueuze, liefhebbende wezens heb ik 
magische witte eenhoorns ontmoet, maar ook lieve babyeenhoorns, 
stralende gouden eenhoorns, sterke zwarte eenhoorns, passionele 
vuureenhoorns en natuurlijk de schitterende gevleugelde paarden en 
gevleugelde eenhoorns.
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Ik wilde ze graag met al hun energie voorstellen, zodat meer men-
sen op een diep spiritueel niveau met hen in contact konden komen. 
Ik ben dan ook in de wolken dat ik dit boek met jou kan delen en dat 
ik een aantal verbluffende eenhoorntekeningen kan gebruiken die jij 
net zo mooi zult vinden als ik. Ik hoop echt dat deze kaarten je zullen 
helpen om een diepere band te krijgen met de eenhoorns en dat ze je 
zullen doen inzien dat het sterke bondgenoten zijn op je reis terug 
naar de magie, de kracht en het licht.

– Cordelia

P.S. Ja, ik weet dat de titel Orakel van de Eenhoorns, Gevleugelde Een-
hoorns en Gevleugelde Paarden met een Gastoptreden van een Schattige 
Sprookjespony zou moeten zijn, maar de ruimte op de omslag van een 
pak orakelkaarten is nu eenmaal beperkt. Dus heb ik het bij de kor-
tere versie gehouden.
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Over eenhoorns

Wat weet je zoal over eenhoorns? Vergeet alles wat je al over ze gele-
zen hebt en vraag aan je hart wat je denkt dat de waarheid is. Waar-
mee denk je dat ze je kunnen helpen? Neem even de tijd om hier 
rustig over na te denken voordat je verder leest.

Dat was een eenhoornachtige manier om verbinding te maken 
met deze kaarten. Mijn eigen waarheid is dat eenhoorns heel krach-
tige, hoog vibrerende wezens van het licht zijn die ons aanmoedigen 
om ons leven in eigen handen te nemen en er alles uit te halen. De 
eenhoorns willen dat we onszelf kracht geven en dat we uitzoeken 
hoe we echt in elkaar zitten. Ze willen dat we ontdekken hoeveel ma-
gie we in ons hebben, dat we zelf de kracht hebben om onze eigen 
werkelijkheid te creëren, dat we gebruik kunnen maken van het hele 
Universum en dat we wonderen kunnen verrichten en bergen kun-
nen verzetten.

Eenhoorns herinneren ons aan onze intuïtieve vermogens, onze 
wijsheid, onze spirituele gaven, onze moed, ons goddelijke vermogen 
en, voor sommige mensen, de roep van onze ziel om voor te gaan naar 
een nieuwe zienswijze. Eenhoorns moedigen ons aan om ons leven 
te leiden met een ongebreidelde vreugde, liefde, vrede en voorspoed 
door te doen wat we het liefst doen. Ze houden onvoorwaardelijk 
van ons en hun aanwezigheid bestaat uit het zuiverste licht.

Elke keer dat ik mediteer en me voorstel dat ik oog in oog sta met 
mijn eenhoorns en diep in die zachte bruine ogen verdrink, smelt 
mijn hart. Als ik moe of bang ben, stel ik me voor dat ik op hun rug 
klim en dat ik me een tijdje laat dragen. Als ik me ergens tegen verzet 
of iets uitstel, vraag ik ze me de moed te geven om door te gaan.

Ik heb drie persoonlijke eenhoorngidsen. De eerste was een 
prachtige merrie die Thalayea heet, daarna kwam een grote hengst 
met de naam Warrior. Later kwam er een magische merrie bij die As-
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tara heet. Ze staan voor liefde, kracht en magie en ze helpen me elk 
in andere omstandigheden. Net als bij beschermengelen kun je een 
of meer persoonlijke eenhoorns hebben die je liefdevol bijstaan op 
je weg.

De eenhoorns oproepen

De eenhoorns komen graag iedereen te hulp die de wens te kennen 
geeft contact met hen te leggen en steun te krijgen door hun magie, 
licht en kracht te delen. Ik ben ervan overtuigd dat eenhoorns ons 
graag helpen met allesomvattende vraagstukken betreffende onze 
ziel.

Als je een parkeerplaats zoekt of een nieuwe jurk nodig hebt voor 
dat feestje komende vrijdag, zijn de engelen dé perfecte steun om 
ons dagelijks leven vlot te laten verlopen. Als je hulp nodig hebt om 
dichter bij de bestemming van je ziel te komen, een spiritueel boek 
aan het schrijven bent of een blokkade wilt opheffen die je kracht in 
de weg staat, zijn de eenhoorns de perfecte ondersteuning. Ze herin-
neren ons graag aan onze eigen magie en ze genieten als we de ver-
wondering van een kind voelen, opgewonden zijn over de oneindige 
mogelijkheden en met heel ons hart in wonderen geloven.

Je kunt je eenhoorngidsen vragen om je weer op je magische weg 
te brengen als je begint te twijfelen, je onwaardig voelt of de indruk 
hebt dat je veroordeeld wordt omdat je in de onzichtbare wereld ge-
looft. Ze willen zien dat je straalt, van jezelf houdt, magie beleeft en 
het goede in deze wereld bevordert. Bovendien staan ze graag naast je 
op je tocht en ondersteunen ze je bij elke stap.
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Zegen je kaarten

Ga gemakkelijk in een stoel zitten zonder je benen te kruisen en leg 
de kaarten naast je. Sluit je ogen en adem een paar keer diep in en uit. 
Word je bewust van je lichaam en van dit moment. Laat alles waar je 
je zorgen over maakt los. Probeer niet alles te begrijpen. Adem ge-
woon in en uit.

Wijs jezelf erop dat alles in orde is. Er is niets om bang voor te 
zijn en niets dat je hoeft op te lossen. Je bent veilig, je bent geliefd en 
je bent heel. Laat je steeds dieper in dit moment wegzakken. Laat de 
stoel je gewicht overnemen terwijl jij ontspant en de spanning in je 
lichaam loslaat.

Als je je eenmaal ontspannen voelt, concentreer je je op de chakra 
van je hart. Zie je hart als een stralende bol met goudroze licht. Ga 
dieper in je hart en laat jezelf koesteren door de zachtheid en de lief-
de. Wieg jezelf in de stilte en de vrede van je hart.

Probeer vanuit deze rustige plek contact te maken met je een-
hoorngidsen. Laat ze weten dat je er klaar voor bent om hen te ont-
moeten en hun hulp te aanvaarden op je weg terug naar de magie en 
de kracht. Neem een paar minuten de tijd om deze band in te ade-
men, terwijl je jouw plannen en bedoelingen voor je leven deelt.

Blijf diep en rustig ademen en zie jezelf in een prachtige wei vol 
wilde bloemen. Voel de warme zon op je huid, de zachte bries door je 
haren en het veerkrachtige gras onder je voeten. Stel je hart open voor 
de vreugde die de magie op deze speciale plek je geeft.

Kijk hoe een paar prachtige eenhoorns opduiken waardoor je 
in een cirkel van licht staat. Neem de tijd om te genieten van deze 
schoonheid en magie. Zie hun golvende manen, hun glanzende vacht 
en hun schitterende hoorns met gouden licht.

Er komt één eenhoorn voor je staan, die je met zijn/haar zachte 
bruine ogen aankijkt. Voel hoe hij/zij diep en liefdevol in je ziel kijkt. 
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