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WELKOM 
 

Iedere dag opnieuw ben ik dankbaar voor het leven en betrap ik mijzelf erop dat ik vreugdedansjes 

maak van geluk en plezier. Vaak ben ik al voor de wekker wakker en kost het mij moeite om nog even 

te blijven liggen. Dit komt omdat ik dan passie en bezieling in mijzelf voel ontwaken en ik vind het heerlijk 

om daar uiting aan te geven. Ik verveel mij nooit en een gebrek aan inspiratie en motivatie is iets waar 

ik nooit mee te kampen heb. Het betekent niet dat ik geen uitdagingen heb en geen pijn ken, zeer 

zeker niet, alleen heb ik besloten om mijzelf niet meer lam te laten leggen door uitdagingen en pijn. Ik 

beschouw het leven als een groot geschenk en ik ga zorgvuldig en dankbaar met mijn tijd op aarde 

om. Gaandeweg mijn levensreis, heb ik geleerd dat het belangrijk is om mijzelf af te stemmen op de 

hogere frequentie van het universum. Het universum is oneindig intelligent en ik heb ervaren dat het 

universum precies weet wat goed voor mij. Dagelijks bouw ik momenten in van stilte en meditatie en 

daarnaast ben ik een aantal keer per week in de natuur te vinden. Deze momenten zijn mij heilig en 

gedurende deze kostbare momenten verbind ik mijzelf met de Goddelijke bron en de spirituele Gidsen. 

Ik committeer mijzelf met veel toewijding aan mijn spirituele pad en hierdoor lijkt het alsof ik word 

gedragen en is er de laatste jaren een stroom van overvloed ontstaan, die zich uit op verschillende 

levensgebieden. Ik heb de afgelopen jaren veel angsten overwonnen en mijzelf opengesteld voor de 

verrassingen en schoonheid van het leven zelf. Tijdens een prachtige Retraite in Nepal & Tibet heb ik tot 

in het diepst van mijn ziel gevoeld dat het onderdeel van mijn missie is om andere mensen ‘wakker te 

schudden’. ONGETEMD EN VRIJ ‘zijn’ is ons geboorterecht en helpt ons alle uitdagingen van het leven 

te overstijgen. In november 2018 heb ik mijn tweede autobiografie, ‘Ongetemd en vrij’ uitgegeven 

waarin ik zeer openhartig mijn persoonlijke processen en intense levenspad beschrijf. Dit boek gaat over 

jou en mij en staat vol met tools over innerlijk leiderschap en leven vanuit je authentieke kracht. 

 

Met veel plezier heb ik voor jou een ONGETEMD EN VRIJ geschenk-handboek geschreven aan de hand 

van 10 richtingaanwijzers. Ik geef je daarmee een kijkje in mijn binnenwereld en deel waardevolle 

inzichten met jou om meer vreugde en vervulling te kunnen ervaren. Ik schenk het je met liefde.  

 

Ik wens je toe dat je net als ik, gaat ervaren dat het leven prachtig is en dat jij er werkelijk toe doet. De 

wereld kan niet zonder jou! Sterker nog, de wereld heeft jou echt nodig! In de hele wereld is er namelijk 

niemand zoals jij. 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse in mijn autobiografie ‘Ongetemd en 

vrij’? Zie: www.gerda-

duin.nl/webshop/ongetemd-en-vrij/ 

 

10 RICHTINGAANWIJZERS 

NAAR EEN ONGETEMD 

EN VRIJ LEVEN 
 

1. Wees dankbaar voor het leven en het 

feit dat je leeft 

 

2. Wees eerlijk naar jezelf en durf in de 

spiegel te kijken 

 

3. Stop met twijfelen en stap in je kracht 

 

4. Overwin je angst door daadkracht en 

moed. 

 

5. Kom weer in verbinding met jezelf en 

anderen door je kwetsbaar op te 

stellen. 

 

6. Leer onvoorwaardelijk van jezelf te 

houden. 

 

7. Kies voor innerlijk leiderschap en heel 

wat er te helen valt. 

 

8. Wakker worden en de tekens 

herkennen! 

 

9. Luister naar de fluisteringen van je ziel. 

 

10. Verbind je met de spirituele gidsen 

die jou leiden op je unieke pad. 
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1. WEES DANKBAAR VOOR HET LEVEN EN HET FEIT DAT 

JE LEEFT 
 

Het leven is een geschenk en het feit dat je iedere ochtend weer wakker wordt is niet vanzelfsprekend. 

Door een aantal tragische gebeurtenissen moest ik vroegtijdig afscheid nemen van vijf dierbare 

familieleden uit mijn gezin van herkomst. De dood en rouw hebben mij lang in ‘hun macht’ gehouden, 

totdat ik besloot om vrede te sluiten met deze tragische feiten. Ik leerde, door de tranen en het verdriet 

heen, ook het geschenk te herkennen van het leven. Ik zette pijn en verdriet om in zingeving en leerde 

om door andere ogen naar de wereld te kijken. Iedere dag uit ik mijn dankbaarheid. De wet van de 

aantrekking werkt als volgt: door mijn dankbaarheid vanuit mijn hart te uiten ontvang ik steeds meer om 

dankbaar voor te zijn. Zo simpel is het. Ter inspiratie schreef ik het volgende gedicht daarover. 

 

Dankbaarheid 

 

Vandaag ben ik dankbaar 

Dankbaar voor een nieuwe dag 

Dankbaar voor het leven 

Dankbaar voor mijn hart dat 24 uur per dag klopt 

Dankbaar voor de natuur 

Dankbaar voor alle seizoenen 

Dankbaar voor de mooie mensen op mijn pad 

Dankbaar voor mijn tranen die me vertellen waar ‘t leven werkelijk omgaat 

Dankbaar voor alle mogelijkheden die er dagelijks weer zijn 

Dankbaar voor duizend en één kleine dingen 

Dankbaar voor de 'spiegels' op mijn pad 

Dankbaar om het verschil te mogen maken 

Dankbaar voor de uitdagingen waar ik van groei 

Dankbaar voor de liefde 

Vandaag ben ik DANKBAAR 

 

P.S. morgen ook hoor!  
 

Waar ben jij in het bijzonder dankbaar voor? 

Is er iets in jouw leven wat vraagt om acceptatie zodat je meer energie 

overhoudt voor de dingen die er werkelijk toe doen in het leven? Hoe zou het 

voor je zijn om werkelijk in je kracht te komen door vrede te sluiten met 

datgene wat je niet kunt veranderen? Het verleden kan je niet veranderen, 

het heden en de toekomst wel! Verder kan ik niet genoeg benadrukken hoe 

belangrijk het is om vanuit oprechtheid je dankbaarheid dagelijks te uiten 

voor het leven. Je zult versteld staan van de positieve veranderingen die je 

gaat ervaren. Daarnaast daag ik jou uit om het beste van jezelf terug te 

schenken aan het universum. Dan ontstaat er werkelijk chemie en 

aantrekkingskracht. Geven en ontvangen hoort tenslotte in balans te zijn. 

 

 

“H(erken) het 

wonder van 

het leven.” 
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2. WEES EERLIJK NAAR JEZELF EN DURF IN DE SPIEGEL TE 

KIJKEN 
 

Wees altijd eerlijk naar jezelf en hou niet de schone schijn op. Het leven is bedoeld om te groeien en om 

plezier te hebben. Natuurlijk zijn er ook uitdagingen echter is het niet de bedoeling om daarin vast te 

blijven zitten. Als je in de spiegel kijkt (letterlijk) dan zie je in één oogopslag of je ogen stralen of niet. 

Wanneer je ogen dof en somber staan dan ben je niet in verbinding met jouw authentieke kern en 

waarheid. Je bent namelijk geboren met een Goddelijke vonk die je kunt herkennen aan een twinkel in 

je ogen. Je kunt deze twinkel ook ‘voelen’ in je buik. Doordat je zin hebt in het leven en ervaart dat je 

elke dag met vreugde en plezier door de dag heen gaat. Leer het verschil tussen sterk zijn en krachtig 

zijn. Sterk zijn is iets waar je moeite voor moet doen. Je doet enorm je best om een aantal ballen in de 

lucht te houden. Je rent, je vliegt, je bent loyaal naar iedereen en je draait je hand er niet voor om, om 

andere mensen te verzorgen. Wanneer je eindelijk rond 21.00 uur een keer op de bank ploft ben je 

helemaal kapot, maar je bent wel de hele dag sterk geweest!! Oei!! Dit is foute boel. Krachtig zijn is iets 

heel anders. Je ervaart uitdagingen en periodes van pijn en verdriet, net als ieder ander. Echter je put 

uit een bron van authentieke kracht. Je leert nee te zeggen tegen anderen en ja te zeggen tegen jezelf. 

Je staat in verbinding met jouw eigen aardse wortels en voelt goed aan wat en wie er wel goed bij je 

past en wat en wie niet (meer). Hier ben je congruent mee. Je gaat geen uitdagingen uit de weg en je 

leert om ‘leider’ te worden en te blijven over je eigen leven. Je legt de verantwoording niet bij een 

ander neer maar neemt zelfinitiatief om gewenste veranderingen tot stand te laten komen. Dit is eerlijk 

zijn naar jezelf en je zult ook gauw merken dat ook jij weer een twinkel in je ogen krijgt. Wanneer je vanuit 

je authentieke krachtbron put ben je een inspiratiebron en voorbeeld voor anderen. 

 

Ik heb een mooie affirmatie voor je die zal bijdragen aan meer innerlijke kracht, vanuit je authentieke 

kern. Zeg deze affirmatie een paar keer per dag hardop, vanuit de verbinding met je hart, dus niet 

omdat ik het zeg, maar omdat jij het zelf zo voelt. 

 

Affirmatie 

Ik ben authentieke kracht 

Ik ben liefde 

Ik hou van mij 

Ik ben aantrekkelijk voor mijzelf en anderen 
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“Ogen zijn de spiegel 

van de ziel.” 

 

 

 



 

 

 

3. STOP MET TWIJFELEN EN STAP IN JE KRACHT 
 

Richtingaanwijzer nummer drie wil ik illustreren met een metafoor over ‘het hart als kompas’. 

 

Het hart als kompas 

Niet altijd in het leven weten we welke kant we op moeten gaan. Soms kan je voelen dat ‘iets niet meer 

zo lekker gaat’ of ‘ik wil iets anders, maar ik weet niet hoe’. Misschien was je wel fijn "onderweg" en vond 

je het eigenlijk best goed gaan, en toen gebeurde er iets waardoor jouw situatie zonder dat jij dat wilde, 

drastisch veranderde. Het kan best wel eens zo voelen dat je dan tijdelijk op een denkbeeldige rotonde 

rondjes aan het rijden bent. Je weet gewoonweg niet welke afslag je moet nemen. Twijfel, onmacht en 

angst voor het onbekende spelen je dan parten, maar mogelijk ook verdriet en boosheid. Je weet het 

gewoonweg niet, dus je blijft steeds maar hetzelfde rondje rijden terwijl je merkt dat je steeds meer 

vreugde en energie verliest. Die rotonde kan best voor een bepaalde periode functioneel zijn, om weer 

tot jezelf te komen en om stil te staan bij wat je nu echt graag wilt. Om gebeurtenissen een plekje te 

kunnen geven. Alleen kan je niet oneindig op die rotonde rondjes blijven rijden, want daarmee beperk 

jij jouw groei. Wat jou echt kan versterken is bewust contact te maken met je hart. Niet éénmalig, maar 

steeds opnieuw. Om contact te kunnen maken met je hart is het goed om je regelmatig in stilte terug 

te trekken. Denk dan aan iemand waar je heel veel van houdt of aan iets wat jij graag doet en wat jou 

heel gelukkig maakt. Wanneer je hieraan denkt gaat je hart helemaal openstaan. Als je hart openstaat 

kan je contact maken met je werkelijke ware verlangen(s). Stel jezelf de vraag ‘wie ben ik - en wat wil 

ik’. Neem de rust om het antwoord te horen, te voelen of te zien. Dit kan best om de kracht van herhaling 

vragen, dus geef niet meteen op als je niet direct een antwoord krijgt of voelt. Als je echt in contact 

komt met het verlangen van je hart zal je voelen dat er ook kracht, rust en passie in je vrij gaat komen 

en dat zijn de vonken die jou aanzetten om een afslag te gaan nemen, op weg naar vervulling en 

vreugde. Zo gauw je de afslag genomen hebt zal je opluchting voelen en de kracht in jou gaat 

toenemen. Geweldig toch, wat jij dan doet en durft! Het gaat er daarbij niet om dat je zo snel mogelijk 

op je ‘bestemming’ bent aangekomen, het gaat juist om de reis naar die bestemming toe. Geniet van 

jezelf, geniet van eventueel gezelschap, geniet van de omgeving. Blijf dicht bij jezelf, blijf in je eigen 

kracht, zelfs al zou je verdwalen of als het onderweg spannend wordt. Ook dat hoort erbij. Vraag hulp 

waar nodig. Neem rust om ook te kunnen ervaren wat dit nieuwe pad jou brengt. Wees mild voor jezelf 

als je het tempo af en toe aan wilt passen. Wie weet kom je wel weer een rotonde tegen! Jij weet dan 

wat de functie van die rotonde is, dus leer om je verworven wijsheden toe te passen. Zie het maar als 

een nieuw moment van stilstaan, bijstellen, afstemmen en doorgaan. Door je hart als kompas in te zetten 

zet jij een prachtige en krachtige beweging in gang. Deze beweging kan je nooit alleen met het hoofd 

bewerkstelligen. Laat die twee met elkaar samenwerken. Je bent ontzettend goed bezig mooi mens, in 

welke fase je dan nu ook mag verkeren. Alles gebeurt met een reden en niets is voor niets. Ik wens je 

een mooie voortzetting van je reis toe. Geniet! 
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“Waar wacht je nog op, de wereld heeft je nodig!” 

 



 

 

 

4. OVERWIN JE ANGST DOOR DAADKRACHT EN MOED 
 

Angst is een slechte raadgever en door je te verbinden met angst beperk je jezelf en blijf je onnodig 

klein en onvolwassen. Angst is verbonden met je hoofd, liefde is verbonden met de energie van je hart. 

Wanneer je je vaak angstig voelt is het belangrijk om uit te kunnen zoemen om zodoende te kunnen 

zien en ervaren wat er werkelijk aan de hand is. Angst komt voort uit negatieve gedachten over jezelf 

en door niet versterkende overtuigingen dat je niet goed genoeg bent en dat een ander het veel beter 

kan dan jijzelf. Ik zal je aan de hand van een voorbeeld vertellen hoe ik mijzelf negentien jaar afhankelijk 

opstelde en angst de regie had over mijn leven. 

 

Tijdens een studie die ik volgde in 1993 werd ik gevraagd om de notulen die ik had gemaakt voor te 

lezen. Tijdens het voorlezen kreeg ik een hyperventilatie aanval, ik vond dat heel angstig en schaamde 

mijzelf diep. Vanaf dat moment was ik enorm angstig als ik gevraagd werd om in het openbaar te 

spreken, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen en werkbesprekingen. Toen ik in het jaar 2000 voor mijzelf 

ging beginnen als ondernemer werd ik binnen dit bedrijf heel succesvol en werd ik regelmatig gevraagd 

om voor groepen te spreken. Ik wilde dat niet, omdat ik ‘hyperventilatie had’ (al had ik daarna nooit 

meer een aanval gekregen, het label had ik mijzelf toegeëigend) en ik verzon altijd smoesjes en ging 

altijd op een veilige plek bij de deur zitten zodat ik kon vluchten als het nodig was. Ik stond totaal niet in 

mijn kracht en zodoende kon ik ook niet verder groeien. In 2009 werd ik op een groot congres in Dallas 

Texas gevraagd om mijn inspirerende verhaal te delen voor een zaal met vijfhonderd internationale 

deelnemers. Ik leerde mijn dochters altijd om nergens bang voor te zijn en zij waren dan ook de stimulans 

voor mij om deze uitdaging aan te gaan. Toen ik hen trots in kennis stelde dat ik gevraagd was om te 

spreken in Dallas waren ze reuze enthousiast en trots op mij. Ik hield een slag om de arm naar hen toe 

uit zelfbescherming en vervolgens kreeg ik de volgende terugkoppeling van mijn dochters van negen 

en elf jaar oud: “Mama, als je niet gaat spreken in Dallas dan houden we nog steeds heel veel van je, 

maar dan ben je wel een loser”. Je begrijpt zeker wel dat dit het symbolische duwtje was wat maakte 

dat ik besloot om ‘het maar te gaan doen’. Het moment brak aan dat ik aan de beurt was en terwijl ik 

in de coulissen stond dacht ik werkelijk dat ik dood zou gaan van de spanning. Mijn collega Paul duwde 

mij bijna op het podium en bleef als steunpilaar bij mij staan. Ik sprak en ik merkte dat de zaal respect 

voor mij had. De mensen werden geraakt door mijn verhaal, ik zag mensen lachen en mensen huilen. 

Iedereen voelde dat er iets speciaals gebeurde. Ik vond ‘mijn stem’ en ‘mijn kracht’ terug. Na afloop 

kreeg ik een staande ovatie en ik was de held(in) van het congres. Later die dag stapte ik bij vier andere 

collega’s in een grote Amerikaanse auto en we reden door Dallas om ergens te gaan lunchen. Ik was 

voorin gaan zitten en voelde mij zelf boven alles en iedereen uit 

stijgen. Ik moest mij inhouden om niet naar iedereen te gaan 

zwaaien, zoals de koningin dat zou doen. Ik voelde mij opnieuw 

geboren en een hele zware last was van mijn schouders gevallen. 

De jaren daarna heb ik weer vertrouwen in het spreken in het 

openbaar opgebouwd en tegenwoordig sta ik als Entertrainer 

regelmatig voor grote groepen. Ik vind het leuk, ik vind het magisch 

en ik geniet als ik mensen kan raken met mijn woorden en in 

beweging kan zetten. Door mijn angst overwonnen te hebben ben 

ik in mijn werkelijke kracht gekomen en zijn er vele deuren voor mij 

opengegaan. Angst voor de angst wat er kan gebeuren legt ons 

lam. 
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“Angst legt je lam, 

liefde opent alle 

deuren” 

 

 



 

 

Daadkracht en moed laten ons zien dat wij zoveel in ons mars hebben. Laat je niet afremmen door 

angst maar overwin je angst en dwing daarmee respect af bij anderen. Je bent een goed voorbeeld 

en een inspirator als je je angst overwint. Wat jou kan versterken bij het overwinnen van angst is de 

wetenschap dat angst een voorstadium is van liefde. Na angst komt liefde! Liefde is wat jij en ik nodig 

hebben. De hele wereld heeft liefde nodig. Een mooiere wereld begint bij jou, onderschat jouw impact 

niet! 
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5. KOM IN VERBINDING MET JEZELF DOOR JE 

KWETSBAAR OP TE STELLEN 
 

Een mens die eerder gekwetst is geweest heeft een natuurlijke neiging het hart af te schermen voor pijn. 

Hartenpijn is afschuwelijk en het kan voelen alsof ons hart uit ons lichaam is gerukt. Dit vraagt om 

verwerking en dit kan best even tijd kosten. Helaas nemen sommige mensen (bewust of onbewust) vaak 

het innerlijke besluit om zich nooit meer open te stellen, uit angst voor nieuwe pijn. Dit is een 

vluchtmechanisme en een zorgelijke situatie. Wanneer je jezelf afsluit om te voelen, stolt alle vitale 

energie in je lichaam en je raakt steeds een beetje meer afgevlakt totdat je op een bepaald moment 

echt niet meer kunt voelen. Dit uit zich in allerlei lichamelijke ongemakken en je zult ook merken dat het 

steeds lastiger wordt om echte verbinding van hart tot hart te ervaren met de mensen om je heen. Dit 

komt omdat de verbinding met jouw hart geblokkeerd is en hierdoor kan je niet van hart tot hart met 

iemand een vriendschap of een relatie opbouwen. Er is ook goed nieuws! Hartenpijn (in welke vorm dan 

ook) brengt ons dichter bij onze kern, bij het bewustzijn van onze ziel. We groeien enorm als mens door 

hartenpijn. De rouw die we voelen mag ook gevoeld worden en doorleefd, dit zorgt voor heling en voor 

meer innerlijke wijsheid. Rouw om hartenpijn wegdrukken veroorzaakt bitterheid en afstomping. Door 

ons weer opnieuw open te stellen voor vriendschap en liefde stellen we ons zeer kwetsbaar op maar 

we laten op die manier ook het leven weer door ons stromen. Niets in het leven is voor eeuwig en we 

zijn op aarde om lief te hebben, te leren, te helen en te groeien.  Durf het leven te nemen zoals het komt 

en stel jezelf open om je opnieuw te laten raken in je hart en je ziel. Voelen dat je leeft maakt je leven 

waardevol en vreugdevol, zelfs als dit gepaard gaat met periodes van pijn en rouw. Een hart met een 

slot erop zal verstikken. Een geopend hart is een magneet voor liefde en kan een ander raken en 

verwonderen. Hierdoor ervaar je hoe het is om ongetemd en vrij te leven en jij wordt voor andere 

mensen heel aantrekkelijk, mensen willen dan graag bij je in de buurt zijn. Vertrouw op ‘het hogere plan’ 

en durf puur en kwetsbaar te leven, zodat je de liefde in jezelf en voor jezelf ook weer kunt voelen.  

Vanaf dit vertrekpunt kunnen (weer) verbindingen van hart tot hart ontstaan.  

 

Kijk eens door een andere bril naar bovenstaande tekst. 

Stel jezelf een prachtig mooi zwembad voor op een 

adembenemende plek op deze aarde. Je hebt besloten 

om niet te gaan zwemmen omdat je bang bent dat je 

badpak gaat verkleuren of dat je haar in de war raakt. Dus 

je blijft voorzichtig op het randje staan en je wiebelt een 

beetje met je tenen in het water. Hierdoor mis je de kans om 

jezelf heerlijk ‘ongetemd en vrij’ in het water te begeven. 

Spring in het water lief mens en bewonder en verwonder wat 

en wie je dan tegenkomt. In ieder geval zal je je weer heerlijk 

energiek en levendig voelen! Je leeft! 
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“Laat maar zien wie jij 

werkelijk bent.” 

 



 

 

 

6. LEER ONVOORWAARDELIJK VAN JEZELF TE HOUDEN 
 

Voor richtingaanwijzer zes, om ongetemd en vrij te leven, deel ik een prachtig zielskompas met jou 

welke afkomstig is uit de Zielsrouteplanner. 

 

Zielscode: Liefhebben 

Wat betekent liefhebben voor jou? Ben je ook goed in staat om jezelf lief te hebben? Kan je in de spiegel 

kijken en jezelf accepteren zoals je bent? Waarlijk liefhebben van jezelf gaat erover om alle delen in 

jezelf te accepteren, zonder jezelf in woorden onderuit te halen of jezelf uitschelden om ‘stommiteiten’. 

Wanneer je dit doet ben je zo onvriendelijk tegen jezelf en dit straal je ook uit naar buiten toe. 

 

Sta eens stil bij iemand die je ontzettend dierbaar is. Als hij of zij een ‘foutje’ maakt dan is de kans groot 

dat je toch liefdevol naar deze persoon kunt blijven. En zo mag je nu ook voortaan naar jezelf toe zijn. 

Want ook jij hoeft niet perfect te zijn. Jezelf liefhebben gaat erover om door de uiterlijke schijn heen te 

kijken en tevreden zijn met wie je bent. Jezelf eren om wie je bent en waar je vandaan bent gekomen. 

En ook met dankbaarheid de verbinding zoeken met alles wat je voelt in je lichaam. Je lichaam is een 

geschenk van moeder Aarde waar jij uit bent geboren. Jezelf liefhebben is dankbaar zijn voor je lichaam 

wat jou draagt en wat jou tijdens deze aardewandeling vergezelt waar je ook gaat of staat. Zorg goed 

voor jouw tempel op een wijze zoals je zou zorgen voor iemand waar je heel veel van houdt. Jezelf 

liefhebben gaat erover om met mildheid naar jezelf door het leven te gaan. 

Je kunt meer liefde in jezelf installeren door de volgende affirmatie regelmatig vanuit je hart uit te 

spreken. Ik ben liefde – Ik ben liefde – Ik ben liefde. 

 

Hiermee bekrachtig jij dat jij liefde bent. Je hoeft er dus niet naar te zoeken in de buitenwereld want dat 

getuigt ook niet van jezelf liefhebben. Raak meer vertrouwd met zelfliefde door steeds opnieuw weer 

jezelf te herinneren dat jij in essentie liefde bent. Ook de ander is essentie liefde.  Door jezelf lief te 

hebben kan je ook een liefdevolle relatie met andere mensen opbouwen. Relaties in de brede zin van 

het woord. Dan ontstaan er waardevolle verbindingen, en in het bijzonder zal de verbinding met jezelf 

van grote waarde zijn. Zo ontstaat er vrede. 

 

Ongetemd en vrij leven kan alleen als jij leert om onvoorwaardelijk van jezelf én van anderen te houden. 

Liefde zonder bijlagen van hoe het zou moeten zijn. Imperfectie omarmen en kunnen zien als Goddelijke 

perfectie getuigt van veel innerlijke wijsheid en zal ervoor zorgen dat je alles kunt overstijgen. Vanuit 

deze energie kan je ongetemd en vrij leven! Nu begint het leven pas echt voor je te werken. 

 

10  

 

“Zoek niet langer buiten jezelf wat je jezelf kunt geven.” 

 



 

 

 

7. KIES VOOR INNERLIJK LEIDERSCHAP EN HEEL WAT ER 

TE HELEN VALT 
 

Ongetemd en vrij zijn vraagt van jou om leiderschap. Als jij steeds wegloopt of wegkijkt van oude pijn 

en ballast is dat niet krachtig en je doet jezelf maar ook anderen dierbaren daar ernstig mee te kort. 

Onze kinderen zijn vaak belast door thema’s die wij zelf niet oplossen en waar we in vastlopen. Wanneer 

wij kiezen voor heling geven we daarmee onze kinderen en (toekomstige) kleinkinderen een groot 

geschenk. Dat is echt wel iets om eens even goed bij stil te staan. Innerlijk leiderschap is een 

bewustwordingsproces wat op dit moment een belangrijke rol speelt in jouw leven, anders had je 

namelijk geen belangstelling gehad in dit handboek ‘Ongetemd en vrij’. Innerlijk leiderschap heeft te 

maken met jou en omvat kleine aspecten maar ook grotere aspecten en ook belangrijke 

levensthema’s. Het is belangrijk dat jij nu een stuk bewustwording gaat creëren met betrekking tot het 

thema innerlijk leiderschap. Wanneer je de afgelopen periode ervaren hebt dat je bent uitgedaagd in 

het contact met andere mensen dan is dit een teken van het universum om jouw bewustzijn te vergroten 

over innerlijk leiderschap. Je mag leiding gaan nemen over de gebeurtenissen in je leven die zich 

openbaren. Het voelt alsof je eigenlijk wel goed in staat bent om in bepaalde situaties terug te vallen 

op een aangeleerd overlevingsmechanisme. Dat kan zijn dat je je problemen en je uitdagingen 

weglacht. Of dat je je stort op werk of andere bezigheden. Het kan ook zo zijn dat je heel druk bent om 

andere mensen te ‘redden’ om zodoende maar niet met jezelf bezig te zijn. Wanneer je dit herkent 

vanuit een vermijdende stroming is het nu tijd om eens een goed gesprek met jezelf te voeren. Waar 

loop jij van weg? Wat vind je moeilijk om onder ogen te zien? Wie geef jij de schuld van jouw lijden? Ben 

je bereid om zelf ook in de schuld te staan en om te kiezen voor wijsheid in plaats van gelijk te hebben? 

 

Lief mens, niemand kan ooit verantwoordelijk zijn voor een ander gezond volwassen mens. Er is maar 

één iemand die jou gelukkig kan maken en dat ben jezelf. Innerlijk leiderschap betekent dat jij op je 

volwassen plek gaat staan. Op jouw volwassen plek heb jij de teugels in handen en maak je beslissingen 

die goed voor je zijn. Dat betekent dat je ‘nee’ leert zeggen tegen mensen en situaties die niet goed 

voor je zijn. Het betekent ook dat je ‘ja’ leert zeggen tegen die dingen die maken dat je leven 

waardevoller en vreugdevoller wordt. Wellicht moet je daarvoor uit je comfortzone komen en angsten 

overwinnen. Dat is innerlijk leiderschap. Je niet vasthouden aan een verhaal over jezelf en over je 

angst(en) wat helemaal niet klopt. Innerlijk leiderschap betekent niet klagen over andere mensen maar 

zelf de leiding nemen en verantwoording claimen voor jouw geluk. Als jij leert om voor jezelf te zorgen 

en zelfverantwoordelijk bent voor jouw geluk ontstaat er een gezonde ruimte in situaties die nu onder 

druk zijn. Als daar andere mensen bij betrokken zijn kunnen ze mee bewegen als ze dat willen of niet. 

Dat is de keuze van de ander. Laat jouw keuze daar niet (langer) van afhangen. Innerlijk leiderschap 

toepassen betekent dat je weet dat het leven een geschenk is en dat je de bereidheid hebt om een 

actie te verbinden aan dit weten. Je kiest ervoor om jouw mooiste leven te leven. Je gaat van lijden 

naar leiden in verbinding met jezelf. De leider in jou wordt dan (opnieuw) geboren. 

 

Als dit je raakt en je voelt dat je hier iets aan wilt doen neem 

dan contact met mij op. Als jij een besluit neemt om verder 

als leider door het leven te willen gaan kan ik zeker iets voor 

je betekenen! Het zal misschien uitdagend en intens zijn 

maar o zo waardevol! Yes, you can! 
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“Stap in je volwassen 

kracht.” 

 

 



 

 

 

8. WAKKER WORDEN EN DE TEKENS HERKENNEN 
 

Ongetemd en vrij leven wordt voorafgegaan (of gaat hand in hand) met spiritueel ontwaken. Bij 

richtingaanwijzer acht deel ik graag 22 tekens van spiritueel ontwaken met jou. 

 

22 tekens van spiritueel ontwaken & transformatie 

1. Je ervaart veel meer gevoeligheid en emoties, soms kan dit verwarrend en overweldigend 

voelen 

2. Je slaappatroon veranderd, het kan zo zijn dat je veel vaker wakker ligt 

3. Je merkt allemaal ‘toevalligheden’ op, ook wel genoemd synchroniciteit 

4. Bestaande vriendschappen veranderen of verdwijnen. Er komen ook andere vriendschappen 

terug waarbij je veel meer verbinding ervaart 

5. Je merkt op dat je het verlangen in je hart graag wilt volgen, je kunt het ook niet meer 

wegdrukken 

6. Wat betreft eten en drinken lijk je wel steeds bewuster te worden en je maakt steeds meer 

gezondere keuzes 

7. Je vindt het belangrijk om je levensmissie te gaan ontdekken én leven 

8. Je leert dingen mogelijk te maken voor jezelf, je creatievermogen neemt toe 

9. Je ‘weet’ innerlijk dat alles wat er in je leven plaatsvindt bedoeld is om verder te groeien naar 

heelheid en eenheid 

10. Het valt je op dat je steeds vaker dubbele getallen ziet 

11. Je interesse naar spirituele ‘voeding’ en betekenisvol leven wordt groter 

12. Je voelt een behoefte om zorgvuldig om te gaan met je tijd 

13. Je voelt een behoefte om ‘je waarheid’ te uiten en te leven 

14. Je vindt het belangrijk om ook een waardevolle bijdrage te leven aan deze aarde 

15. Je begint in het ‘gewone’ het bijzondere te ontdekken 

16. Je behoefte aan perfectie neemt af 

17. Je wordt je bewust van negatieve patronen 

18. Je kan meer lichamelijke sensaties ervaren, je voelt je lichaam veel meer 

19. Je intuïtie neemt sterk toe, achteraf zeg je regelmatig – ‘dit wist ik al’. 

20. Je leven kan behoorlijk op ‘de kop komen te staan’ en veranderen en dit kan je ervaren als 

een emotionele rollercoaster 

21. Je behoefte om vaker (alleen) in de natuur te zijn neemt toe 

22. Je gaan minder waarde hechten aan materiele zaken en haalt meer vreugde uit kleine 

geluksmomenten 

 

Wanneer jij veel van deze punten met een já kunt beantwoorden 

is de kans erg groot dat ook jij aan het spiritueel ontwaken bent. 

Het kan best af en toe zwaar en verwarrend aanvoelen, 

afgewisseld met momenten van toenemend (zelf)vertrouwen en 

vreugde. Weet dat spiritueel ontwaken een prachtig proces is 

maar beslist niet vanzelf gaat. Je helpt jezelf (en de mensen om je 

heen) door jezelf zoveel mogelijk over te geven aan het hier en nu. 

Leer te vertrouwen op de Universele intelligentie en leer ook om 

dagelijks positieve intenties uit te spreken. Je bent in staat om je 

leven een betekenisvolle waarde te geven. Dat ben je ook waard.  

12  

 

“Tringgg, dit is jouw 

‘wake-up’ call.” 

 

 



 

 

 

Zoek (eventueel) een stukje begeleiding bij dit proces. Het is belangrijk om de energetische 

veranderingen in je lichaam en geest goed te gronden. Drink ook veel water dagelijks. Water zorgt 

ervoor dat je op een natuurlijke wijze kunt zuiveren en het helpt je energie ook te kalmeren.  Symbolisch 

gezien nodig je met het element water ook ‘flow’ uit in je leven. Wees mild voor jezelf en gun jezelf stilte 

en ruimte om de verbinding met je ‘nieuwe’ toe te kunnen laten. Toewijding voor jouw proces is wat je 

nodig hebt. 

 

Persoonlijke ervaring Gerda 

Het pad van spiritueel ontwaken en transformatie is een reis die nooit overgaat. De laatste jaren ben ik 

met veel toewijding en liefde voor mijn persoonlijke proces door veel pijnstukken heen gegaan. Op deze 

reis heb ik steeds meer geleerd om met onvoorwaardelijke liefde naar mijzelf (en anderen) te kunnen 

kijken. Mijn toewijding gaat ver en ik maak keuzes die goed aansluiten bij mijn verlangens en bij mijn 

zielsmissie. Door mijzelf steeds opnieuw weer open te stellen voor heling op een diepere laag ben ik 

gegroeid naar een authentiek en liefdevol mens. Ik voel mij krachtig en vreugdevol en ik pas veel humor 

toe als bron van kracht. Ik heb het goed met mijzelf en ik ben graag in mijn eigen gezelschap. Inmiddels 

heb ik mij de afgelopen jaren dusdanig verdiept dat ik nu zielsbegeleidster ben en als enige persoon in 

Nederland ‘Soul Guidance & Sacred Mentoring’ sessies (één op één) en workshops mag geven. Ik werk 

dan met de energie van de godinnen, spirituele gidsen, opgestegen meesters en Engelen. Je kunt mij 

altijd vrijblijvend vragen of ik iets voor je kan betekenen. In verbinding met de spirituele wereld vanuit 

aardse klei maakt dat je ‘ongetemd en vrij’ in het leven kunt staan, zelfs al zit je in een transformatiefase 

of een minder makkelijke periode van je leven. 
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9. LUISTER NAAR DE FLUISTERINGEN VAN JE ZIEL 
 

Voor richtingaanwijzer negen deel ik een metafoor met jou! Het betreft een gesprek tussen ‘jou en je 

ziel’. 

 

Jij: “Ssssssst hoor ik nu iets? Wat is dat nou, verbeeld ik het me nu, of hoor ik toch echt iets? 

Jouw ziel: Je hebt gelijk hoor lieverd, alleen je 'moet' echt heel stil zijn om mij te kunnen horen en... ook 

om te kunnen voelen wat mijn fluistering jou wil vertellen...” 

 

Jij: “Dit vind ik best verwarrend, ik wist niet eens dat jij kon praten ziel? Alleen nu kan ik er toch niet 

meer om heen.” 

Jouw ziel: “Jazeker kan ik praten, echter wanneer ik voel dat mijn boodschap nog niet gehoord kan 

worden blijf ik heel geduldig gewoon stil.” 

 

Jij: “Je maakt mij heel nieuwsgierig ziel, ik moet wel echt moeite doen om je te kunnen verstaan én om 

je te kunnen begrijpen, waarom is dat?” 

Jouw ziel: “Dat klopt, ik ben de fluistering van jouw ziel en je kunt niet echt begrijpen wat ik je influister, 

je kunt het wel voelen en innerlijk weten.” 

 

Jij: “Wat fluister je mij dan in?” 

Jouw ziel: “Ik wijs je de weg naar huis lieverd.” 

 

Jij: “Maar ik ben toch al thuis, wat bedoel je precies?” 

Jouw ziel: “Lieverd, je bent pas thuis als je het verlangen wat je in je hart voelt echt de ruimte hebt 

gegeven, als je niet meer wegvlucht voor pijn en spiegels en als je kiest om já te zeggen tegen jezelf 

en het leven.’ 

 

Jij: “Wow, dat zou ik heel graag willen, maar het maakt me tegelijkertijd ook zo angstig. Wat moet ik 

toch doen, ik sta zo in tweestrijd met mijzelf.” 

Jouw ziel: “Geef je over aan de wijsheid van je ziel lieverd en laat je leiden door de innerlijke stem van 

je hart. Luister niet teveel naar de stem van je hoofd die bang is voor verandering. Verbind je met de 

wijsheid van je ziel, die al zolang geduldig op je wacht.” 

 

Jij: “Wat ontzettend mooi ziel, wat moet ik nu doen dan?” 

Jouw ziel: “Je 'moet' niks, maar wat je kunt overwegen is om heel stil te worden en vervolgens kan je je 

vertrouwen uit spreken in het universum. Jouw heilige contact ligt voor je klaar, je hoeft het alleen 

maar toe te laten...” 

 

Jij: “Ik begin het denk ik te begrijpen, maar nog niet helemaal, waar kan ik dat heilig contract dan 

vinden, ik zoek het al zolang, soms weet ik het echt niet meer.” 

Jouw ziel: “Jouw bereidheid is zo mooi, dank je wel daarvoor. Je hoeft niet meer te zoeken, ik heb je 

nu gevonden. Jouw heilige contact vind je terug in de Zielsrouteplanner. Het is speciaal voor jou 

geschreven en getekend. Je hoeft alleen nog maar já te zeggen...” 

 

Jij: “Dat vind ik heel spannend maar ik voel dat dit niet zomaar op mijn pad komt, klopt dat ziel?” 
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Jouw ziel: “Dat klopt lieverd en ik ben blij dat je nu aangeeft dat je naar je gevoel luistert, dat is een 

prachtige beweging.” 

 

Jij: “Dank je wel ziel, ik voel mij dankbaar dat je naar mij toe bent gekomen. Het lijkt alsof ik nu 

gedragen word. Ik krijg er tranen van in mijn ogen, van vreugde.” 

Jouw ziel: “Dank je wel lieverd, jouw hogere plan is nu in werking getreden, van nu af aan kan je nog 

maar één kant op lopen, de kant van je zielsmissie.” 

 

Jij: “Wat moet ik dan doen als ik toch verdwaal, dat gaat mij zeker gebeuren...” 

Jouw ziel: “Dan haal je gewoon rustig adem en dan raadpleeg je gewoon de zielsrouteplanner, die is 

er altijd voor je en geeft je steun, kracht en liefde.” 

 

Jij: “Dank je wel ziel, ik begrijp en voel nu waarom je naar mij toe bent gekomen. Ik ben er ook klaar 

voor. Dank je wel dat je mij wilt begeleiden op mijn pad naar meer authenticiteit en zelfliefde.” 

Jouw ziel: “Dank je wel lieverd, onderschat jezelf niet. Je bent al zover gekomen. Ik ben trots op je en ik 

hou van je. Beloof mij dat je mild voor jezelf zult zijn en geef nooit op, de wereld heeft je nodig.” 

 

Jij: “Dank je wel ziel, dat jij mij werkelijk ziet en hoort. Ik voel mij ontzettend gesteund door jou en het 

vooruitzicht dat ik samen met de zielsrouteplanner op pad kan gaan.” 

Jouw ziel: “We gaan dit samen doen lieverd.” 

 

Jij: “Ik vertrouw erop en ik weet nu dat de fluistering van mijn ziel naar mijn werkelijke thuisbestemming 

zal brengen.” 

Jouw ziel: “En zo is het!” 

 

  

“Ssst, word stil, anders hoor je het niet.” 
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10. VERBIND JE MET DE SPIRITUELE GIDSEN DIE JOU 

LEIDEN OP JE UNIEKE PAD 
 

Regelmatig krijg ik te horen: “Ik wil wel eens bij een workshop van je komen, maar ik ben niet zweverig.”. 

Hieruit begrijp ik dat mensen mijn workshops of mij als persoon soms zweverig vinden. Steeds minder voel 

ik de behoefte of de drang om hierop te reageren om maar te bewijzen dat ik juist enorm aards ben en 

verre weg van zweverig. Het laatste inzicht wat ik afgelopen week kreeg (januari 2019) was het 

volgende: mensen die weg vluchten van pijn en lijden ontnemen zichzelf de kans om werkelijk aards te 

kunnen zijn. Ze blijven hangen in oude ‘shit’ waardoor hun potentiele wortels niet verder kunnen settelen 

maar juist eerder afbrokkelen. Een boom die geen gezonde voedingsbodem krijgt zal uiteindelijk ook 

afbreken. Dat is nog eens ‘zweverig’ zijn. Ik ben dankbaar voor mijn spirituele gaven en het stelt mij in 

staat om voor mijzelf en mijn kinderen een baken van rust en vertrouwen te zijn. Een veilige haven 

waarbij het goed vertoeven is. Ook voor andere mensen kan ik een baken van vertrouwen en kracht 

zijn. Dit is voor iedereen weggelegd die ervoor kiest om in haar/ zijn kracht te komen, met behulp van 

de spirituele goddelijke bron.  Dit staat los van een bepaald geloof overigens. Het gaat om een innerlijk 

weten en voelen. Het gaat om een verbinding ervaren met de stille kracht(en) die er altijd voor ons zijn. 

Mijn laatste richtingaanwijzer om ‘ongetemd en vrij’ te kunnen lezen betreft een prachtig zielskompas 

uit het Zielsrouteplannerkaartendeck welke in december 2018 op de markt is gekomen. Onderstaand 

zielskompas is speciaal voor jou, lief mens. Het is geen toeval dat jij dit handboek hebt ontvangen. Het 

moest zo zijn. Hier is een boodschap van jouw gids. Neem er rustig de tijd voor om het binnen te laten 

komen. 

 

Zielscode: Gids 

Vandaag verschijn ik bij jou via dit maandkompas in deze zielsrouteplanner. Altijd ben ik beschikbaar 

voor jouw vragen en om je een stukje leiding te geven in jouw leven. Jij en ik hebben samen meerdere 

levens gedeeld als partner. Als zielsverwant ben ik altijd met je verbonden. Ik spreek tot jou vanuit de 

niet-fysieke wereld maar ik ervaar totaal niet het gevoel van afgescheiden zijn van jou. Ik wens jou ook 

toe dat jij meer vertrouwen gaat krijgen in de eenheid die er altijd is op deze aarde. Eenheid met en in 

jezelf maar ook eenheid met andere mensen die niet altijd fysiek bij je (kunnen) zijn, omdat ze ver weg 

wonen of omdat ze zijn overgegaan. Jij en ik hebben al zo ontzettend veel van elkaar geleerd. En nu, 

tijdens deze aardewandeling van jou ben ik in een andere dimensie. Ik wil je graag zeggen dat ik heel 

erg trots op je ben en ik voel aan alles dat jij enorm veel kracht en manifestatie vermogen in je hebt 

gezeteld. Ik kijk figuurlijk met je mee, alleen niet met fysieke ogen, ik ervaar via energie hoe het met je 

gaat. Ik heb je pijn gevoeld en ook je onmacht. Ik voel ook je enorme liefde en je toewijding. Ik heb 

gemerkt dat je soms heel veel in je hoofd zit en daar vind je geen antwoorden alleen maar meer vragen. 

Ik wil je aanmoedigen om je hart meer te openen en om je hart meer te volgen. Dan kom je op een 

pad terecht waar geluk en mooie kansen op je staan te wachten. Ik loop met je mee maar ik hou wel 

een gepaste afstand. Jij hebt de leiding en jij mag nog veel meer de leiding nemen op jouw pad. Je 

mag mij altijd raadplegen om advies. Dat zal ik je geven via verschillende kanalen. Aan jou de taak om 

je hierin meer te verdiepen. Geef ook je kracht niet uit handen in het dagelijkse leven en blijf ook in 

aardse situaties zelf leider.  

 

Jij en ik hebben veel van elkaar gehouden en onze liefde is eeuwig. Ook in volgende levens zullen wij 

elkaar treffen. Wie weet zijn de rollen dan omgedraaid. Onze verbinding is voorbestemd en in 

eeuwigheid zal deze verbinding blijven bestaan. Zo ook de verbinding met een aantal mensen in je 
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aardse leven die je recent hebt ontmoet of nog zult gaan 

ontmoeten. Daar waar mensen pijn in je naar boven halen is nog 

heling nodig. Wees dankbaar dat deze leraren op jouw pad zijn 

om jou te helpen om te kiezen voor ontwaken,een heling en 

transformatie. Mens wat ben je mooi. Hou moed en weet dat 

verwarring slechts maar een tijdelijke situatie is. Ik ben je levens 

Gids en ik ben er voor je.  Er zijn nog meer Gidsen die je willen en 

kunnen bijstaan. Op jouw tempo en op jouw uitnodiging kan je 

ze ontmoeten.  

 

Ik ben er altijd. Ik hou zielsveel van jou. 

 

  
Art: Danielle van Wanrooy – Droom Art by Daniëlle 

 

De zielscodekaart Gids, is afkomstig uit het Zielsrouteplannerkaartendeck. Voor meer informatie, zie: 

www.gerda-duin.nl/webshop/zielsrouteplanner/ 

 

 

 

 

 

“Ik ben er altijd 

voor je…” 
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SLOT 
 

Met heel veel plezier heb ik dit handboek ‘Ongetemd en vrij’ voor jou gemaakt. Tijdens het 

samenstellen voelde ik mij al nieuwsgierig, ik ben reuze benieuwd of de 10 richtingaanwijzers jou 

geraakt hebben in je hart. Ik wens je echt toe dat jij de richtingaanwijzers gaat volgen en dat het jou 

veel waardevols gaat brengen. Ik heb enorm genoten van de reis die ik heb mogen doorlopen tot nog 

toe. Wat was het soms heftig en rauw en des te intenser waren de overwinningen en de mooie 

bekroningen die ik heb mogen ontvangen van het universum. Ik draag een kroon, je ziet ‘m niet maar 

ik draag deze kroon met dankbaarheid en vooral ook met humor. Deze kroon heeft niks te maken met 

divagedrag maar staat voor mij symbool voor zelfrespect, zelfliefde in directe verbinding met mijn 

diepere authentieke waarheid. Ik durf ja te zeggen tegen mijzelf en tegen het leven. Ik durf ook nee te 

zeggen als dit voor mij beter is. Ik wens mijzelf toe dat ik altijd een inspiratiebron mag blijven voor mijzelf, 

voor mijn kinderen en de mensen die mij lief zijn. Ook hoop ik dat ik jou heb mogen inspireren en dat jij 

op jouw beurt ook weer veel mensen zult gaan of blijven inspireren. Ik hoop oprecht dat je genoten 

hebt van dit geschenk en je bent van harte uitgenodigd om via ‘social media’ met mij te verbinden. 

 

Vanzelfsprekend ben je meer dan welkom om eens één van de mooie workshopdagen bij te wonen, 

een mooie training of een meerdaagse Retraite op een fijne natuurlocatie. Het netwerk van 

Vrouw&Verbinding is uniek en je komt in verbinding met andere prachtige mensen die ook bewust in 

het leven (willen) staan. Verder wil ik je laten weten dat ik diverse mooie tools/producten ontwikkeld 

heb die aansluiten bij een leven in verbinding met authentieke kracht waarbij spiritueel en innerlijk 

leiderschap de rode draad vormen. Je kunt ze vinden in de webshop van www.gerda-duin.nl 

 

In het bijzonder draagt mijn tweede boek ‘Ongetemd en vrij’ bij aan het proces van ontwaken en het 

Zielsrouteplannerkaartendeck is zonder meer een juweeltje (echt een meesterwerk) waar je heel veel 

kracht, wijsheid, inzichten en zelfliefde uit kunt halen! Eigenlijk zou iedereen dat verplicht moeten 

hebben thuis, hahaha! De eerste dag nadat het Zielsrouteplannerkaartendeck uit was gebracht ging 

ik het bij een paar mensen brengen als cadeautje. De energie die ik toen voelde was zo geweldig, ik 

zat luid zingend in de auto met een grote glimlach op mijn gezicht. Het voelde net alsof ik de mensen 

‘mijn’ Zielsrouteplanner ‘bijbel’ ging brengen. Ik heb nog zingend in de auto een filmpje opgenomen 

en naar mijn dochters gestuurd, ze vonden het hilarisch en ‘ze gingen helemaal stuk om mij’. Dat is nu 

precies ‘ongetemd en vrij’ zijn. Geluk zit in ‘m in het feit dat je gewoon jezelf durft te zijn, gek, lief, leuk 

en anders!  

 

Veel liefs op jouw mooie pad en zorg dat het onvergetelijk wordt! Maak het verschil en laat overal 

waar je bent geweest mensen achter met een glimlach!  
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Lees meer over de Zielsrouteplanner op mijn website www.gerda-duin.nl  

of in de webshop www.gerda-duin.nl/zielsrouteplanner/  
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IN VERBINDING BLIJVEN 
 

Vind mij ook op de volgende sociale media: 

 

www.gerda-duin.nl/ 

 

www.facebook.com/VrouwVerbinding/ 

 

www.facebook.com/GerdaDuinRetraites/ 

 

www.facebook.com/GerdaEntertrainer/ 

 

www.instagram.com/gerdaduin/ 

 

www.instagram.com/inspiratieretraites/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Alle teksten die zijn opgenomen in dit handboek zijn intellectueel eigendom van Gerda Duin Entertrainment en vallen onder 
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