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LIEVE JIJ,
Dank je wel voor je aanmelding voor mijn nieuwsbrief. Van
harte welkom. Ik hoop je met dit document van spiritueel
ontwaken te mogen inspireren en wat mooie inzichten te
kunnen geven. Weet, dat ik dit met aandacht en liefde voor
jou heb samengesteld. Het is namelijk mijn missie om mensen
een beetje wakker te schudden en aan te zetten tot meer
authentiek leiderschap. Ga er rustig voor zitten en als extra
tip geef ik je mee om eens stil te staan bij een thema wat jou
te veel energie kost. Doe dit voordat je verder leest. Een
thema waar je graag in wilt groeien. Als je dan verder gaat
lezen, lees je veel bewuster en aandachtiger. Het kan zomaar
gebeuren dat een bepaald stukje tekst uit dit document een
antwoord is op een bepaalde openstaande vraag. Hoe mooi
zou dat zijn? Leg ook een mooi dagboekje en een pen klaar,
zodat je je gevoelens en andere woordjes of stukjes tekst die
je raken, kunt opschrijven. Het proces van spiritueel ontwaken
is al lang begonnen. Ik zou zeggen ‘fasten your seatbelt’,
want af en toe kan je het ervaren als een ontzettende
rollercoaster! Weet, je bent op koers, je gaat de goede kant
op. Er is ook geen weg terug….

OPEN BRIEF AAN ALLE
LICHTWERKERS
Als je net als ik een lichtwerker bent, dan vermoed ik dat je momenteel
door taaie stukken heen gaat. Dat wil niet zeggen dat je niet in je kracht
staat. Integendeel, je kracht is enorm toegenomen en daarmee ook je
authenticiteit en zichtbaarheid. Echter, momenteel is er een grote
verschuiving gaande. Ik noem het een verschuiving van het ene levenswiel
naar het andere levenswiel. Zoals het voor mij voelt, is de verschuiving
intens en slaat het op mijn fysieke gestel. Veel lichtwerkers om mij heen
vertonen momenteel fysieke klachten, welke gepaard gaan met darm- en
hoofdpijnklachten en spier- en gewrichtspijnen. Dit kan jou uit balans halen
en op hetzelfde moment is het een reminder om jou juist weer in balans te
brengen. Je geeft veel lichtwerker. Geven is goed, maar vergeet jezelf niet
voorop te zetten. Het levenswiel wat zich aandient, daar kan alleen de
vrouwelijke zachte energie floreren op het zielspad. De mannelijke 'altijd
maar doorpakken energie’ zal je niet langer als hoofdenergie kunnen
ondersteunen. Je hoeft ook niet meer zo keihard te werken om je
manifestaties te laten zijn. Wat jij, lichtwerker, in de huidige en komende
tijd mag gaan integreren (dit geldt ook zeker voor mezelf), is om te
vertrouwen op de goddelijke intelligentie van het universum.

Die weet wat jouw zielsmissie is en zal deze in alles ondersteunen als
jij de juiste keuzes maakt, die passen bij je innerlijke waarheid. Hou jezelf
en anderen dus niet voor de gek, door te pleasen en door te veel van
jezelf weg te geven. Dat is geen lichtwerker energie, dat is please
energie. Het transformatieproces van het ene levenswiel naar het andere
levenswiel vraagt blind vertrouwen in het universum, wanneer je door
heftige processen heen gaat. Dit is geen eindstation. Dit is een
tussenfase van diepe zuivering. Iets wat groot is geworden, is altijd
voorafgegaan aan een weg met uitdagingen, hobbels en tegenslagen.
Daarin zit de grootste zielsgroei. Lieve lichtwerker, het universum draagt
je, maar ook de godin moeder Tara is bij je in haar energie. Ze zegent je
intenties en zal in je dromen verschijnen met informatie over je zielsplan.
Lief mens, verbind je met mensen die ook groots zijn in hun daden,
doordat ze in eenvoud hun waarheid leven en voor anderen een steun en
inspiratiebron te zijn. Stap uit de energie van erkenning willen en zoeken
naar bevestiging. Je doet het goed en je doet er toe. Jouw werk is zo
belangrijk voor de huidige tijd. Je hebt hier, voor je geboren werd, voor
gekozen en nu ga je een aantal lagen dieper. Daar ben je klaar voor.
Verzet je niet tegen de ongemakken maar pas je tempo aan. Neem rust,
kies voor zachtheid, laat je masseren, neem vrij, ga in je eentje de natuur
in, laat je lijf verwarmen door de najaarszon, pluk bloemen en adem de
energie van zuiverheid in. Verzorg jezelf zoals je een baby verzorgt.

Kruip in gedachten in de huid van een zwaan. Voel en zie hoe ze gracieus
door het water heen beweegt en verbeeld je dat jij net zulke vleugels hebt
als een zwaan. Je vleugels mogen even uitrusten. Even pas op de plaats is
geen stilstand, maar juist een inwijding naar diepere leiding. Weet dat
godin Tara altijd toegankelijk is voor je vragen, zorgen en pijn. Ze heelt je in
de bries van de wind en reikt naar je uit tijdens je slaap. Leg een
dagboekje en een pen naast je bed, zodat je bij het ontwaken wat kunt
opschrijven. De verschuiving van het ene levenswiel naar het andere
levenswiel gaat niet zonder slag of stoot. Maar je gaat thuiskomen.
Thuiskomen bij jezelf, in een enorme ruimte van stilte en berusting. Wanneer
je dan je vleugels weer spreidt, zal dat niet ongemerkt blijven... Stay
connected with yourself. In energie met andere lichtwerkers verbonden.

SPIRITUEEL ONTWAKEN
Allereerst wil ik je wat meer inzichten geven aangaande
spiritueel ontwaken, hoe jij dit proces in jezelf kunt
(h)erkennen. Weet dat het een mooi proces is, dat een
positieve beweging in gang zet. Als een steentje welke je in het
water gooit en dan ontzettend veel rimpels veroorzaakt. Zo is
het ook met spiritueel ontwaken. Het begint met het een en
vervolgens gaat alles mee bewegen, zeker als jij je niet verzet.

22 TEKENS VAN SPIRITUEEL ONTWAKEN
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 synchroniciteit
genoemd.

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 leveren 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. Dit kan je
ervaren als een emotionele rollercoaster.
21. Je behoefte om vaker (in je eentje) in de natuur te zijn neemt toe.
22. Je gaat 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. 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 om je energie tot rust te brengen.
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 staat van zijn’ toe te
kunnen laten. Toewijding voor jouw proces is wat je nodig hebt.

HART BEWUSTZIJN
CREËREN
Graag deel ik onderstaand hart bewustzijn ritueel met je. Het is belangrijk om in
verbinding te zijn en te blijven met je hart, zodat vitale energie en liefde kan
stromen. Als je afgesneden bent van je hart, dan kun je het leven niet door je
heen voelen stromen. Als je angst voelt om je hart te openen, realiseer je dan, dat
afgevlakt leven geen optie voor je zou mogen zijn. Je leeft maar één keer als de
persoon die je nu bent. Het leven is je geschonken. Claim je geboorterecht. Mijn
boek Ongetemd en vrij kan je helpen om inzichten te geven en geeft je ook een
schop onder je...!

Dan nu het ritueel.
Doel:
Meer hart bewustzijn creëren

Wanneer:
Dagelijks voor het opstaan

Hoe:
Hart mantra dankbaarheid ritueel

Duur:
Drie minuten

Extra tool:
Beluister de bijbehorende audio ‘Hart mantra dankbaarheid
ritueel’. De duur van de audio is zes minuten.

Art: Buiging uit het Zielsrouteplannerkaartendeck

HART MANTRA
DANKBAARHEID RITUEEL
INLEIDING
Door jezelf aan te leren voor het opstaan onderstaand ‘Hart mantra
dankbaarheid ritueel’ te doen, komt er een krachtige liefdevolle energie vrij, die
ervoor zorgt dat er een beweging gaat plaatsvinden die ‘de wet van de
aantrekkingskracht’ initieert. Wanneer je vroeg je bed uit moet en haast hebt, is
het belangrijk om je wekker drie minuten eerder te zetten. Ieder mens dat kiest
voor innerlijk leiderschap, weet dat dit goed mogelijk is. Weet, dat een nieuwe
gewoonte veertig dagen de tijd nodig heeft voordat ze echt in jouw systeem kan
integreren.

DRIE STAPPEN RITUEEL
Stap 1

Voel of je wilt gaan zitten of gaan staan. Liggen is niet zo’n goede optie voor dit
ritueel. Het is belangrijk dat je je armen goed kunt bewegen en je hartgebied
meer ruimte kunt geven. Als het echt niet anders kan, is het goed om dit ritueel
liggend te doen.

Beweging die je nu mag maken
Leg je linkerhand op je hart en plaats je rechterhand over je
linkerhand. Haal rustig adem tot aan je buikgebied. Haal nu
bewust vier keer adem en bij het uitademen laat je los wat
losgelaten mag worden. Je hoeft daar niet bij na te denken.
Blijf in het nu. Spreek hardop uit (of in stilte als de situatie daar
om vraagt): “In dankbaarheid stem ik me af op mijn ware
hartessentie. In verbinding met de spirituele gidsen verblijf ik
vandaag in dankbaarheid, zachte kracht en liefde.”

Stap 2
Haal rustig adem tot aan je buikgebied. Blaas uit wat losgelaten
mag worden.

Beweging die je nu mag maken
Plaats je handen in een gebedspositie. Handen tegen elkaar en
buig je kin een beetje naar je vingertoppen toe. Je vingertoppen
kunnen nu je kin raken. Ga rustig vanuit deze positie met je
handen tegen elkaar met je armen omhoog, strek je armen tot
de hoogte van de bovenkant van je hoofd, je armen mogen voor
je hoofd blijven. Adem rustig in en uit en maak je handen los
van elkaar en spreid je armen nu wijd open.

Stap 3
Haal rustig adem tot je buikgebied. Blaas uit wat losgelaten mag worden.

Beweging die je nu mag maken
Hou je armen wijd open en je handen ook geopend. Je stelt jezelf hiermee open
om te ontvangen. Spreek nu hardop uit (of in stilte als de situatie daar om
vraagt): “Ik ben in verbinding met mijn ware hartessentie. Ik ben dankbaar, ik ben
zachte kracht, ik ben liefde. Dank u wel.”

Afrondende beweging
Sluit je handen weer tegen elkaar, boven je hoofd. Haal je armen en handen
terug tot onder je kin. Buig nog even en zeg nog één keer: “Dank u wel.”

Je bent nu in afstemming met je ware hartessentie en de spirituele gidsen.
Herhaal dit ritueel elke ochtend voor het opstaan. Vaker mag natuurlijk ook,
zeker als je voelt dat je ‘uit verbinding gaat’.

Uitnodiging tot creatieve verdieping aan de hand van bovenstaand ritueel
Schrijf de drie stappen van het hart ritueel op een mooi stuk papier, een mooie
kaart of stukje karton en versier het met mooie symbolen. Volg je hart. Zolang je
de stapjes nog niet uit je hoofd kan doen, heb je nu je eigen mooie sacred tool
gemaakt. Je kunt het ook een mooie plek geven op je altaar.

DE WACHTKAMER
De wachtkamer is een metafoor voor in beweging komen en leiderschap
uitoefenen. Ik deel het graag het met je.

Lange tijd had ze zichzelf in 'de wachtkamer' zoet gehouden. Denkend en
hopend dat op een dag alles en iedereen om haar heen zou veranderen, zodat
mensen zouden zien wat voor mooie kwaliteiten ze eigenlijk had. De kansen om
zelf in het licht te gaan staan, had ze voorbij laten gaan, uit een diepgewortelde
angst dat ze niet goed genoeg zou zijn. Ze had zichzelf wijsgemaakt dat een
ander het vast veel beter kon dan zijzelf. Zo gingen de dagen, weken, maanden
en zelfs jaren voorbij. In de wachtkamer werd het steeds onplezieriger. Ze ging
zich ergeren aan de mensen die wel ‘in het licht gingen staan'. Ze vond ze
vervelend en soms zelfs egocentrisch. Daarmee ging ze voorbij aan het feit dat
deze mensen eigenlijk gewoon heel moedig waren en wel hun ketens van angst
hadden afgegooid. Diep vanbinnen wist ze dat ook.Ze probeerde het in de
wachtkamer wel gezellig te maken, met mensen om zich heen die ook in de
wachtkamer wilden blijven zitten. Dit terwijl het duidelijk was dat dit niet de
werkelijke plek was, waar ze wilde wezen en 'zijn'. Samen keken ze kritisch naar
de mensen in het licht. Ze waren het erover eens, dat ze het zelf verder ook niet
echt slecht hadden. Toch gaven deze gesprekken geen voldoening meer. Het
klopte niet meer met het innerlijke gevoel, met de diepe stuwing die ze op
zielsniveau voelde.Op een gegeven moment had ze een verwarrende en intense
droom. In deze droom werd alles gespiegeld zoals het werkelijk was.

Ineens zag ze dat de mensen in het licht, hun eigen pijnstukken onder ogen
waren gekomen. Ze zag dat deze mensen niet egocentrisch waren, maar
mensen met bezieling en passie. Ze zag helder dat deze mensen ook met vallen
en opstaan uit hun cocon losgebroken waren. Ze zag zichzelf in deze droom aan
de zijkant van het leven staan. Niet echt deelnemend, maar slechts als
toeschouwer. Diep vanbinnen was ze een prachtige ziel. Dat kon ze zien en
voelen in deze droom. Het was het lage innerlijke zelfbeeld wat ze in haar leven
had aangetrokken als een goed sluitende jas, dat haar zo liet projecteren op
andere mensen. Ze werd er in haar slaap naar van, maar gelukkig nam de droom
een positieve wending, als gevolg van het beklemde gevoel wat ze had ervaren
in haar droom. Ze ging de wachtkamer verder onderzoeken en ze ontdekte al
snel een deur, die een prachtige mystieke uitstraling had. Ze voelde wel angst,
maar het verlangen om los te breken was inmiddels groter dan de angst. Ze
besefte, mede door het feit dat er om haar heen mensen waren weg gevallen,
dat ook haar leven eindig was. Helaas ontdekte ze dat er geen sleutel in de deur
zat. Ze had geen idee hoe dit op te lossen. Ze keek naar de wachtkamer, die ze
door en door kende. Ze zag de mensen die haar vertrouwd waren en haar
vroegen om toch alsjeblieft te blijven, maar dat klopte niet meer. Ze was deze
situatie ontgroeid, al heel erg lang overigens. Verdrietig en teleurgesteld vroeg
ze zich af, hoe ze uit de wachtkamer kon komen. Heel even wilde ze opgeven,
totdat ze haar handen uitreikte naar de deur, waarna ze er direct achter kwam
dat de deur nooit op slot had gezet. Al die tijd had ze al de gelegenheid gehad
om zichzelf te bevrijden.

Echter, door haar ingesleten angstpatronen was ze nooit echt op zoek gegaan.
Ze opende de deur en stapte er voorzichtig doorheen. Ze kwam in een veld vol
mogelijkheden. Het duizelde haar en het voelde goed. Intens goed! Haar angst
maakte ruimte voor kracht. Haar verdriet maakte plaats voor vreugde. Haar
gebrek aan zichtbaarheid veranderde in een sprong van vertrouwen. Het was in
dat ene moment van moed, dat haar hele leven veranderde. Ze wist dat er nu
nog maar één weg te gaan was. Voorwaarts. Stap voor stap. Ze had zichzelf
het geschenk van bevrijding gegeven!

VERGEVING
Veel mensen kampen met zwaarte van niet kunnen of willen
vergeven. Dit kan om het vergeven van anderen gaan, maar
ook om zelfvergeving. Door niet te vergeven, blijf je in de
greep van een situatie of een persoon. Vergeving is een proces
en ook een keuze. Je hoeft niks goed te keuren of goed te
praten. Echter, je helpt jezelf niet door je hele leven wrok en
pijn te koesteren. Vraag om hulp als je bent vastgelopen. Sta
er ook bij stil wat het je oplevert als je kunt vergeven.

Onderstaand script is afkomstig uit mijn kaartendeck

Uitnodiging .

De

Realiseer jezelf goed dat het geen toeval is dat

jij dit script nu onder ogen krijgt. Het is voorbestemd… en jij
weet waarom dat zo is...

SCRIPT VOOR VERGEVING
HO’OPONOPONO
Deze kaart brengt je het geschenk van vergeving, door middel van het
Ho’oponopono ritueel uit Hawaï. Neem rustig de tijd om de boodschap van deze
kaart te lezen. Stel je nu voor dat je met blote voeten op het strand van Hawaï
loopt. Visualiseer de zee, de golven, het witte zand en de prachtige Hibiscus
bloemen. Het water stroomt over je voeten. Je loopt het water in, je zwemt en al
je chakra’s worden daarmee gereinigd. Als je de zee weer uitgaat, word je
automatisch naar een prachtige gouden tempel toegetrokken, gemaakt van
voile wapperende stof. Eenmaal binnengekomen, ontmoet je wijze oude
medicijnvrouw uit Hawaï. Ze steekt een bloem in je haar en kijkt je dan diep in
de ogen. Ze spreekt in het Hawaïaans, de Ho’oponopono mantra uit.

Het spijt me
Vergeef me
Ik hou van je
Dank je wel

Vervolgens spreekt ze in universele taal tegen je: “Ik ben één
van je grootmoeders. Ik ben hier om je te laten weten dat het
tijd is voor compassie en vergeving, maar tegelijkertijd wil ik je
ook laten weten dat ik je toestemming geef om in je ware zachte
creatiekracht te gaan staan, zichtbaar en wel. Soms gebeuren er
dingen die je leven opschudden en dat is nu precies de
bedoeling in jouw huidige leven. Je mag weten dat niets zo
krachtig is als de onvoorwaardelijke kracht van vergeving en
compassie. Weet dat ik momenteel naast je loop en dat je kunt
putten uit mijn onvoorwaardelijke bron van goddelijke liefde. Als
iets in de weg staat, waardoor deze onvoorwaardelijke liefde je
niet kan bereiken, dan vind ik een manier om dit op te lossen,
daarom ben ik bij je. In jou heeft een verandering
plaatsgevonden en je hogere zelf geeft je nu aan, dat het tijd is
om je kracht helemaal terug te nemen. Laat je verleden geen
negatieve invloed meer uitoefenen op je heden en je toekomst.
Wees bereid om in de spiegel te kijken en jezelf te vergeven voor
het feit dat je soms de makkelijkste weg hebt gekozen, in plaats
van de weg van je zielsmissie. Ik ben hier om je te laten ervaren
dat je compassievol en vergevingsgezind naar jezelf mag zijn.
Wees niet zo streng voor jezelf en geef jezelf het geschenk van
mildheid en vergeving. Je hebt altijd precies gedaan wat je kon
doen en dat mag je accepteren.

Als je destijds anders had kunnen doen, omdat je daartoe in staat was, dan had
je dit gedaan. Vergeef jezelf voor datgene wat je nu graag anders zo doen.
Vergeef ook andere betrokkenen. Het leven heeft haar eigen levensloop en we
kunnen de klok niet terugdraaien. Neem het heft in eigen handen, door te
kiezen om jezelf volledig in het nu te verankeren, waar alles mogelijk is, zolang
het maar vanuit passie en bezieling gecreëerd wordt. Ik wil je laten weten, dat
je het heel goed doet. Je loopt je eigen unieke pad. Misschien niet rechttoe
rechtaan, maar dit pad is wel voorbestemd voor jou. Daar mag je op
vertrouwen. M

ālama ʻole ʻoe i ke keiki aloha’.” Dit laatste betekent: “Je bent
oneindig beschermd, lief kind.”

De Uitnodiging
Schrijf op een mooi vel of in je dagboek de Ho’oponopono mantra, zowel in het
Nederlands als in het Hawaïaans. Spreek de mantra de komende dagen
regelmatig uit, met je handen op je hart. Voel en ervaar de verandering in jezelf
en schrijf daarover in je journal.

Het spijt me

-

Naau no au

Vergeef me

-

E kal amai ia’ u

Ik hou van je

-

Aloha au i

Dank je wel

-

Mahalo

ā ʻoe

Art: Ho’oponopono uit het kaartendeck De Uitnodiging

HET PERFECTE PAD
Het pad van spiritueel ontwaken is een prachtig pad. Het brengt je dichter bij
jezelf. Het pad is ook altijd perfect, ongeacht of jij dit kunt beamen of niet. Ik
deel graag een zielskompas met jou, uit mijn kaartendeck de

Zielsrouteplanner.

ZIELSCODE: HET PERFECTE PAD
Het perfecte pad gaat niet per se over rozen. Het perfecte pad is een pad
waarvan je soms niet weet waar het jou naar toe zal leiden. Het is een pad
waarvan je innerlijk weet dat het jouw pad is. Echter, het kompas zal door jou
zelf uitgevonden moeten worden. Op het perfecte pad zal je oog in oog komen
te staan met leraren en spiegels die jou heftig kunnen confronteren. Dit zullen ze
ook zeker doen. Vaak onbewust en soms bewust. Het perfecte pad kan je soms
ervaren als een enorme rollercoaster. Je bent ingestapt, omdat je innerlijk wist
dat het de bedoeling was. Echter, af en toe heb je het gevoel dat je alle kanten
op wordt geslingerd, over de kop gaat en scherpe bochten moet maken om
daarna weer met volle vaart naar voren te schieten. Het perfecte pad kost je
bloed, zweet en tranen en vraagt enorm veel flexibiliteit en uithoudingsvermogen
van jou. Op het perfecte pad kan je regelmatig het gevoel hebben dat je het
liefst rechtsomkeert zou willen maken, terwijl je tegelijkertijd weet dat er geen
weg terug is.

Soms loop je op dit pad met iemand totdat diegene besluit om
niet verder met jou te lopen. Het kan ook zijn dat jij besluit om
alleen door te lopen. Soms met tranen in je ogen, maar toch
gesteund door een innerlijke kracht. Op het perfecte pad kom je
ook nieuwe voorbijgangers tegen en sommigen blijven ook (een
tijdje) bij

je. Dit zijn mensen waar je mee kunt lachen en huilen,

maar zeker ook mensen die jou enorm kunnen triggeren. Het
perfecte pad zal door het hoofd vervloekt en vermeden willen
worden. Het hoofd keurt dit pad af en zal gaan zoeken naar
(schijn)veiligheid. Echter, jouw hart zal gaandeweg steeds meer
openen en ook meer vreugde gaan ervaren. Op dit perfecte pad
zal je inspiratie, flow en liefde gaan omarmen. Je zult helen van
oude pijn en verdriet en op jouw eigen tempo zal je jezelf en
alle beperkingen overstijgen. Dit perfecte pad is het pad van
jouw ziel. Alleen door het pad van jouw ziel te bewandelen, zal
je in alle grootsheid je leven kunnen leven. Het pad van jouw ziel
ligt al ontelbare lichtjaren op jou te wachten. Jij bepaalt de
route en het tempo van het door jou te lopen pad. Het universum
ondersteunt je op jouw unieke zielspad. Je hebt steeds opnieuw
de keuze welke stappen je gaat zetten en met wie je je werkelijk
wilt verbinden van hart tot hart. Het pad van de ziel is altijd
perfect, maar nooit makkelijk. Mogelijk is het voor jou tijd om nu
een stap voorwaarts te maken op jouw unieke zielspad. Ga maar
lief mens en wees niet bang. Je bent oneindig krachtig en ook
oneindig geliefd. Elke stap zal zich voor jou ontvouwen op het
perfecte tijdstip. Jouw pad, jouw leven en jouw missie!

Art: Het perfecte pad uit het Zielsrouteplannerkaartendeck

DANK JE WEL
Dank je wel dat je dit document van leiderschap en spiritueel
ontwaken hebt gelezen. Ik hoop dat het je mooie inzichten heeft
gegeven. Ik ben, net als jij, ook iemand die dit pad bewandelt.
Bij mij gaat het ook met vallen en opstaan. Ik heb de afgelopen
jaren geleerd om angsten te overwinnen en nooit voor de
makkelijkste weg te kiezen. Ik investeer dagelijks veel tijd in de
verbinding met mezelf en de spirituele gidsen. Hierdoor ervaar ik
ontzettend veel vertrouwen in mezelf, het leven en het hele
universum. Dat kan zweverig klinken, maar dat ben ik niet. Ik ben
ontzettend aards. Ieder mens is een spiritueel wezen. Wanneer je
dit ontkent, ontken je eigenlijk wie je in essentie bent. Ik gun je
een prachtige reis van transformatie, waarbij je steeds meer
mooie delen van jezelf gaat ontdekken. Deze delen mag je in het
licht zetten. Oftewel: je mag zichtbaar worden! Dat is spannend
en kan ook ongemakkelijk voelen. Als het ongemakkelijk voelt, dan
is er nog een schaduwdeel wat geheeld mag worden. Geniet van
de kleine dingen van het leven. Ze zijn groots.

Voel je welkom om eens op mijn websites te kijken of op mijn Facebookpagina
van Vrouw&Verbinding. Je bent zo welkom! Wellicht ontmoeten wij elkaar hier
of daar! Als het voorbestemd is, dan gaat dat zeker gebeuren. In de tussentijd:
geniet van het leven en wees trots op wie je bent. Je bent al zo ver gekomen.
Vergeet dat nooit! Wees maar lief en mild voor jezelf. Dat staat je zo
ontzettend goed.

Tot slot wil ik een mooie boodschap van aartsengel Michaël meegeven. Laat je
de boodschap goed binnenkomen in je hart? Weet dat angst een voorloper is
van liefde en dat het een prachtig signaal is om weer iets te mogen helen.
Alles wat nu voelt als liefde was eerst angst, maar kon transformeren naar
liefde door jouw moed en bereidheid. Angst is dus een mooi teken dat iets in
jou vraagt om heling. Aanmoediging van aartsengel Michaël: “Buig niet langer
voor angst lief mens. Kijk de angst aan en overstijg het. Jij kan dat!”

Hier heb ik niks meer aan toe te voegen.

Liefs,
Gerda

Art: Aartsengel Michaël uit het kaartendeck De tempel van het
goddelijke vrouwelijke

MEER INSPIRATIE

