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Welkom
Lieve jij,
Dank je wel voor het abonneren op mijn nieuwsbrief,
welkom! Ik waardeer dat enorm. Ik heb speciaal voor de
lezers van de nieuwsbrief een mooi geschenkdocument
ontwikkeld, waarbij je stil kunt staan bij een persoonlijk
thema welke in jou leeft. Ik heb gebruik gemaakt van
vier kaartendecks, waar ik zelf de auteur en uitgever van
ben.

Hoe werkt het?
Voordat je verdergaat, wil ik je uitnodigen om een rustig moment uit te kiezen.
Je gaat namelijk vier hele mooie boodschappen ontvangen, waarbij het
belangrijk is dat je echt even tijd hebt om de boodschappen binnen te laten
komen.
Voorbereiding
Maak het jezelf gemakkelijk, steek een kaarsje aan en zet een lekker kopje thee
voor jezelf. Het is ook handig om pen en papier bij de hand te hebben.
Stilstaan bij een thema vanuit je hart
Maak verbinding met je hart door comfortabel en zonder haast te gaan zitten.
Adem een aantal keer rustig in en uit. Adem hierbij naar je buikgebied. Sta eens
stil bij een thema waar je graag nog verder in wilt groeien, een thema waar je
meer rust, vertrouwen en zachtheid bij wilt ervaren. Formuleer dit tot een
mooie intentie, waarbij je je positief uit. Geef nooit aan wat je niet meer wilt,
maar spreek vanuit je hart wat je wens, je verlangen, datgene wat je graag wilt
manifesteren is.
Lees vervolgens rustig de vier boodschappen die op de volgende pagina's
volgen. Weet dat het nooit toevallig is dat jij een bepaalde boodschap ontvangt.
Het moet zo zijn. Ook als je een boodschap niet direct kunt plaatsen. Je kunt
ervoor kiezen om nu één van de vier boodschappen te lezen en later de anderen
of allemaal tegelijk. Doe wat goed voelt voor jou.

De eerste boodschap
De eerste boodschap is afkomstig uit het kaartendeck
Zielsrouteplanner.

Zielscode: Het plan van de ziel
Meer dan ooit zal je nu ervaren en voel dat je nog maar één kant op kunt lopen.
Er is geen weg terug. Je loopt op het pad van jouw innerlijke waarheid. Jouw
innerlijke stem schreeuwt al zolang om gehoor, echter was je steeds zelf nog
niet zo ver om die stem een plek te geven. Kijk dus eerlijk in de spiegel en wees
mild voor de vrouw die je dan ontmoet. Het is confronterend om te weten en te
voelen dat jij wellicht bent afgedwaald van de pure verbinding met jezelf. Alles
wat niet gezien en gevoeld mocht worden dient zich nu aan en het leven brengt
je letterlijk op je knieën. Geef je over en weet nu meer dan ooit dat je dit nodig
hebt voor de groei van je ziel.
De afgelopen periode ben je enorm heen en weer geslingerd tussen hoop en
twijfel en tussen angst en boosheid. Nu mogen vertrouwen en overgave de
ruimte krijgen. Jouw hart wil gehoord en gezien worden en het is aan jou of je
gaat kiezen voor overgave of voor strijden. Overgave kan voelen als een diepe
kuil waar je in valt en niet weten wanneer je op de bodem terecht komt. Echter
strijden maakt dat je weg loopt van het verlangen van je hart en de roep van je
ziel. Je valt niet echt als je je overgeeft. Jouw energie frequentie verandert
namelijk razendsnel als je kiest voor overgave waardoor je gedragen gaat
worden door Goddelijke wijsheid en steun. Om je heen lijkt er meer af te
brokkelen waardoor je voelt dat je in drijfzand verdwijnt. Dat gebeurt niet. Je
hebt de zekerheid van jouw bestaan, je hebt de zekerheid van de codes van je
ziel. Je hebt toegang tot de immense wijsheid van je hart. Laat jezelf dragen
door de wijsheid van het Universum en kies voor jouw innerlijke hoogste
waarheid. Die tijd is nu gekomen! Je hebt niks te verliezen en deze intense
transformatie helpt je onvoorwaardelijk om in je authentieke kracht te komen.
Vertrouw op de diepe wijsheid van het vrouw zijn. Alles is liefde en deze liefde
staat tot je beschikking. Altijd! Jij bent liefde.
Omarm je vrouwelijke kracht. Geef je over aan iets dat groter is dan je je ooit
kunt voorstellen. Dit ter versterking van de huidige transformatie waar jij nu
door heen gaat.

De tweede boodschap
De tweede boodschap is afkomstig uit het kaartendeck
Tempel van het goddelijke vrouwelijke.

De derde boodschap
De derde boodschap is afkomstig uit het kaartendeck
De Uitnodiging.

Uit liefde geef ik terug
Lief mens, deze kaart komt met een belangrijke boodschap. Het is tijd om je
bewust te worden van het feit dat je de afgelopen jaren ballast hebt gedragen
die jou niet toebehoort. Als sensitief persoon voel je als geen ander aan,
wanneer een ander pijn en verdriet heeft. Dat kan een hele mooie kwaliteit zijn,
als je jouw eigen grenzen goed bewaakt. In dat geval kan je jouw sensitiviteit in
zetten als hulpbron om de ander te helpen inzichtelijk te maken, wat jij voelt en
waar heling nodig is. Deze kaart duidt meer op het feit dat je uit verbinding
bent gegaan met jezelf om een ander persoon (of meerdere personen) te willen
redden of te behagen. Je hebt hierbij systemisch gezien jouw plek verlaten en
bent onbewust op de plek van de ander gaan staan. In de praktijk vertaalt het
zich zo, dat je jezelf verantwoordelijk hebt gevoeld om de ander gelukkig te
maken en daarmee heb je een hele grote taak op je schouders genomen, die
sowieso gedoemd was om te mislukken. Je kan namelijk niet iemand anders
gelukkig maken en iemand anders kan jou niet gelukkig maken. Geluk en
vreugde komen van binnenuit. Alles wat je van buitenaf nodig hebt om je blij en
gelukkig te voelen, is van tijdelijke aard. Vanuit liefde en/of compassie voor
iemand anders, heb je innerlijk besloten om voor de ander te zorgen. Daar ben
je te ver in doorgeschoten. Deze kaart wil je nu als richtingaanwijzer meegeven,
dat je dit patroon echt moet gaan doorbreken. Het kan heel pijnlijk zijn om een
dierbaar iemand te zien worstelen, maar ieder mens heeft hierin eigen
verantwoordelijkheden te nemen, jullie beiden. Mogelijk draag je zelfs nog de
ballast van iemand die niet meer leeft. Denk bijvoorbeeld aan de ballast van een
overleden ouder of grootouder. Energetisch ben je belast vanuit je
familiesysteem, dat is een wetmatigheid. Gelukkig ook met goede energie en
versterkende delen, maar helaas ook met de trauma’s uit de geschiedenis. Deze
pijn en zware energie slaat zich vaak op in de baarmoeder van de vrouw.
Hierdoor kan je niet volledig in je goddelijke vrouwelijke kracht komen. Je gaat
bewust of onbewust gebukt onder schuld- en schaamgevoelens. Het is tijd om
deze nu los te laten en terug te geven, ongeacht of je weet bij wie deze
traumapijn vandaan komt en of deze persoon nog leeft. Begrijp goed dat je niet
tekortschiet als je teruggeeft wat niet (langer) bij je hoort. Het is een daad van
liefde als je de ander laat dragen wat van de ander is. Je kunt er altijd voor
iemand zijn. Echter, door pijn en verdriet van een ander te dragen, ga je juist uit
je kracht en belemmer je de ander ook de weg van echte heling te bewandelen.
Pas als je teruggeeft wat bij een ander hoort, kan je jezelf helemaal omarmen en
je mooiste leven gaan leven.

De Uitnodiging
Stel jezelf voor dat je nu vanuit liefde alles teruggeeft wat niet van jou is en jou
uit je kracht haalt. Leg een hand op je hart en spreek zachtjes de volgende
zinnen uit:
Ik verbreek alle banden met zwaarte, in het besef dat ik lichter mag leven.
Ik ben niet schuldig aan de trauma’s die in het verleden hebben gespeeld
binnen mijn familielijn, het is niet mijn schuld.
Ik geef liefdevol terug wat mij niet toebehoort.
Ik ben vrij van energetische pijn uit mijn verleden.
Ik laat los wat niet van mij is.
Ik ben vrij om in liefde te leven en dat ga ik doen ook!

De vierde boodschap
De vierde boodschap is afkomstig uit het kaartendeck
Fluwelen Vleugels.

Het heilige midden
Je kunt mij, Maria Magdalena, in jezelf ontmoeten, in het verenigde veld van
stilte, overgave en blind vertrouwen. In het heilige midden zitten we bij elkaar
in stilte en in energie met elkaar verbonden. Eén hand op ons hart en één hand
op onze buik ter hoogte van de baarmoeder. Om ons heen is een magnetisch
veld, waar een stroom van mannelijke en vrouwelijke energie samensmelt. Deze
hereniging vindt plaats om ons heen en het is tegelijkertijd ook diep voelbaar in
onze wezenskern. Terwijl we met hart en ziel in verbinding zijn met elkaar,
ontvangen we beiden een initiatie van heilige seksualiteit en intimiteit. Een
diepgewortelde creatieve bron komt hiermee in beweging en in een flits kunnen
we beiden overzien wat onze missie voor dit leven op aarde is.

Tot slot
Dit waren de vier boodschappen, die je als antwoord op jouw vraag/thema hebt
ontvangen. Neem rustig de tijd om de energie van de boodschappen bij je
binnen te laten komen. Weet dat er alle leiding voor jou aanwezig is. Zorg
ervoor dat je voldoende tijd neemt voor jezelf, zodat je regelmatig in stilte en
rust de verbinding kunt voelen met je hart. Alles is in beweging en je bent
precies op de juiste plek. Weet dat er zich nog heel veel moois gaat ontvouwen.
Daar mag je op vertrouwen!

Meer inspiratie
Alle genoemde kaartendecks zijn bij mij verkrijgbaar. Klik vooral op een of meer
van de kaartendecks voor meer informatie.

Fluwelen Vleugels

Tempel van het goddelijke vrouwelijke

Zielsrouteplanner

De Uitnodiging

In verbinding blijven
Je bent van harte welkom om met mij te verbinden via verschillende kanalen.
Het is altijd mijn intentie om andere mensen te inspireren en uit te nodigen om
in hun kracht te komen! Daar wordt de wereld een stuk mooier van! Klik op
onderstaande button om te kijken hoe we samen in verbinding kunnen blijven.

KLIK HIER

Liefs,
Gerda Duin

