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Welkom!
Deze Poorten naar Wijsheid van de Ziel- Orakel 

Set biedt een manier om toegang te krijgen tot je 
aangeboren intuïtie. De set is ontworpen om de diepe 
wijsheid van oude systemen op een eenvoudige en 
praktische manier toe te passen. 

Een Orakel is een manier om je in je eigen 
onderbewustzijn te verdiepen en je te verbinden 
met de Spirit, het Universum en je Gidsen. Het 
is niet bedoeld om ‘de toekomst te voorspellen’ 
(al zou het dat kunnen!), maar om je inzichten en 
groeimogelijkheden te bieden en het vertrouwen in je 
eigen intuïtie te helpen ontwikkelen.

In dit Orakel zie je een reeks verschillende 
aspecten, die je inzichten en mogelijk zelfs specifieke 
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antwoorden bieden. Sommige antwoorden zullen 
onmiddellijk duidelijk zijn, terwijl je op andere 
momenten de begeleiding van de kaarten in je hart 
mee zult moeten nemen, voordat de betekenis helder 
wordt. Zo kan het zijn, dat je in de natuur wandelt, 
nadenkend over een bepaald probleem, wanneer 
plotseling de boodschap van een kaart duidelijk wordt. 
Sta open voor de magie van je eigen intuïtie en van je 
onderbewustzijn, om op zijn eigen tijd om onthuld te 
worden.

De kaarten zijn verdeeld in drie secties:

Basis Kaarten: De Basis Kaarten -set bestaat uit 
negen kaarten, die zijn gebaseerd op de centra van 
het oude Chakra Systeem. Elk chakra centrum heeft 
een bepaalde functie, voor hoe je omgaat met je 
omgeving. Boven in het midden van elke kaart staat 
een Sanskriet symbool. Als je bekend bent met het 
traditionele Chakra Systeem, ben je je bewust van de 
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7 centra, die vanaf de basis van de wervelkolom lopen 
tot aan de top van (en uit) het hoofd. In dit Orakel 
gebruiken we een uitgebreider systeem, gebaseerd 
op 9 centra. Volgens de kennis van Human Design 
werden twee nieuwe centra geactiveerd, toen de 
mensheid evolueerde: de Solar Plexus splitste zich in 
twee centra en voegde de Milt toe, en het Hart werd 
opgesplitst vanuit het Zelf. Dit is de reden waarom 
op de kaart het Sanskriet symbool voor de Milt is 
afgebeeld als het spiegelbeeld van de Solar Plexus. 
Het Hart heeft het spiegelbeeld van het Sanskriet 
symbool voor het Zelf. Het trekken van een van 
deze negen kaarten vertelt je over de basis van je 
probleem.

Inzicht Kaarten: Deze kaarten weerspiegelen de 
hexagrammen van de I Ching, bekend als Het Boek 
der Veranderingen. Deze informatie is geëvolueerd 
sinds haar begin, vermoedelijk rond 1000-750 
voor Christus. In dit Orakel geeft het trekken van 
een van de 64 Inzicht Kaarten je meer inzicht in 



8

je probleem of de situatie en ontvang je ook een 
voorgestelde intentie of boodschap, die je door de 
dag heen bij je kunt houden en herhalen. Je vindt ook 
de astrologische sterrenbeelden op de kaarten, die in 
het Human Design systeem overeenkomen met de 
verschillende Hexagrammen. 

Resolutie Kaarten: De Resolutie Kaarten, verbonden 
met de elementaire wijsheid van Vuur, Water, 
Aarde, Lucht, Ether en de energieën van Diamant 
en de Maan, bieden een bepaalde manier om de 
vele beslissingen, waarmee we in het leven worden 
geconfronteerd, te benaderen. Je vindt het symbool 
van het element rechtsboven op elke kaart. In dit 
Orakel biedt het trekken van een van de zeven 
Resolutie Kaarten je een specifieke manier, om de 
situatie, waarin je je bevindt, te benaderen. 

In dit Orakel worden de woorden Universum en 
Geest door elkaar gebruikt. Ik heb geprobeerd om de 
kaarten zo geslachtsneutraal mogelijk te maken. 
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We bevinden ons nu op een keerpunt, dat ons de 
mogelijkheid biedt, om vele spirituele perspectieven 
op een praktische manier samen te brengen. We 
worden geroepen om onze Hoogste Waarheid te 
leven, om ons licht te laten te schijnen en onze 
individuele gaven en kracht in de wereld te brengen. 
Een wereld die momenteel diep verdeeld is en wat 
ons klimaat betreft, een punt kan bereiken waar een 
ommekeer niet meer mogelijk is. 

Onze wereld heeft jou nodig, en we hebben 
allemaal onze wereld nodig. Dit Orakel is daarom 
een gift, om ieder van ons te begeleiden in het 
bewandelen van ons Levenspad en om meer 
vriendelijkheid en mededogen voor onszelf op te 
brengen. En als we dat doen, heeft dat ook invloed op 
anderen en de wereld in het algemeen.
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Wat is Human Design?
Deze wijsheid kwam door (‘gedownload’) via 

Ra Uru Hu op 4 januari 1987 op het eiland Ibiza. 
Een Stem nam hem over en gedurende 8 dagen en 
nachten ontving Ra informatie die verschillende 
wijsheid systemen samenbracht: Astrologie, de 
Chinese I Ching, de Hebreeuwse Kabbalah, het 
Hindoestaanse Chakra-systeem, genetica en 
kwantumfysica. Elk van deze wijsheden kwam op hun 
specifieke individuele moment in de wereld om een 
bepaald perspectief te benadrukken of het Licht te 
brengen dat toen nodig was. We zijn nu aanbeland 
in een tijd, waar al deze systemen samen ons de 
specifieke inzichten kunnen geven, die nodig zijn voor 
deze tijd op onze planeet.

Traditioneel gebruikt Human Design, net 
als bij Astrologie, je geboortegegevens om een 
geboorteprofiel te maken. Dit profiel toont onze 
exacte ‘manier van zijn’ in het centrum van ons eigen 
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Universum, omringd door de planeten en sterren 
op het moment van onze geboorte. Heel vaak raakt 
het zien van deze afbeelding een persoon diep aan 
en vindt er een eerste transmissie plaats: hoewel je 
je Design misschien niet kent of begrijpt, vindt er 
een persoonlijke energetische communicatie plaats, 
wanneer je voor het eerst je eigen Design ziet. 

Tijdens een complete reading van je profiel leer 
je over de bijzonderheden, die jou ‘jou’ maken, zoals 
onder andere over jouw unieke energiehuishouding, 
hoe je kansen aantrekt in je leven en hoe je het 
beste op jouw intuïtie kunt vertrouwen. Het kan je 
helpen de kansen te herkennen, die in je leven voor je 
opduiken en te bepalen welke de juiste zijn voor jou 
om op in te gaan. 

Dit is allemaal gebaseerd op je Type, een specifieke 
configuratie in hoe je energie beweegt binnen je 
Design. Er zijn veel componenten in een profiel, die 
meer genuanceerde niveaus toevoegen, tot in detail 
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van hoe je de neiging hebt te reageren op bepaalde 
invloeden. Het kan je bijvoorbeeld vertellen, of je de 
persoon bent, die graag nieuwe dingen wil beginnen, 
of dat je van reizen houdt; hoe belangrijk je omgeving 
is als je iets wilt bereiken, of zelfs hoe je met de 
mensen, die het dichtst bij je staan, omgaat!

Er is veel informatie beschikbaar om te leren 
over je eigen Human Design; je kunt gratis je profiel 
aanvragen en meer te weten komen op 
 www.connectingnewdots.com.
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Lay-outs
Er zijn vele manieren om dit Orakel te gebruiken; 

ik moedig je aan speels en nieuwsgierig te zijn bij het 
ontdekken van de manieren, die het meest bij jou 
passen. Gebruik je eigen verbeelding om je innerlijke 
kennis aan te boren en de boodschappen te onthullen. 
Hieronder staan enkele suggesties voor het gebruik 
van de kaarten. 

Eerst een opmerking over het schudden van de 
kaarten:

Het lijkt misschien vreemd om aandacht te 
besteden aan hoe de kaarten te schudden. Allereerst, 
hoe je ook kiest om ze te gebruiken, het is jouw 
keuze en dat is het belangrijkst. Het ritueel van het 
schudden van Tarot of Orakel Kaarten, geeft je de tijd 
om na te denken over de situatie of vraag waarover 
je duidelijkheid zou willen hebben. Bepaal eerst welke 
lay-out je wilt gebruiken, omdat sommige lay-outs 
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jou vragen om de kaarten eerst te verdelen en je 
bij andere de hele set zult gebruiken. Iets dat je zou 
kunnen vragen, is: „Wat willen de kaarten dat ik over 
dit probleem te weten kom?” Of: „Waar moet ik me 
op concentreren?”

Ik stel voor om de kaarten te schudden met behulp 
van een bovenhandse techniek, in plaats van de 
bekende ‘riffle shuffle techniek’ van het pokerspel, 
omdat dat de kaarten zou kunnen beschadigen. Het 
schudden is het moment, dat je je afstemt op je 
kaarten. Schud de hele kaartendeck. Zodra je het 
gevoel krijgt, dat je genoeg geschud hebt, leg dan 
de kaarten op een stapel voor je neer. Neem twee-
derde vanaf de bovenkant en plaats deze links van de 
onderste stapel. Neem de helft van de grootste stapel 
en plaats deze links van deze stapel. Je hebt nu drie 
stapels. 
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Neem de middelste stapel en plaats deze bovenop 
de linker stapel; neem dan die stapel en plaats hem 
bovenop de eerste stapel. 
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PROBLEEMOPLOSSING

Deze methode is vooral nuttig bij het oplossen van 
een probleem, of om snel inzicht te krijgen in een 
situatie. Om te beginnen scheid je het kaartspel in 
de drie categorieën (zie hierboven): Basis Kaarten, 
Inzicht Kaarten en Resolutie Kaarten. 

Eerst schud je de Basis Kaarten, terwijl je denkt aan 
je probleem of de situatie, die je aan je hoofd hebt. 
Verdeel de kaarten in drie stapels (zoals hierboven 
beschreven), stapel ze op elkaar en kies de bovenste 
kaart.

Schud vervolgens de Inzicht Kaarten, opnieuw 
denkend aan je probleem of de situatie. Nogmaals, 
maak drie stapels, stapel ze op elkaar, kies een kaart 
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en plaats deze met de voorkant naar beneden rechts 
van de Basis Kaart.

Daarna schud je de Resolutie Kaarten en denk je aan 
het probleem of de situatie. Maak nog één keer drie 
stapels, stapel ze op elkaar, kies één kaart en plaats 
deze rechts van de Inzicht Kaart.

Draai elk van de kaarten om en lees de beschrijvingen.

• De Basis Kaart benadrukt, waar het probleem 
op is gebaseerd, of wat er echt aan de hand is. 

• De Inzicht Kaart gaat er uitgebreider op 
in en biedt inzicht en misschien een dieper 
perspectief. 

• Ten slotte biedt de Resolutie Kaart een manier 
om met de situatie om te gaan en verder te 
gaan, waarbij de nadruk wordt gelegd op je 
eigen zelfredzaamheid. 
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• Indien je dat wenst, kan een andere Inzicht 
Kaart worden getrokken, om de mogelijke 
uitkomst aan te geven.
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DAGELIJKSE KAART

Schud alle kaarten samen en vraag de kaarten om 
begeleiding bij het bepalen van een intentie, of welke 
houding aan te nemen voor die dag. Stapel en plaats 
de kaarten, zoals eerder beschreven en trek één kaart 
voor je boodschap van de dag. Als alternatief, terwijl 
je schudt, kan er soms één kaart uit springen of op 
de grond vallen. Ik heb vaak het gevoel, dat deze 
kaarten een bijzondere urgentie hebben om aandacht 
te besteden aan de boodschap die ze geven. Bij het 
trekken van dagelijkse kaarten kan het vooral handig 
zijn, om een dagboek over de kaarten bij te houden, 
zodat je specifieke thema’s voor die fase van je leven 
kunt herkennen.
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JA OF NEE VRAAG & ANTWOORD

Scheid de kaarten 29 en 49 van de Inzicht 
Kaarten. Schud beide kaarten en stel je ‘ja’ of ‘nee’ 
vraag. Kaart 29 (Commitment) betekent Ja, Kaart 49 
(Revolutie) betekent Nee.

 Je kunt ook een pendel gebruiken om het 
antwoord te bepalen. Bepaal welke beweging ‘ja’ of 
‘nee’ betekent. Voor mij is het een bevestiging, als 
mijn pendel een cirkel beschrijft; wanneer de pendel 
van links naar rechts in een lijn beweegt, signaleert 
het ‘nee’ of ‘niet nu’. Houd de pendel boven elk van 
de twee kaarten, terwijl je aan het probleem denkt 
en kijk hoe de beweging van de pendel de mogelijke 
toekomst of beste actie beschrijft.
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MAAN-FASEN

Schud op de dag van de Nieuwe Maan de kaarten 
en kies één kaart voor elk van de fasen van de maan 
voor de komende maand. Het is vooral handig om 
de kaarten, die je getrokken hebt, in een dagboek te 
schrijven om zo de hele maand te kunnen bijhouden.
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1. Nieuwe Maan

Schud de Basis Kaarten en spreid ze uit met de 
voorkant naar beneden. Kies er één en leg hem voor 
je. Wat is je focus voor de komende maand? Het 
Universum zal je in deze tijd mogelijkheden bieden 
om groei te ervaren op dat gebied van je leven.

2. Eerste Kwartier Maan

Schud nu de Inzicht Kaarten en spreid ze uit met de 
voorkant naar beneden. Kies er één en leg deze met 
de klok mee, rechtsonder de eerste kaart. Dit geeft 
inzicht in hoe je groei deze maand zal vorderen. De 
affirmatie zal je gedurende deze tijd helpen.

3. Volle maan

Vervolgens schud je de Resolutie Kaarten in 
willekeurige volgorde. Spreid ze uit met de afbeelding 
naar beneden. Kies er één en leg deze met de klok 
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mee vanaf de tweede kaart en onder de eerste 
kaart. Hoe stelt het Universum voor, dat je met de 
ervaringen of groei omgaat, die deze maand zijn 
ontstaan?

4. Laatste Kwartier Maan

Kies opnieuw een Inzicht Kaart en plaats deze met de 
klok mee, diagonaal linksonder de eerste kaart. Wat is 
het inzicht dat dit leerproces je deze maand brengt? 
Wat moet er in je leven geïntegreerd worden om dit 
leerproces af te ronden?
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HET GROTE SPEL

Soms kun je jezelf in een zelfde situatie bevinden of 
een terugkerend patroon herkennen, waarbij je je 
afvraagt „Waarom gebeurt dit?” Ik hou ervan om deze 
lay-out te gebruiken, om me door het perspectief van 
het Universum te laten inzien wat er echt aan de hand 
is.

Schud alle kaarten samen, denk aan die situatie en 
vraag de kaarten om inzicht. Stapel en leg de kaarten 
zoals eerder beschreven en kies vier kaarten, leg ze als 
volgt neer. 
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Lees de onderstaande vragen en draai elke kaart om. 

Lees de beschrijving, terwijl je de betekenis ervan 
relateert aan de situatie.

1.  Wat is er volgens het Universum hier voor mij 
aan de gang? Wat is het grote perspectief? Wat is 
het grotere spel dat ik hier speel?

2.  Waar ondervind ik weerstand? Waar komt deze 
weerstand vandaan?

3.  Welke houding kan ik aannemen of welke actie 
kan ik nemen?

4.  Als ik dat doe, wat is dan de potentiële groei of 
de mogelijke uitkomst?
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HUMAN DESIGN GEÏNSPIREERDE LAYOUT  

Gebruik deze lay-out voor situaties, die een dieper 
proces vereisen. Denk bijvoorbeeld aan problemen 
in relaties of in je werk, die kunnen profiteren van 
een nieuw inzicht. De lay-out volgt de centra van de 
Human Design bodygraph. Elke kaart onthult inzicht 
in aspecten van het probleem. De kaarten worden op 
onderstaande manier neergelegd, geïnspireerd door 
het Chakra Systeem:   
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Schud alle kaarten samen, terwijl je het probleem in 
gedachten houdt. Vraag de kaarten om begeleiding en 
inzicht te geven. Stapel en leg de kaarten zoals eerder 
beschreven en kies negen kaarten, leg ze neer zoals 
vermeld. Lees de vraag voor elke kaart, draai hem om 
en lees de beschrijving, terwijl je de betekenis ervan 
relateert aan het probleem.

1. Wat is de basis van het probleem?
2. Wat is de hogere wijsheid, of het spirituele 
perspectief?
3. Wat is de motivatie die je inbrengt?   
4. Wat zegt je intuïtie? 
5. Wat zeggen je overtuigingen? Wat denk je echt 
over de situatie?
6. Wat vertellen je emoties je? Hoe voel je je over 
de situatie?
7. Wat wil je dat er gebeurt? 
8. Wat weerspiegelt je omgeving?
9. Wat is de uitkomst? Wat wil er gemanifesteerd 
worden?
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Basis Kaarten

WORTEL

Het krachtige energiecentrum 
van de Wortel ondersteunt je, 
door Levenskracht vanaf de Aarde 
naar boven te brengen en in je 
lichaam omhoog te duwen. Deze 
energie helpt je je levensdoel te 
manifesteren in de wereld. Je kunt 

dit fysiek ervaren als een behoefte om te bewegen, of 
dat nu gebeurt door yoga, hardlopen of zwemmen, of 
misschien zelfs door in grotere zin te bewegen, zoals 
verhuizen naar een nieuwe woning. De Wortel geeft 
je ook een gevoel van aarding, balans en een sterke 
basis.

Wanneer deze kaart verschijnt, kan het zijn dat 
een deel van je leven uit balans is en dat je baat zou 
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kunnen hebben bij het aarden van jezelf. Er heeft 
zich stress verzameld: wat kun je doen om het los te 
laten? Mediteer, of maak een wandeling in de natuur, 
of oefen met diep ademhalen; dit alles kan helpen om 
een gevoel van evenwicht te herstellen.
 
Je kunt ook het gevoel hebben vast te zitten, alsof je 
niet in staat bent, om zo snel en effectief als je wilt, 
in de wereld vooruit te gaan. Het beoefenen van yoga 
of Tai Chi kan helpen om de energie op een zachte 
manier in beweging te brengen. 
 
Boodschap:  De toekomst wacht op je om je visie te 
omarmen.
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SACRAAL

Het Sacrale Centrum reguleert 
je fysieke energie en hoe je deze 
dagelijks gebruikt. Hier vind je 
je flow en de levensenergie die 
je nodig hebt voor je dagelijkse 
taken en activiteiten Dit is ook de 
plek van je creatieve energie die 

je ondersteunt bij het aangaan van nieuwe dingen. 
Daarnaast Is dit het centrum van seksuele energie en 
kan het een bron van seksuele aantrekkingskracht zijn 
voor anderen. 

Wanneer deze afbeelding opkomt, kun je jezelf de 
volgende vragen stellen:

Hoe gebruik ik mijn energie? Is wat ik doe voedend 
voor mezelf of verlies ik juist energie?  
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Ga ik over mijn grenzen? Waar geef ik teveel van 
mezelf? Op welke activiteiten kan ik ‘ja’ zeggen?

Het kan ook betekenen, dat er iets nieuws op je pad 
is gekomen. Ben je klaar om je energie volledig in te 
zetten?

Ten slotte kan het trekken van deze afbeelding 
betekenen, dat er een nieuw seksueel potentieel of 
nieuwe partner in je leven is.

Boodschap:  Ben je er klaar voor je energie in te zetten? 
Om het nieuwe te verkennen?
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MILT

De milt reguleert ons contact met 
de fysieke, materiële omgeving 
waarin we leven. Miltenergie gaat 
over je gezondheid en fysieke 
veiligheid in de wereld. De energie is 
verbonden met instinct, een snelle, 
spontane manier van zijn, en is 
gerelateerd aan het dierenrijk.

Als deze afbeelding verschijnt, hou je misschien vast 
aan iets dat jou niet langer dient.  Vragen die je jezelf 
kunt stellen:

Wat zeg ik tegen mezelf, om veilig te blijven? Heb ik 
een gewoonte, die ik allang ontgroeid ben? Is het tijd 
om naar een ander huis te verhuizen? Van baan te 
veranderen? Een verandering aan te brengen in een 
relatie, die al lang nodig was?  
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Wat is het, dat me niet langer van dienst is?

Misschien heb je een angst, die je weerhoudt, om je 
toekomst duidelijk te zien. Hoewel deze angst als echt 
aanvoelt, kunnen er andere perspectieven zijn die je 
beter ondersteunen. Gebruik de Inzicht Kaarten, om 
meer informatie te krijgen over wat zich onder het 
oppervlak bevindt. 

Het Universum heeft een groter plan voor je. 
Vasthouden aan een bepaalde manier van zijn houdt je 
weg van de grootsheid, die het voor je in petto heeft.

Deze afbeelding wil je er ook voorzichtig attent op 
maken om op je gezondheid te letten. Regelmatige 
lichaamsbeweging, gezonde voeding, supplementen 
en tijd om te lachen zijn allemaal suggesties op dit 
moment.

Boodschap:  Vertrouw erop dat je wordt gesteund door 
het Universum.
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HART 

 Je Hart is een krachtige 
bondgenoot: het ondersteunt 
je in wat je wilt bereiken en wat 
waardevol voor je is in dit leven. 
Het brengt een diep verlangen 
naar vrijheid, die zowel moed als 
vastberadenheid versterkt, om 

dingen tot stand te brengen. Deze grote kracht kan 
bergen doen verzetten, maar alleen als je je volledig 
inzet.

Wanneer deze afbeelding opkomt, kan het zijn, dat 
je niet duidelijk bent over wat je echt wilt in je leven. 
Je diepste verlangen is nog niet ontdekt, of het is een 
tijdje geleden, dat je contact had met wat jou in het 
diepste van je hart motiveert. 
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Vraag jezelf af: ,,Wat is het belangrijkste in mijn 
leven? Waar wil ik nog meer van? Wat laat me 
uitademen, laat me mijn schouders ontspannen en 
opent mijn hart als ik eraan denk? Wat brengt me de 
vrijheid waar ik zo diep naar hunker?”

Wat zegt je hart, als je naar dat innerlijke stemmetje 
luistert? Diep in je hart weet je wat je wilt. Het is tijd 
voor je om je droom na te streven.

 Boodschap: Ga ervoor! Zet je plan in actie. Het is tijd.
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ZELF

Het Centrum van de Zelf verbindt 
je met je richting in het leven. 
Het stuurt een onzichtbare lijn 
omhoog, die je verbindt met je 
plek in het Universum. Je Zelf is 
ook het centrum van liefde en 
eigenliefde en brengt je op één lijn 

met je Levensdoel. 

Kolibries zijn hemelse boodschappers van het 
Universum. Wanneer deze afbeelding verschijnt, word 
je in je leven in een nieuwe richting geleid. Luister 
goed, want je Levensdoel roept je. Wat zegt het, dat 
je moet doen? Waar leidt het je naar toe?

Je voelt je misschien wat verloren op dit moment, 
maar je bent precies waar je behoort te zijn. Spirit 
dringt er bij je op aan, om voor jezelf te zorgen. Een 
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liefdevolle massage zal wonderen doen, net als een 
verandering van omgeving.
 

Boodschap:   Zelfzorg is een voorwaarde en niet iets om je 
schuldig over te voelen.
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ZONNEVLECHT

De Zonnevlecht reguleert je 
emotionele balans en spreekt van 
een diepe emotionele gevoeligheid. 
Emoties kleuren je perspectief 
en hebben vaak een diepere 
boodschap over hoe je naar de 
wereld kijkt en om je te vertellen 

wat je weten moet. Ze geven je de wijsheid juist die 
vragen te stellen, die jou het antwoord geven dat je 
zoekt en de helderheid om het hele plaatje te zien.

Wanneer deze afbeelding opduikt, blijkt een probleem 
dat je al een tijd bezig houdt, veel complexer dan 
je op dit moment misschien inziet. Gelukkig heb 
je een diepe wijsheid beschikbaar, die net onder de 
oppervlakte op je wacht. Duik er in.
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Het kan ook mogelijk zijn, dat je wordt beïnvloed door 
de emoties van een ander: misschien voel je die op 
dit moment sterker dan op andere momenten. Een 
kalm, duidelijk perspectief is wat nu nodig is. Oefen 
met diep ademhalen om zo je emoties in balans 
te brengen. Neem de tijd om je eigen emoties te 
checken. Wat voel je echt?

Boodschap:  Wacht tot sterke emoties tot rust komen, 
zodat je duidelijker kunt zien wat je volgende stap is.
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KEEL

Het Keel Centrum reguleert 
je zelfexpressie. Het is ook 
het centrum van manifestatie 
en ondersteunt hoe je jezelf 
manifesteert in de wereld.

Je wordt gevraagd, om je zelf 
uit te drukken en op dit moment meer zichtbaar 
te maken. Welke angst kan jou tegenhouden om je 
droom te manifesteren? De wereld wacht op jou, om 
te delen wat je weet en gelooft!

Wanneer deze afbeelding verschijnt, kan dit 
betekenen, dat er iets moet worden gemanifesteerd. 
Deze afbeelding suggereert je om te zorgen, voor wat 
er gedaan moet worden. Het Universum ondersteunt 
je inspanningen.
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Boodschap:  Als het juiste moment daar is, zal je merken, 
dat het Universum helemaal achter je staat en dat de 
juiste mensen aandacht zullen schenken.
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GEEST

Het Geest Centrum controleert 
je denkprocessen. Het is een 
geweldige informatiebank, in 
staat om allerlei soorten gegevens 
te verzamelen en te verwerken. 
Dit krachtige centrum kan 
innovatieve oplossingen vinden 

voor de moeilijkste problemen. Dit heeft ertoe geleid 
dat mensen in deze tijd, hun beslissingen willen 
nemen vanuit deze denkprocessen en zich willen 
concentreren op wat rationeel denken kan brengen.

Echter, uitsluitend vertrouwen op kennis in plaats van 
op je hart, kan je in je leven in de verkeerde richting 
sturen.

Wanneer deze afbeelding verschijnt, is het goed 
mogelijk dat je je in de war voelt, of dat je op een 
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logische manier het antwoord op een probleem 
probeert te vinden, misschien zelfs door lijsten met 
voor- en nadelen te maken. Te veel denken leidt 
echter tot overdenken. De waarheid zal niet op deze 
manier naar je toe komen.

Door de dingen van een afstand te zien, laat je je 
hart zijn magie doen. Het kan compassie brengen 
in situaties die niet duidelijk zijn, waardoor dingen 
makkelijker bezinken. Mediteer.

Boodschap: Ruimte nemen zal plotselinge verhelderende 
inzichten opleveren, veel meer en duidelijker dan je hoofd 
kan bedenken 
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KRUIN

De Kruin is het centrum van 
inspiratie, het is waar je Hogere 
Leiding vandaan komt. Het opent 
je voor de grootsheid en de 
schoonheid van het Universum. 

Echter, te veel denken kan leiden 
tot stagnatie en verwarring in dit kanaal. Misschien 
heb je zelfs te veel mogelijkheden om uit te kiezen. 
Maar je hoeft je geen zorgen te maken: nieuwe 
helderheid komt naar je toe. Een wandeling in de 
natuur of even zwemmen helpt om je opnieuw te 
verbinden met jezelf.

Dit centrum ondersteunt je door hoger inzicht te 
geven.  

Iemand in je sociale kring kan je advies nodig hebben. 



47

Laat de boodschap doorkomen en wacht op het juiste 
moment om het te uiten, en je zal aanwezig zijn bij 
een grote transformatie. 

Het is ook mogelijk dat je onlangs een oud patroon 
hebt doorbroken, waardoor je klaar bent om nieuw 
inzicht te ontvangen. Let op. Forceer het niet. Wees 
aanwezig.

Boodschap: In stilte zal inspiratie je vinden. 
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Inzicht kaarten 
1 · CREATIVITEIT

Je innerlijke Kunstenaar wordt 
opgeroepen om een nieuw, 
innovatief perspectief in de wereld 
te brengen. Spelen, schilderen, 
werken met klei... Het maakt 
niet uit welk medium je gebruikt. 
Ieder van ons is creatief op zijn 
eigen manier. Wat is de jouwe? 

Wil je poëzie schrijven, zingen of verhalen vertellen? 
Misschien is het een minder voor de hand liggende 
creativiteit, die zich laat zien in hoe je je kleedt of hoe 
je handelt. Geef uiting aan jezelf op een manier die 
jou eigen is. Wees klaar voor iets nieuws dat uit jouw 
creatieve stroom tevoorschijn komt: iets dat anderen 
kracht kan geven en mogelijk zelfs hun leven volledig 
kan veranderen. Geef je creativiteit de ruimte. Laat je 
leiden om iets op een geheel nieuwe manier te doen. 
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Affirmatie: Mijn creativiteit verrast en verrukt me. Ik 
geef mijn creatieve vonk de ruimte om nieuwe aspecten 
van mezelf te onthullen.  
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2 · ONTVANKELIJKHEID

De verbinding tussen jou en het 
Universum, de Godin of hoe je 
‘Dat Wat Ons Allen Omvat’ ook 
noemt, is plotseling duidelijker 
aanwezig in je leven. Het is er 
altijd, maar op dit moment ben 
je je er meer van bewust. Nieuwe 

begeleiding is beschikbaar voor je: sta jezelf toe om 
te ontvangen. Het komt in de vorm van plotselinge 
inspiratie, een innerlijk weten dat moeilijk uit te 
leggen valt. Maar de dingen zullen plots niet meer 
hetzelfde zijn. Hoe angstiger en verwijderd van je 
pad je dacht dat je was, hoe groter de potentiële 
transformatie die er voor je beschikbaar is! Je wordt 
door Hogere Wijsheid geleid.
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Affirmatie: Het Universum ondersteunt mij. De juiste 
mensen en nieuwe mogelijkheden komen naar me toe 
voor het Hoogste Goed van Alle betrokkenen. 
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3 · BEGIN

Deze afbeelding is een boodschap 
dat er een grote verandering 
op komst is. Je wordt geholpen 
om iets te beginnen dat je 
leven zal transformeren. Deze 
noodzakelijke verandering zal 
je uiteindelijk je eigen kracht 
laten voelen. Dingen om je heen 

zijn aan het veranderen, en misschien heb je al een 
innerlijke rusteloosheid en gevoel van ongeduld 
opgemerkt. Dit was nodig om alles om je heen op 
één lijn te brengen voor wat er nu gebeurt. Het voelt 
misschien alsof je een wilde rit aan het maken bent, 
maar als het stof bezinkt zal je op een heel andere 
plek zijn. (Misschien zelfs fysiek.)
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Affirmatie: Wat ik zie als chaos is de volmaaktheid van 
het Universum dat in mijn voordeel werkt. Ik ben geliefd. 
Ik ben veilig. 
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4 · MENTALE  
OPLOSSINGEN

Je hebt de laatste tijd iets 
belangrijks aan het hoofd gehad. 
Deze afbeelding laat zien dat 
een duidelijk, logisch antwoord 
beschikbaar is. Je zult merken 
dat je plotseling begrijpt wat er 

kan worden gedaan om het probleem op te lossen. 
Onthoud echter dat hoe zeker je ook bent, een 
oplossing pas een echte oplossing kan zijn als het 
eenmaal op de proef is gesteld. Alleen dan zal je 
erachter komen of het echt werkt, of niet! Herken 
wanneer het juiste moment daar is om de oplossing 
met anderen te delen. Je zult merken dat een 
beetje mededogen helpt om elke weerstand glad te 
strijken. De Resolutie-symbolen kunnen je helpen 
te herkennen wanneer het moment daar is om je 
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antwoord te delen, aangezien elke timing zijn eigen 
mogelijke oplossing kan hebben.

Affirmatie:  Vandaag heb ik duidelijkheid en beweeg ik 
me met mededogen door mijn leven. 
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5 · WACHTEN

In ons leven is er een juiste tijd 
voor alles wat er gebeurt. Je 
hebt misschien het gevoel dat 
je niet op de juiste weg bent, 
maar het Universum houdt 
je in een ander licht. Zoals de 
natuur zijn seizoenen heeft, 

heeft het Universum zijn eigen gevoel voor timing. 
Die timing is heel anders dan de kloktijd die we in 
ons dagelijkse bestaan vaak volgen. Wees bewust 
van de energie. Het kan betekenen dat je voorlopig 
moet wachten, maar vertrouw erop dat je op dit 
moment op de perfecte plek bent, precies waar je 
behoort te zijn. Vertrouw erop dat buiten je zicht 
mensen en mogelijkheden zich verzamelen om je 
te ondersteunen. Je zult het energetisch voelen en 
weten, wanneer het moment daar is om vooruit te 
gaan.
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Affirmatie: Ik vertrouw op de volmaaktheid van het 
Universum. Ik stap in de energie met gemak en gratie.
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6 · CONFLICTOPLOSSING

Deze afbeelding verschijnt als de 
vredeshandhaver. Je kunt je op 
dit moment op gespannen voet 
met iemand anders bevinden, of 
er is iemand in jouw omgeving 
die in conflict met anderen is, 
waardoor jij ook wordt geraakt. 

Of, misschien ervaar je zelfs een innerlijk gevoel van 
strijd die ook je energie aantast. Je wordt verzocht de 
rol van bemiddelaar op je te nemen. Wat willen beide 
kanten echt? Vaak willen we allemaal hetzelfde, maar 
raken we gehecht aan een bepaald standpunt of een 
bepaald resultaat. Neem een moment om een gevoel 
van mededogen in de situatie te ademen: breng je 
aandacht naar je hart en adem compassie in voor 
jezelf, evenals voor de andere partij. De afbeelding 
vertelt je dat er een betere optie beschikbaar is voor 
alle betrokkenen. Wat heeft je hart te zeggen?
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Affirmatie: Ik vul mezelf met compassie voor mezelf en 
de ander. Mijn aanwezigheid brengt rust en gemak voor 
iedereen die erbij betrokken is. 
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7 · UNIFORMITEIT

Mijn Lief, je wordt geroepen om 
als leider op te staan. Je hebt een 
overkoepelend zicht op de huidige 
situatie. Je vermogen om vooruit 
te plannen is hier nodig: je ziet 
de vele aspecten van de situatie 
en wat de juiste acties zijn om te 

ondernemen. Wees niet bang. Sta op en leid anderen 
naar een nieuwe toekomst. Besteed aandacht aan het 
soort leiderschap dat van je wordt gevraagd. Sommige 
situaties vereisen een directe en hands-on aanpak, 
terwijl andere situaties een wat subtielere manier van 
handelen vragen. De uitnodiging om te handelen zal 
binnenkort komen; wat heb je nodig om klaar te zijn?

Affirmatie:De juiste situatie zal zich presenteren voor mij 
om vooruit te stappen als de leider. Ik vertrouw op mijn 
vermogen om te leiden. 
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8 · CONTRIBUTIE

Een prachtige buitenkans komt je 
kant op! Je bevindt je in de positie 
om mensen bij elkaar te brengen 
om een gemeenschappelijk doel 
te ondersteunen. Of misschien 
ben jij degene die het plan van 
een ander ondersteunt. Wees 

ervan verzekerd dat dit plan de goedkeuring van het 
Universum heeft. Het heeft het potentieel om het 
leven van anderen te transformeren, waardoor ze tot 
meer in staat zijn. En jij maakt er deel van uit! Of je je 
er nu van bewust bent of niet, je hebt hier misschien 
een grote rol te spelen, dus wees er klaar voor dat de 
dingen plotseling en ingrijpend kunnen veranderen!

Affirmatie: Ik ben een Goddelijk instrument van het 
Universum, dat anderen ondersteunt en bekrachtigt om 
te leven in lijn met hun Hoogste Zelf. 



62

9 · TOEGEPASTE DETAILS

Je bevindt je op een plaats waar 
je de toekomst kunt zien met alle 
details die nodig zijn om het in het 
heden te brengen. Geduld wordt 
nu van je vereist, want de mensen 
om je heen zien deze toekomst 
misschien niet zo duidelijk als jij. 

Wacht tot de juiste puzzelstukjes op hun plaats vallen, 
zodat het volledige plaatje voor iedereen zichtbaar 
wordt. Dit zal het uiteindelijk gemakkelijker voor 
je maken om de weg die je voor je ziet, zichtbaar te 
maken. Met voldoende geduld kunnen jouw vragen 
het hele verhaal onthullen.

Affirmatie: Ik heb alles wat ik nodig heb om de toekomst 
te zien en actie te ondernemen. Mijn geduld toont mijn 
zorgzaamheid voor allemaal. 
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10 · GEDRAG

Deze afbeelding brengt je de 
boodschap van eigenliefde. Stel 
je op dit moment de vraag:,,Wat 
is het meest liefdevolle dat ik kan 
doen om voor mezelf te zorgen?” 
Misschien zul je merken dat je 
van je innerlijke Waarheid bent 

afgedwaald. Als dat het geval is, is het nu tijd om voor 
jezelf op te komen en een standpunt voor jezelf in 
te nemen. Vind de beste manier om voor jezelf te 
zorgen. Je bewandelt een ander pad dan anderen. 
Ze begrijpen het misschien niet, en dat is oké. Als 
jij je pad bewandelt zoals alleen jij kunt, word je een 
voorbeeld van zelfliefde en zelfzorg voor hen.
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Affirmatie: Ik ben wie ik ben: geliefd, uniek en 
onmisbaar. Ik hou van mijn lichaam en zie het als de 
volmaaktheid die het is. Mijn leven is perfect zoals het nu 
is. 
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11 · HARMONIE

Dit is een vruchtbare tijd 
waarin vele nieuwe ideeën voor 
je opduiken! Deze ingevingen 
hebben het potentieel om 
harmonie te creëren en 
tegengestelde kanten bij elkaar 
te brengen. Soms komen ideeën 

naar voren die bestemd zijn om gerealiseerd te 
worden en vrede in de wereld brengen. Welke van 
jouw eigen ideeën hebben die vonk, dat tintelende 
gevoel dat je voelt als het Universum helemaal achter 
je staat? Dit zijn ideeën die met anderen gedeeld 
moeten worden. Zijn de mensen om je heen er klaar 
voor om hun overtuigingen onder de loep te nemen? 
De manier waarop je deze situatie benadert, kan groot 
verschil maken. Verhalen zijn vaak veel invloedrijker 
dan advies...
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Affirmatie:  Vrede stroomt vandaag door mij heen. Ik 
ben in dienst van het Grotere Geheel.
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12 ·  STILSTAND

Maak je geen zorgen, mijn Lief. 
Het lijkt erop dat je wereld tot 
stilstand is gekomen. Je kunt het 
gevoel hebben vast te zitten en 
dat de hele wereld in beweging is, 
behalve jij. Dit is echter hoe het 
behoort te zijn. Het Universum 

ondersteunt je door je de benodigde tijd te geven 
om naar binnen te gaan. Steek een kaars aan, pak 
je dagboek... Je begint een soortgelijk proces als 
de rups wanneer het door zijn transformatie moet 
gaan. Van buitenaf lijkt het erop dat er misschien 
niets gebeurt... Maar wacht af en kijk wat er gebeurt. 
Binnenkort kom je uit je cocon tevoorschijn als de 
prachtige vlinder, met daarbij een enorme sprong in je 
persoonlijke evolutie.



68

Affirmatie: Ook dit gaat voorbij. Ik eer het ritme van 
Al dat is. Ik sta ervoor open dat mijn transformatie zich 
moeiteloos, vreugdevol, en op zijn eigen tijd voltrekt.  
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13 · DE LUISTERAAR

Shhh... Mijn Lief, wees stil en 
luister. Er is meer aan de hand 
dan je je op dit moment misschien 
bewust bent. Deze afbeelding 
dringt er bij je op aan om dieper te 
luisteren, zodat je kunt ontdekken 
wat onder de oppervlakte light. 

Ieder van ons heeft zijn eigen verhaal te vertellen, 
maar er zijn er niet veel die de tijd nemen om echt te 
horen. Jouw luisteren speelt een rol in de genezing 
van anderen. Het zal je belonen door de wereld met 
meer helderheid te zien. Let op. Binnenkort zal er 
meer aan je worden onthuld. Stille meditatie zal 
openbaring brengen.

Affirmatie:  Mijn innerlijke wijsheid laat me zien wanneer 
ik moet luisteren met mijn hart, vanuit mijn zorg of met 
mijn verstand. 
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14 · WELVAART

Wanneer deze afbeelding 
verschijnt, is er een groot 
potentieel binnen handbereik. 
Voorspoed belooft nieuwe 
mogelijkheden en middelen 
op je pad te brengen. Wat 
je ook onderneemt, het zal 

getransformeerd ter voorschijn komen en beter dan 
je voor mogelijk had gehouden, toen je eraan begon. 
De veranderingen die je brengt, geven iedereen die 
met jou in aanraking komt, de mogelijkheid om hun 
leven te transformeren. Je bent een ware healer en 
pionier op dit moment!

Affirmatie:  Ik ben dankbaar voor de overvloed die er 
voor mij is.



71

15 ·MENSHEID

Wat ooit zekerheid bracht, is niet 
langer vanzelfsprekend. Oude 
gewoontes vallen weg en je bent 
bezig met het vinden van een 
nieuwe manier van Zijn in deze 
situatie. Dit is misschien een kans 
om een andere kant van jezelf 

te leren kennen, een nieuwe kant die naar voren 
moet komen. Als je oplet, zal je merken dat zelfs tijd 
anders voor je beweegt. Wees flexibel. Luister naar je 
innerlijke ritme en vertrouw op je innerlijke gevoel van 
vrijheid. Op dit moment zul je de neiging hebben om 
tegen anderen in te gaan die jou willen vertellen wat 
je moet doen. Dit is het Universum dat je leidt om 
naar je eigen Ziel te luisteren. Het zal je laten weten 
wanneer het tijd is om de volgende stap te zetten. 
Er zijn nu behulpzame mensen om je heen. Hulp en 
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steun zijn slechts een glimlach of een vraag van je 
vandaan.

Affirmatie: Behulpzame mensen zijn er in overvloed in 
mijn leven. Ik vind mijn eigen pad door te luisteren naar 
mijn innerlijke Zelf.
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16 · SELECTIVITEIT

Je enthousiasme is geweldig en 
aanstekelijk, mijn Lief! Het zal 
de mensen en zelfs de middelen 
brengen die je nodig hebt om 
succesvol te zijn, terwijl je 
kritische oog ervoor zorgt dat 
ze de juiste zijn voor het werk. 

Dit is niet het moment om op je lauweren te rusten, 
maar om je te concentreren op het opbouwen van 
de vaardigheden, die nodig zijn voor een succesvolle 
onderneming. Gebruik je uitnodigende energie om 
stap voor stap actie te ondernemen: oefening baart 
kunst! Met de tijd en de juiste middelen ontwikkel je 
de vaardigheden, die je talent tot bloei laten komen.

Affirmatie:Ik gebruik mijn energie en aandacht om de 
beste resultaten te bereiken. Ik word gesteund door het 
Universum
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17 · FOLLOWING

 Soms kan het vasthouden 
van een sterke mening ons 
tegenhouden om het echte 
probleem te zien. Het Universum 
suggereert dat je de dingen 
ook anders zou kunnen zien. 
Een mening is immers gewoon 

een aantal feiten, die op een bepaalde manier zijn 
gerangschikt. Het herschikken van deze feiten kan je 
een andere oplossing bieden. Op welke situatie kun 
je een nieuw licht op laten schijnen? Wat is werkelijk 
waar in deze situatie? Brengt het je een gevoel van 
expansie of beperking? Je hebt zo’n wijsheid om met 
anderen te delen. Wat weet je zeker, waarvan anderen 
ook kunnen profiteren?
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Affirmatie: Ik sta open voor nieuwe mogelijkheden. Het 
leven is een tapijt van vele gezichtspunten die schoonheid 
aan de wereld toevoegen.
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18 · VERBETERING

Wees zachtaardig, mijn Lief. Er is 
iets in je leven gebeurd, dat niet 
ging zoals gepland of bedoeld. 
Je ervaart je innerlijke criticus 
en vraagt je af wat je anders had 
moeten doen of zal moeten doen. 
Hoewel verantwoordelijkheid 

nemen bewonderenswaardig is, is het zeer 
waarschijnlijk dat je de dingen te persoonlijk neemt. 
Je bent een goed mens, en geweldiger dan je 
waarschijnlijk van jezelf vindt. Dit moment adviseert 
je om een gevoel van compassie voor jezelf te hebben. 
Adem het in. Wees vriendelijk en zacht voor jezelf. 
De situatie zal worden opgelost, zelfs als je op dit 
moment nog niet weet hoe.

Affirmatie: Ik vertrouw op de welwillendheid van Al Dat 
Is. Ik ben veilig en ik ben zeer geliefd. 
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19 · TOENADERING

Het voelt alsof iemand de pleister 
er zonder waarschuwing heeft 
afgetrokken. Je bent extra 
gevoelig op dit moment. Wees 
daarom extra zacht voor jezelf. 
Omring je met diegenen, die je 
liefhebben en ondersteunen. Het 

is oké om om knuffels te vragen. Mogelijk wordt je 
gevoeligheid verhoogd tot het niveau, dat je zelfs kunt 
voelen wat anderen om je heen nodig hebben. Je kunt 
merken dat je meer aandacht aan hen besteedt, dan 
aan je eigen behoeften. Er is een tijd en plaats om 
voor anderen te zorgen. Vergeet niet dat ook jij de 
nodige aandacht verdient.

Affirmatie: Ik verdien het om geliefd en verzorgd te 
worden. Ik ben omringd door mensen die van me houden. 
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20 · HET NU

Adem in... en opnieuw. Voel 
hoe je zit in je stoel. Je voeten 
op de grond. Adem diep in naar 
de plek waar je rug de stoel 
ontmoet. Laat je schouders 
op hun oorspronkelijke positie 
terugvallen. 

„Nu” is enkel een moment. Het is dit moment en dit 
moment is alles wat we ooit hebben. De situatie op 
dit moment verschilt van de situatie van het vorige 
moment. Op dit moment is er een mogelijkheid om 
jezelf te transformeren, je perspectief, de manier 
waarop je jezelf ziet. Neem even de tijd om te Zijn: 
wees aanwezig bij wat is. Laat los wat was. Mediteren 
zal goed doen.
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Affirmatie: Ik kies ervoor om aanwezig te zijn in dit 
moment en weet dat op elk moment alles goed is zoals 
het is. 
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21 · CONTROLE

Misschien verwacht je 
volmaaktheid en zou daarom 
de neiging kunnen hebben om 
de situatie te willen beheersen. 
Maar geforceerd iets tot stand 
brengen is niet wat er nu moet 
gebeuren. „Controle” geeft je 

inzicht in de situatie. Hoe kun je anders kijken naar 
deze omstandigheid en het loslaten, al is het maar een 
beetje? Probeer een stap terug te doen en voorzichtig 
de teugels te laten vieren. Lief mens, je hoeft niet 
alles helemaal los te laten. Een beetje meer ruimte 
geven kan genoeg zijn om alles op zijn plaats te laten 
vallen. Een beetje waardering zal je ver brengen.

Affirmatie: Ik laat het over aan de Goddelijke Wijsheid 
van het Universum om het voor mij te regelen. Ik 
vertrouw op de timing van het Goddelijke. 
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22 · GRATIE

Als Gratie op je pad komt, krijg 
je de hulp van het Universum 
aangeboden! Gratie trekt de 
mensen en omstandigheden aan, 
die je verder zullen helpen op je 
levenspad. Het Universum steunt 
je volledig. Heb vertrouwen en 

voel je veilig gedragen in alles wat zich ook aanbied 
in je leven. Verwacht synchroniciteit en het ontstaan 
van nieuwe verbindingen, die een speciale betekenis 
voor je zullen hebben.

Affirmatie:  Ik word op mijn pad geleid door het 
Universum. Mooie ervaringen zijn mijn geboorterecht.
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23 · ASSIMILATIE

Plotseling vallen de dingen op 
hun plaats. Stukken van de puzzel 
komen samen en je kunt een 
nieuwe helderheid verwachten 
die alles voor je verandert. Je 
hebt een belangrijke rol te spelen. 
Realiseer je, dat naast wat je 

zegt, de manier waarop je het zegt anderen op een 
belangrijke wijze zal beïnvloeden. Op dit moment 
geeft de manier, waarop je deelt wat je weet, aan 
anderen een nieuw perspectief. Wat je inbrengt, heeft 
het potentieel om levens te veranderen.

Affirmatie: Vandaag laat ik de stem van het Universum 
door mij spreken, en anderen op een diepe manier raken.  
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24 · TERUGKEREN

Een inzicht, dat je onlangs had 
in een probleem, moet worden 
verfijnd. Het is nog niet klaar om 
gedeeld of opgevolgd te worden. 
Net als in de afbeelding raakt het 
Licht van de Geest, dat naar ons 
wordt gestuurd, ons niet helemaal 

aan. Informatie moet door een proces van verfijning 
gaan, totdat het moment rijp is. Plotseling ervaar je 
een openbaring! Het is raadzaam om een tijdje te 
Zijn met wat je weet, totdat het krachtige potentieel 
je helder is. Transformatie heeft zijn eigen timing. 
Duidelijkheid is nabij!

Affirmatie: Ik ben geduldig, bewust en beschikbaar om 
duidelijkheid en waarheid te ontvangen. 
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25 · ONSCHULD

Dit beeld nodigt je uit om met 
nieuwe ogen waar te nemen. Hoe 
zou het zijn, als er geen verborgen 
agenda was, als niemand je iets 
zou willen voorspiegelen? Wat 
als de situatie precies is, zoals 
die lijkt, zoals hij zich aan jou 

laat zien? Onschuld vraagt om liefde te zien waar 
je boosheid verwachtte, zorg, waar je dacht dat 
er respectloosheid was. Het kan anders worden 
uitgedrukt, dan je zou hebben gewild of verwacht. Lief 
mens, er is liefde klaar om ontdekt te worden.

Affirmatie: Vandaag vertrouw ik erop dat het leven mooi 
is, dat mensen vriendelijk zijn en dat alles wat er gebeurt 
ten gunste is van mij. Ik ben gezegend.
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26 · ACCUMULATIE
Wat is het dat je echt diep 

van binnen wilt? Wat zou je 
graag willen, dat waar was? Je 
bent in de positie om de steun 
te verzamelen, die nodig is 
om de stukjes van de puzzel te 
verplaatsen en ervan te maken, 
wat jij wilt wat er gebeurt. 

Voordat je dat doet, vraag jezelf eerst af: is wat je 
wilt ook afgestemd op je integriteit? Is wat je wilt ook 
van waarde voor anderen? Als je “Ja” kunt zeggen op 
deze vragen en ook vanuit die positie kunt handelen, 
dan biedt het Universum haar steun bij wat je wilt 
bereiken.

Affirmatie: Ik sta volledig op één lijn met mijn integriteit. 
Ik steun het Grotere Goed. 
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27 · VOEDEND
Je zorg is enorm nodig op dit 
moment. In de huidige staat van 
de wereld kunnen mensen zich 
verloren, alleen en overweldigd 
voelen. Jij kunt dit van anderen 
voelen en weet wat er nodig is 
om ze te ondersteunen. Terwijl 
je vrijelijk geeft van wat voor 

jou zo natuurlijk is, zorg er dan ook voor, dat je eigen 
reserves voldoende zijn en dat je niet meer energie 
geeft dan je je kunt veroorloven. Realiseer je, dat 
de gedachten, die je op dit moment over jezelf 
hebt, misschien niet de vriendelijkste zijn. Voed 
jezelf alleen met die gedachten, die je Hoogste Zelf 
weerspiegelen. 
Zelfzorg is enorm belangrijk. 

Affirmatie: Vandaag help ik zowel anderen als mezelf.
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28 · SPEL SPELER 

Lief mens, wat is je houding ten 
opzichte van je leven? Je wordt 
gevraagd om er vol in te duiken 
en deel te nemen aan wat het 
leven te bieden heeft! Nieuwe 
kansen wachten op je: ben je er 
klaar voor? Het is oké om wat 

tijd te nemen om de situatie af te wegen, maar wacht 
niet te lang. Kom in je centrum. Wees aanwezig en 
je zal weten, wanneer het tijd is om te handelen. De 
kaarten sturen je de boodschap, dat het Leven roept 
en je wordt gevraagd om deel te nemen!

Affirmatie: Ik ben enthousiast over het avontuur, dat 
klaar is zich te ontwikkelen. Ik ben veilig en sta open voor 
wat er gaat gebeuren.
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29 · TOEZEGGING

Wanneer Toezegging verschijnt, 
viert de wereld feest met een 
groot „Ja!”. Nieuwe en spannende 
mogelijkheden komen jouw kant 
op! Nieuwe manieren, die je 
uitnodigen om je in te zetten en 
een heel andere kant van jezelf te 

ontdekken: ben je klaar om erin te springen? Want 
als je je eenmaal vastlegt, moet je de rit volgen tot 
aan het einde. Gebruik de Resolutie-kaarten om te 
bepalen of dit het juiste moment is om vol te gaan 
voor wat je nu wordt aangeboden. Als en wanneer je 
besluit om er vol in te springen, krijg je de volledige 
support van het Universum!

Affirmatie: Ik ben gezegend met nieuwe kansen en breid 
mijn ervaring van mezelf uit. 
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30 · VERLANGENS

Je verlangt naar een ervaring, 
die alles zal veranderen. Iets dat 
je graag ook met anderen kunt 
delen. Wat is het, waar je zo 
diep naar verlangt? Is wat je zo 
graag wilt ook echt de moeite 
waard? Je wordt gevraagd om 
je verwachtingen in twijfel te 

trekken. Zal de ervaring, waar je naar verlangt ook 
echt kunnen worden waargemaakt? Soms kan een 
onvervulde verwachting een obsessie worden, als je 
er niet op de juiste manier instapt. Met de Resolutie-
kaarten kun je bepalen hoe je het beste zou kunnen 
doorgaan. Of niet!

Affirmatie: Mijn verlangen toont me mogelijkheden voor 
groei. In plaats van naar buiten te gaan, kies ik ervoor om 
naar binnen te gaan. 
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31 · INVLOED

Het Universum schijnt haar 
licht op jou! Je betreedt een 
tijd, waarin je het potentieel 
hebt om invloedrijk te zijn en de 
uitkomst van bepaalde situaties 
te veranderen. De manier waarop 
je spreekt en wat je zegt, zal de 

aandacht van anderen naar je toe trekken. Richt je 
bewustzijn op de mensen om je heen: zonder iets te 
forceren heb je het natuurlijke vermogen om ze je 
standpunt te laten begrijpen. Er wordt van je gevraagd 
om te stappen in de leider die je in je hebt en nu naar 
voren komt.

Affirmatie: Ik ben dankbaar voor het geven van mijn 
begeleiding aan anderen. Het Universum beweegt door 
me heen. 
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32 · DUUR

Er wordt gezegd, dat het enige 
constante in het leven verandering 
is. Er zit verandering in de lucht: 
merk je het? Wat al een tijd lang 
op dezelfde manier voortbeweegt, 
verandert plots van richting. Dit 
kan een werksituatie, een relatie, 

of zelfs je gezondheid zijn. Hoe kun je profiteren van 
wat deze nieuwe verandering met zich meebrengt? 
We leven in een vriendelijk Universum, waar alles 
wat we doen voor ons gebeurt, ook al ziet het er in 
eerste instantie niet zo uit. Waar gaat je aandacht 
naartoe? Concentreer je je op het Hoogste Goed van 
Allemaal? Er is hier een grote kans om je spirituele of 
materiële groei te vergroten.

Affirmatie:  Ik sta open voor de overvloed van het 
Universum in alle gebieden van mijn leven. 
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33 · TERUGTREKKEN

Lief mens, het gaat je nu niet 
helpen de dingen te forceren. Het 
is tijd om naar binnen te gaan. 
Sta jezelf toe, om alles wat 
recentelijk is gebeurd te 
verwerken en tot je door te laten 
dringen. 

Je hebt jezelf misschien overbelast en nu heb je tijd 
nodig om voor jezelf te zorgen. In jou ligt de sleutel, 
die antwoord kan geven aan de uitdagingen van 
andere mensen. Je deelt je wijsheid in de vorm van 
verhalen, die anderen een nieuw perspectief geven, 
waardoor hun kijk op het leven mogelijk verandert. 
Maar voor nu: rust. De tijd voor nieuwe verhalen zal 
snel genoeg komen.

Affirmatie: Mijn innerlijke wereld is vredig. Ik geef me 
over.
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34 · KRACHT

Er breekt een tijd aan, waarin je 
toegang hebt tot grote, duurzame 
kracht om dingen tot stand te 
brengen! Er is iets aparts met 
kracht: hoe hanteer je het met 
succes? Soms heeft een lepel 
honing een beter resultaat dan 

een hamer, maar soms is de hamer wat nodig is om 
de spijker in het hout te slaan. Wanneer er kracht in 
het spel is, onderzoek dan de situatie, de speler en het 
gewenste resultaat. Je hebt de middelen, die nodig 
zijn en de macht om het te laten gebeuren: gebruik 
het met zorg. 

Affirmatie: Ik stap volledig in mijn kracht. Ik gebruik 
mijn kracht om het Hoogste Goed van Allen te dienen.
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35 · VOORTGANG

Je hebt grote gaven te delen 
met de wereld. Jouw verlangen 
naar nieuwe ervaringen brengt 
je in situaties en mogelijkheden, 
waar anderen enkel maar van 
kunnen dromen en het heeft je 
de kans gegeven om vele talenten 

te ontwikkelen. En nu, Lief mens, staan er nieuwe 
belevenissen op je te wachten. Wees bewust van 
verwachtingen die je mogelijk hebt en die de situatie 
kleuren: de wereld laat zich vaak op zijn eigen manier 
zien. Blijf nieuwsgierig en wees aanwezig bij wat zich 
aandient. Zodra je de ervaring hebt doorstaan, kun je 
de situatie achter je leggen; het is niet nodig om er 
nog een keer doorheen te gaan. Sta jezelf toe om de 
lessen te ontvangen, zeg „Dank je wel” en ga verder. 
Anderen zullen er enorm baat bij hebben, wanneer de 
tijd rijp is om je waardevolle inzichten te delen. 
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Affirmatie: I am excited to discover what is next in my 
life. I am open to experience what is ready to unfold.
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36 · CRISIS OPLOSSING

Net als de dwaas in de Tarot sta 
je op het randje, op het punt om 
in het onbekende te stappen. 
Het voelt misschien als een crisis: 
dat gevoel, dat je krijgt, als je op 
het punt staat om van een klif 
te springen zonder een vangnet 

om je op te vangen. Maar als je je hier bevindt, kun 
je er zeker van zijn dat je alles, wat er op je pad ligt, 
aankunt. We krijgen alleen die groeimogelijkheden 
te ervaren, die we aankunnen, hoe uitdagend ze ook 
lijken. Er is gezegd, dat Angst enkel Opwinding is 
zonder Adem. Je verheft de mensheid naar een hoger 
plan met wat je doormaakt. Het delen van wat je hier 
leert, zal anderen ondersteunen.

Affirmatie: Alles wat er in mijn leven gebeurt, is hier om 
mij te dienen, niet om mij te dwarsbomen.
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37 · FAMILIE

Het welzijn van je familie is vooral 
dit moment erg belangrijk voor 
je. Alles draait om loyaliteit. 
Er  wordt van je gevraagd om 
te beoordelen aan wie of wat je 
loyaal bent. Loyaliteit is logisch, 
als er een balans is van geven en 

nemen tussen beide partijen. Deze kaart vraagt je te 
bepalen of jouw loyaliteit goed geplaatst is. Ontvang 
je evenveel zorg, vriendschap en steun als je aan 
anderen geeft? Als er een gebrek aan balans is, is het 
nu de tijd om dit ter sprake te brengen en nieuwe 
afspraken te maken, die ook jou ondersteunen.

Affirmatie: Ik word ondersteund. Ik sta open om de 
overvloed die het Universum te bieden heeft, in mijn 
leven te ontvangen  
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38 · OPPOSITIE

Wanneer Oppositie in je leven 
komt, word er van je gevraagd om 
een standpunt in te nemen in het 
leven. Je ervaart tegenstand van 
krachten van buitenaf of oude 
gedachtepatronen, die de status 
quo willen behouden. Je bent 

echter een boodschapper van nieuwe, innovatieve 
verandering. Iets dat verbonden is met je levensdoel 
wordt gezien als een protest tegen de oude manier 
van doen. Neem een standpunt in, lief mens! Als 
je vanuit wijsheid kiest waar je voor strijd, zal dit 
je uiteindelijk meer vrijheid brengen om jezelf te 
zijn. Tegelijkertijd zal het dienen om verandering in 
anderen te bekrachtigen.
 
Affirmatie: Ik sta op voor mijn eigen vrijheid en daarmee 
tegelijkertijd voor de vrijheid van anderen. 
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39 · PROVOCATIE

Het kan voelen, alsof irritaties 
plotseling vanuit het niets 
opduiken. Je krijgt bijvoorbeeld 
een plotseling lekke band of 
komt in de file terwijl je al te laat 
op weg was gegaan. Irritaties 
kunnen optreden met collega’s 

of zelfs met vreemden. Het voelt misschien niet zo, 
maar het Universum staat aan jouw kant. Je krijgt 
een liefdevol zetje om te kijken naar iets dat zich al 
een poosje in je onderbewustzijn afspeelt. Wat kun je 
loslaten? Er is hier een mogelijkheid om te groeien. 
Diepe, onopgeloste pijn vanuit het verleden is aan 
de oppervlakte gekomen, om te worden gezien en 
verwerkt. Hoe meer je je bewust wordt van deze 
uitdagingen, hoe groter de kans op diepe heling. 
Oefen met diepe compassie voor jezelf. Door je liever 
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en zachtaardiger te zijn voor jezelf zullen de uiterlijke 
irritaties oplossen en zal de energie hersteld worden. 

Affirmatie: Het Universum omarmt me met zorg, zodat 
ik aandacht kan geven, aan wat er gezien moet worden. 
Ik baad me in de zachte energie van diepe compassie 
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40 · BEVRIJDING

Geef je teveel van je tijd en 
energie aan anderen? Je hebt zo 
hard gewerkt, maar is het ook wat 
je wilt? Geeft het je de vrijheid en 
ruimte, waar je zo naar verlangt? 
Deze afbeelding zegt je voor jezelf 
te zorgen. Het is tijd voor jou om 

te rusten. Het is soms goed om egocentrisch te zijn. 
Neem een vrije dag om je lichaam, geest en ziel te 
laten herstellen. Binnenkort zullen er weer nieuwe 
mogelijkheden komen om je krachtige energie aan 
te geven. Maar nu roept het Universum je op om te 
rusten.

Affirmatie: Vandaag, de hele dag, belichaam ik vrijheid. 
Ik ben vrij om mijn eigen keuzes te maken en ben vrij om 
te doen, waar mijn hart van gaat zingen!
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41 · VERBEELDING

Veel nieuwe avonturen zijn 
vanuit deze plek ontstaan, daar 
waar ooit niets was. Dit ‘niets’ 
vertrouwt op het gebruik van 
je verbeeldingskracht, zodat 
het ‘iets’ kan worden: een visie 
voor een nieuwe ervaring om in 

te duiken. Je vermogen om iets nieuws van waarde 
te zien dat er eerder niet was, is op dit moment 
heel sterk! Een nieuwe ervaring roept je, die je 
met anderen wilt delen. Jij bent degene, die de 
visie heeft. Laat die je vanuit het diepste van je ziel 
voortbewegen. Neem het visioen totaal in je op, tot je 
volledig precies weet hoe en wat het zal gaan zijn. Als 
de tijd eenmaal rijp is, breng je het in vorm!

Affirmatie: Ik ontvang inspiratie van het Universum. Ik 
zie de visie, die Het voor mij ziet!
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42 · TOENAME
Dit is een goed moment om een 
oud project op te pakken, dat 
al een tijdje aan de kant ligt te 
wachten. Of misschien wordt jou 
een project aangeboden, om van 
iemand anders over te nemen. Je 
hebt de energie en het vermogen 
om het verder te ontwikkelen, de 

mogelijkheden te vergroten en te verbeteren, van dat 
wat je aanraakt. Maar voordat je ermee aan de slag 
gaat, zorg ervoor, dat het in overeenstemming is met 
wat je echt wilt. Zorg ook, dat je zult profiteren van de 
resultaten. Je verdient het om beloond te worden!

Affirmatie: Prachtige nieuwe mogelijkheden zijn voor 
mij beschikbaar. Ik verdien de overvloed die ze kunnen 
brengen.
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43 · DOORBRAAK

Wees klaar voor een plotseling 
geïnspireerd inzicht, dat je wereld 
door elkaar schudt en je huidige 
perspectief zal transformeren. 
Het is dat kippenvel-moment, 
waarin je precies weet wat er echt 
aan de hand is en waardoor alles 

plotseling kristalhelder wordt. Onmiddellijk weet je 
wat er moet gebeuren. Dit kan een bekrachtigend 
moment zijn, voor zowel jezelf als voor anderen om je 
heen. Er is echter een verschil tussen iets voor jezelf 
weten en het ook aan anderen te vertellen. Sommige 
mensen zijn er nog niet klaar, voor om hun wereld te 
zien verschuiven, dus vraagt het Universum je geduld 
met hen te hebben... Je weet het, wanneer de tijd rijp 
is. Dit inzicht zou kunnen komen in gesprekken met 
anderen, dus let op wat je jezelf hoort zeggen: je kunt 
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jezelf verrassen met de Goddelijke Waarheid, die je 
uitspreekt!

Affirmatie: Het Universum spreekt via mij. Het 
Goddelijk Weten stroomt in mij. 
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44 · PATTERNS

Je bent momenteel in een fase, 
waarin het makkelijk is om met 
anderen verbinding te maken. 
Vrienden maken gaat op dit 
moment vanzelf. Gesprekken 
gaan snel en moeiteloos en je 
geniet meer van anderen, dan 

je normaal zou doen. Reken op een onmiddellijk, 
diep inzicht in ieder die je ontmoet. Verwacht, dat 
netwerken om je werk of bedrijf uit te breiden zeer 
vruchtbaar zal zijn. Mogelijke samenwerkingen en 
partnerschappen kunnen ontstaan, die je voortgang 
zullen brengen op het materiële en zelfs spirituele 
vlak. Je natuurlijke intuïtieve inzicht in mensen wordt 
versterkt: je weet wie je kan vertrouwen en wie niet.
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Affirmatie: Ik geniet van de connecties die het 
Universum mij aanreikt. Ik hou van contact leggen met 
iedereen, die ik ontmoet.
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45 · SAMENKOMEN

Je bent als een leider met een 
groot hart, met inzicht en zorg 
voor anderen. Of dit nu je 
familie, vrienden, klanten, of 
cliënten zijn: je stelt rijkelijk de 
middelen beschikbaar die nodig 
zijn om jouw gemeenschap te 

laten floreren. In dit geval laat het Universum zien, 
dat je iets te geven hebt, dat een ander of zelfs de 
gehele gemeenschap nodig heeft. Het kunnen je tijd, 
kennis of zelfs materiële bezittingen zijn. Deel het 
met degenen in jouw omgeving, die voordeel kunnen 
hebben van jouw gulle gaven

Affirmatie: Ik geef rijkelijk aan degenen die het nodig 
hebben, want ik leef in de overvloedige stroom van het 
Universum.
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46 · TOEVAL

Je bent gezegend! Verwacht 
nieuwe mogelijkheden, die je 
geluk en voordeel zullen brengen. 
Daar, waar je eerder het gevoel 
had vast te zitten, kan nu een 
nieuwe voorwaartse beweging 
ontstaan met nieuwe ervaringen 

waar je volledig in op kunt gaan Je wordt gevraagd 
te evalueren hoe vervuld je je voelt in je dagelijkse 
inspanningen. Let op: zorg goed voor jezelf, je 
gezondheid en je levenshouding. Goed nieuws is 
naar je op weg om je leven te verruimen! Wees er 
klaar voor en sta jezelf toe om de nieuwe ervaring te 
ontvangen en er ten volle van te genieten!

Affirmatie: Ik ben het waard om de prachtige kansen te 
ontvangen, die voor mij klaar liggen. Ik ben dankbaar!
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47 · REALISATIE

Er komt een nieuw bewustzijn 
dat je zal helpen een situatie uit 
je verleden te begrijpen. Een 
resultaat proberen te forceren, 
door erover na te denken of 
erdoor geobsedeerd te raken, zal 
niet helpen. Sta jezelf toe om er 

een poosje niet over na te denken. Weet je, waarom 
veel mensen geweldige ideeën hebben tijdens het 
douchen of een wandeling in de natuur? Je geest zal 
met het probleem blijven spelen, terwijl je er geen 
aandacht aan schenkt en dan opeens is er helderheid! 
Je hebt je best gedaan. Je hebt geprobeerd om met je 
hoofd een antwoord te bedenken, maar deze situatie 
vraagt om vanuit een ander perspectief te kijken. Doe 
iets anders deze keer. Meditatie en afleiding zullen tot 
meer duidelijkheid leiden.
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Affirmatie: Ik vertrouw op de Goddelijke Timing van 
nieuwe openbaringen. Nieuw begrip is nabij. 
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48 · DE BRON

Het is tijd om terug naar school 
te gaan! Of het nu een echte 
studie is, of dat je gewoon een 
boek oppakt over een onderwerp, 
waarover je meer wil weten, het 
Universum vertelt je dat het 
tijd is om je te concentreren op 

het verdiepen van je kennis. Nieuwe informatie zal 
je voorbereiden om komende veranderingen in een 
nieuw perspectief te zien. Door te experimenteren 
zal je iets beters ontwikkelen dan je op dit moment 
voor mogelijk houdt. Geniet van het vernieuwen van 
je kennis!

Affirmatie: Ik duik met enthousiasme in nieuwe 
informatie. Iedereen heeft baat bij het delen van wat ik 
leer!
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49 · REVOLUTIE

Eruit met het oude, erin met 
het nieuwe! De rebel in jou wil 
verandering. Een dramatische 
verschuiving krijgt alle support: 
revolutie begint vaak met een 
sterk ‘Nee’! Dit is een moment 
waarop je de tijd kunt nemen 

om te beslissen, wat je in het leven echt nodig hebt. 
Het kan een goed moment zijn om je relaties te 
bekijken. Je kunt bepalen, wie deel uitmaakt van je 
gemeenschap, met wie je je wilt verbinden en zelfs 
wie niet langer deel uitmaakt van je kring. Stap in de 
kracht van ‘nee’ zeggen. Je zal misschien wat chaos 
ervaren, maar dit is tijdelijk. Het maakt ruimte voor 
een welkome verandering.

Affirmatie: Het leven is mijn inspiratie. Het juiste ‘nee’ 
creëert nieuwe mogelijkheden voor iedereen.
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50 · WAARDE

Jouw leven staat veel in het 
teken van de zorg voor anderen. 
Wanneer deze afbeelding zich 
echter laat zien, kan het zijn, dat 
er iets in je leven niet langer in 
overeenstemming is met iets, dat 
belangrijk voor jou is. Vraag jezelf 

af: „Wat waardeer ik in mijn leven?” Zijn je vrienden 
en familie afgestemd op jouw keuzes en ondersteunen 
ze die? Voel je je uit balans? Geef je te vaak toe of 
geef je meer van jezelf dan goed is? Check met je 
innerlijke kompas en of dat overeenkomt met wie je 
het grootste deel van je tijd doorbrengt. Misschien 
is er een aanpassing nodig, hetzij binnen in jezelf of 
extern. Of misschien is het zelfs tijd om een heel 
nieuwe gemeenschap te vinden, die dezelfde waarden 
als de jouwe ondersteunt
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Affirmatie:  My integrity is the guiding light which shines 
on what I hold dear in life.
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51 · SCHOK

Je hebt een schok ervaren, of 
misschien creëerde je juist een 
schok voor anderen. Hoe dan 
ook, dit is een kans om opnieuw 
te evalueren wat er gaande 
is. Je krijgt de mogelijkheid 
om jezelf in lijn te brengen 

met je levensdoel en wat je hier in het leven te 
doen hebt. Weet, dat je de moed hebt om het ook 
daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Vaak zijn de 
tijden waarin grote veranderingen plaatsvinden juist 
die momenten, waarin je je plotseling bewust wordt 
van de schoonheid van het leven en van wat je echt 
waardeert. Dit moment kan ook een tijd van meer 
mystieke bewustwording zijn. Weet, dat zelfs als je 
je verloren voelt, de krachten van het Universum je 
ondersteunen en je helpen je pad te bewandelen. Er 
wordt zo van je gehouden!
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Affirmatie: Ik sta open voor de spirituele en materiële 
invloeden, die mij leiden op mijn pad naar mijn 
levensdoel.
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52 · BERG

Deze afbeelding brengt stilte met 
zich mee: een innerlijk gevoel van 
kalmte, dat nodig is in je leven. Je 
bent zo druk geweest de laatste 
tijd... Het is tijd om te zitten en 
aanwezig te zijn voor jezelf en de 
toekomst. Stel jezelf voor op de 

top van een berg, in stilte uitkijkend over de wereld. 
Geen geluid. Geen afleiding. Alleen de koele, heldere 
lucht. Mediteer, beoefen yoga of Tai Chi, of maak een 
wandeling in de natuur. Laat de stilte in je Zijn.

Affirmatie: Ik voel me geaard. Ik ben kalm. 
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53 · NIEUW BEGIN

Je bevindt je in een periode, 
waarin je vele nieuwe dingen 
begint. Het lijkt erop, dat vele 
ervan een valse start hebben: 
nieuwe inspanningen, die niet 
helemaal lopen. Dit kan heel 
frustrerend zijn, want er is zo’n 
druk om de dingen in beweging 

te zetten! Maar ook al lijkt het erop, dat je nergens 
komt, je bent eigenlijk de weg aan het voorbereiden 
voor iets heel nieuws in je leven. Maak je geen zorgen 
over de dingen, die niet goed werken, of waarbij de 
energie wegvloeit. Ook zij spelen een belangrijke rol. 
Soms is dit juist de manier om iets nieuws in de wereld 
te brengen. Vertrouw erop, dat die ideeën die het 
waard zijn, zullen blijven hangen. Met de Resolutie-
symbolen kun je herkennen, op welke ideeën je je het 
best kunt concentreren.
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Affirmatie: Alles wat ik doe, leidt me naar de volgende 
stap. Ik volg de stroom van het Universum. Ik ben klaar 
om het nieuwe in de wereld te brengen.
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54 · AMBITIE

Je ervaart een drive om een 
treetje hoger te gaan in de wereld. 
Het Universum ondersteunt 
je om jezelf op een nieuwe en 
grotere manier uit te drukken. Dit 
kan je meer zichtbaarheid geven, 
of meer verantwoordelijkheid, 

of zelfs een nieuw en uitgebreid netwerk. Veel is nu 
mogelijk voor je! Denk er altijd aan om op één lijn 
te blijven met je integriteit, zodat de stappen die je 
nu neemt, je de hoogste resultaten zullen opleveren: 
mentaal, spiritueel en materieel.

Affirmatie: Ik word volledig ondersteund door de 
connecties en samenwerkingen, die bij mij passen. Ik 
word uitgenodigd om de hoogste versie van mezelf te 
laten zien!
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55 · OVERVLOED

Een tijd van overvloed opent zich 
voor je, die diepe transformatie 
kan katalyseren! Je kunt het 
gevoel hebben, dat je emoties 
worden versterkt en je kunt 
daardoor beide zijden van de 
medaille ervaren (en meer). Al 

deze op- en neer gevoelens hebben een doel. Ze 
brengen kleur in je leven en zorgen voor een energie, 
die anderen aantrekt. Vertrouw erop, dat je wordt 
gesteund door het Universum: succes is nabij. Als je 
je down of teleurgesteld voelt, laat dan de muze naar 
buiten komen: wees creatief, schilder, luister naar 
muziek. Geïnspireerde acties zullen duidelijk worden 
vanuit een plotselinge impuls. Wees er klaar voor.
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Affirmatie: Ik kijk ernaar uit om verrast te worden door 
het Universum. Ik kan nauwelijks wachten tot de Geest 
mij de overvloed laat zien, die op mij wacht. Ik sta open 
en ik ontvang in dankbaarheid. 
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56 · DE ZWERVER

Je wenst iets nieuws te ervaren: 
een verandering van omgeving 
of misschien zelfs een nieuwe 
studie. Frisse perspectieven staan 
klaar om nieuwe kleur te geven 
aan je overtuigingen. Hoewel een 
zekere rusteloosheid opwindend 

kan zijn, maakt te veel onrust het lastig om tot een 
helder begrip te komen. Nieuwe wegen staan voor je 
open, maar neem de tijd: wees niet te snel. Je zou een 
nieuwe kans kunnen afwijzen door een situatie te snel 
te beoordelen en daarbij de baby met het badwater 
weg te gooien, op weg naar weer een nieuwe afleiding.

Affirmatie: Ik sta open voor nieuwe perspectieven. Ik 
herken de nieuwe kansen, die mijn hoogste goed dienen.
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57 · INTUITIE

Een andere naam voor deze 
afbeelding is ‘de zachtaardige’, 
omdat hij zachtjes je intuïtie 
stimuleert om aandacht te 
blijven geven aan je omgeving. 
Gedurende deze tijd wordt je 
intuïtie verhoogd. Een nieuw 

bewustzijn opent zich, om onverwachte inzichten te 
ontvangen. Deze kunnen komen in de vorm van een 
plotselinge bewustwording, dat er iets mis is. Je zou 
ook een nieuw inzicht kunnen krijgen in een situatie, 
die voorheen onduidelijk was. Let op. Luister naar je 
innerlijke stem, het leidt je tot ontmoetingen met de 
mensen en kansen, die bedoeld zijn om je vooruit te 
helpen. Dit kan een spannende tijd zijn, die ervoor 
zorgt, dat je je krachtig in het leven voelt staan en die 
de mogelijkheid heeft om je leven te veranderen.
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Affirmatie: Ik vertrouw volledig op mijn intuïtie en 
handel ernaar. 
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58 · VREUGDEVOLLE 

VITALITEIT

Een vonk van vreugde komt je 
leven verlichten! Nieuwe energie is 
beschikbaar om je inspanningen te 
bezielen en het vuur in je te doen 
ontbranden! Verwacht een stroom 
van positieve energie, die nieuwe 

mogelijkheden en kansen naar je toebrengt. Dit is 
een tijd, om je te focussen op wat er vreugde in je 
leven brengt. Je energie is aanstekelijk, anderen zullen 
graag in deze periode in je nabijheid zijn.

Affirmatie:  Vreugde bubbelt op in onverwachte 
momenten! Ik ben vol dankbaarheid en ik deel vrijelijk 
mijn vreugde met iedereen in mijn omgeving. Mijn liefde 
voor het leven stroomt over!
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59 · INTIMITEIT

Wat is intimiteit? Ja, het kan 
seksueel zijn, maar ware intimiteit 
gaat veel dieper dan dat. Het is 
een nabijheid, een diepgaande 
emotionele verbinding met een 
ander mens. Intimiteit vereist 
kwetsbaarheid. Wanneer je dit 

beeld tegenkomt, word je gevraagd iets van jezelf 
te onthullen, misschien meer dan je ooit eerder aan 
anderen hebt laten zien. Hoe ver durf je te gaan om 
echt iemand te leren kennen? Ben je bereid om jezelf 
helemaal te laten zien? Er is een tegenstrijdigheid: 
hoe eng het ook klinkt, echte kwetsbaarheid toont 
kracht. Het trekt anderen aan, die verlangen naar 
authenticiteit, net als jij. Wees moedig, wees dapper 
en duik erin.
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Affirmatie:  Ik geniet van de verbinding met anderen.
Ik deel mezelf authentiek met anderen.
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60 · BEPERKING

Bereid je voor. Je staat op het 
punt om aan een reis te beginnen, 
waarvoor je georganiseerd moet 
zijn. Misschien betekent dat het 
opruimen van je ruimte, of het 
organiseren van je financiën. 
Wat is het in je leven, dat een 

duidelijk overzicht of een herschikking kan gebruiken? 
Je bereidt jezelf voor op een nieuwe fase in je leven, 
een verandering, die binnenkort zal plaatsvinden. 
Ja, de dingen zullen anders zijn, maar hoe meer je 
voorbereid bent, hoe sterker je basis zal zijn en hoe 
groter de mogelijke transformatie!

Affirmatie:  Ik ruim het oude op in voorbereiding op 
het nieuwe. Ik voel me geaard en klaar voor wat er gaat 
gebeuren!
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61 · INNERLIJKE WAARHEID

Het Universum is klaar om enkele 
onthullende Waarheden met je te 
delen (met een hoofdletter W)! 
Je geest zal de komende dagen 
heel actief zijn. Wees open en 
beschikbaar voor het verschijnen 
van flitsen van nieuw inzicht. 

Ze zullen je perspectief veranderen, je tot in je kern 
inspireren en je bekrachtigen om een geheel nieuwe 
manier van Zijn te creëren. Je kunt ze herkennen 
aan het plotselinge kippenvel, dat je over je gehele 
lichaam kunt ervaren. Probeer het verschijnen van 
deze Waarheden niet te forceren: zij zullen zichzelf 
uit eigen beweging openbaren. Je zorgen maken, 
zal alleen maar in de weg staan om deze inzichten 
duidelijk te ontvangen.
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Affirmatie:  Ik ben volledig geïnspireerd door nieuw 
inzicht, dat door me heen stroomt. Ik sta open voor 
Universele Waarheid. 
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62 · UITGESPROKEN 
DETAILS

Dit is een verzoek om details. 
Je hebt iets aan je hoofd en 
het Universum suggereert, dat 
je de situatie nog eens goed 
bekijkt. Iets lijkt verborgen, niet 
helder gemaakt te zijn. Heb je 

alle details tot je beschikking? Er kan iemand zijn, 
die aanvullende informatie voor je heeft, waardoor 
de situatie anders kan worden aangepakt. Besteed 
aandacht aan de kleine dingen. Wanneer je de 
feiten logisch op een rijtje zet, zal je voor iedereen 
duidelijkheid brengen.

Affirmatie:  Ik heb een logisch en helder begrip van de 
situatie. 
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63 · TWIJFELS

Heb je ergens twijfels over? Dat 
is eigenlijk een zegen! Twijfels 
maken, dat je twee keer kijkt en 
je je afvraagt: „Wat als…?” Wat als 
deze situatie anders zou kunnen 
zijn? Wat als je alles had, wat je 
nodig hebt om veranderingen 

aan te brengen, hoe zou je leven er dan uitzien? 
Twijfels zijn in je leven gekomen om je te laten zien, 
dat iets niet helemaal klopt of goed loopt, om zo je 
perspectief te verruimen Veel nieuwe toekomsten zijn 
nu mogelijk voor je. Met een Resolutie-afbeelding 
kun je zien hoe je het nieuwe perspectief kunt 
herkennen, dat bij je past.

Affirmatie:  Ik heb een logisch en helder begrip van de 
situatie. 
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64 · DIVERSE 
MOGELIJKHEDEN

Je krijgt een kans om de 
betekenis te ontdekken van iets 
wat in je verleden is gebeurd. 
Er zijn zoveel mogelijkheden 
beschikbaar, dat je jezelf verward 
kan voelen door het enorme 

aantal ervan! Het Universum suggereert, dat je de 
mentale druk om alles te begrijpen, loslaat. Het 
is niet nodig om vast te zitten, of te proberen een 
resultaat te forceren: er staan veel opties voor je klaar 
om gezien te worden en elk zal zijn eigen antwoord 
geven op je zoektocht. Geduld is vereist. Mediteer. 
Vertrouw dat er een nieuwe realisatie op handen is en 
dat plotseling alles duidelijk zal zijn!

Affirmatie:  Ik vertrouw erop, dat begrip na verloop van 
tijd helder zal worden. 
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Resolutie Kaarten

DRIJVENDE KRACHT
Element: Vuur

Wat is het dat je echt wilt? 
Geloof het of niet: wat je op dit 
moment wilt, is ook het beste 
voor anderen. Je bent hier om een 
verandering te katalyseren. In ons 
leven wordt verandering niet altijd 

met waardering ontvangen, wanneer het gebeurt. Het 
kan angsten oproepen, waarvan mensen denken dat 
ze zich tegen moeten verdedigen. Het kost tijd voor 
anderen, om het nieuwe, dat jij als mogelijkheid ziet, 
te accepteren en het als ‘normaal’ zien.

Je ziet misschien niet hoe het allemaal zal aflopen, 
maar vertrouw erop, dat het uiteindelijk het 
gemeenschappelijk belang dient. 
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Zolang jij vanuit je integriteit handelt, is deze 
verandering iets, dat moet gebeuren. Gebruik 
het vuur van de verbazingwekkende wilskracht 
en vastberadenheid, die je op dit moment tot je 
beschikking hebt, om vooruit te gaan naar succes. 
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VERTROUW OP JE GEVOEL 
Element: Aarde

Binnenin je lichaam ligt een 
bewustzijn, dat weet wat goed voor 
je is. Het biedt je zekerheid via een 
directe verbinding met je innerlijke 
waarheid. Dit is het gevoel in je 
onderbuik. Let op: wat vertelt het 

je? Je onderbuikgevoel reageert ofwel met ‘ja’ of ‘niet 
nu’.

Sta op en sluit je ogen, terwijl je deze techniek 
beoefent: adem diep in, denk aan je vraag en check 
het gevoel in je buik. Een gevoel van lichtheid kan 
een “ja “betekenen, terwijl een gevoel van zwaarte 
of beklemming kan betekenen, dat het voor nu niet 
goed is voor je.  

‘Ja’ kan ook komen, als een gevoel van voorwaarts 
getrokken worden, in de richting van dat wat 
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beschikbaar is, terwijl ‘niet nu’ kan voelen alsof je naar 
achter wordt geduwd.

Is het tijd om actie te ondernemen? Heb je meer 
informatie nodig? Voel je helderheid? Of krijg je een 
ongerust gevoel of zelfs angst in je maag? Vertrouw 
op je buikgevoel. Je hebt je antwoord.
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EMOTIONELE WIJSHEID
Element: Water

De kaarten adviseren je om te 
wachten: Het is nog niet helemaal 
tijd voor actie. Hoe voel je je 
echt over de situatie? Je emoties 
kleuren je perspectief. Wellicht 
merk je, dat als je gevoelens 

veranderen, je gedachten over de kwestie dat ook 
doen. Bij elke verandering van emotie kunnen er 
andere vragen gesteld worden om tot helderheid te 
komen.

Neem de tijd om door dit proces te gaan van het 
voelen van allerlei verschillende kanten van het 
probleem. Dit zal je uiteindelijk in staat stellen om de 
informatie te verzamelen, die je nodig hebt om een 
beslissing te nemen, waar je je goed over voelt. 
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Zolang je angst voelt in je buik, is de tijd nog niet rijp 
voor een antwoord. Wacht en de duidelijkheid zal 
komen.
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INTUÏTIE
Element: Lucht

Wat zegt je intuïtie? Op dit 
moment wordt je intuïtie scherper: 
het is alsof er een zachte innerlijke 
stem naar je fluistert. Luister goed, 
wat zegt die je?

Er is een snel, instinctief weten, 
dat door wil komen. Heb je kippenvel of voel je een 
plotselinge verschuiving in de energie? Hoe meer je je 
intuïtie vertrouwt op het moment, hoe duidelijker die 
zal klinken. Dan is het tijd om actie te ondernemen.
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INNERLIJKE  
WIJSHEID

Element: Diamant

Je bent volledig afgestemd op een 
innerlijk gevoel van richting: je 
wordt geleid door je Levensdoel. 
Net als de diamant bezit je intern 
een perfecte helderheid: maak er 

gebruik van. Sluit voor een moment je ogen. Breng je 
aandacht naar het midden van je borst, waar je hart 
zich bevindt. Haal diep adem en denk aan je situatie. 
Laat elk van de mogelijke oplossingen nu één voor 
één aan je aandacht passeren. Vraag jezelf bij elke 
oplossing af: „Opent dit mijn hart?”
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Trekt deze oplossing je vooruit? Voelt het alsof 
je energie zich uitbreidt? Of heb je het gevoel te 
worden tegengehouden? Voelt het alsof je hart zich 
sluit en dat je energie wordt samengetrokken? Je 
hebt je antwoord...
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UITERLIJKE 
WIJSHEID  

Element: Ether

Misschien is alle informatie, 
die je nodig hebt, beschikbaar, 
maar heb je tijd nodig om het 
te verwerken. Je doet dit het 
beste door erover te praten 

met mensen, die je vertrouwt. Het is belangrijk om 
te onthouden, dat het er niet om gaat, dat je het 
advies van je vrienden zoekt. In plaats daarvan is het 
belangrijk dat je naar jezelf luistert.

Luister naar hoe je praat over wat er zich in je hoofd 
afspeelt. Wat hoor je jezelf zeggen? Hoe benader je 
het probleem? Wat zegt dat je? Laat je eigen wijsheid 
naar je teruggespiegeld worden, zodat je uiteindelijk 
met vertrouwen je beslissing kunt nemen.
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MAANWIJSHEID
Element: Maan

Je gaat nu een diep gevoelige fase 
in: een fase die inzicht zal brengen 
en de komende jaren een diepe 
betekenis voor je zal hebben. 
Wanneer je deze afbeelding ziet, 
wordt je geadviseerd om de tijd te 

nemen en diep naar jezelf te luisteren. Terwijl de maan 
door zijn fasen beweegt, zal je merken, dat je nieuwe 
perspectieven ontdekt. Je zult verschillende manieren 
ervaren om te benaderen, wat er in je gedachten 
leeft.

Kijk uit naar onverwachte tekens van het Universum: 
ze tonen je wat je moet weten. Toeval, het verschijnen 
van dieren en ‘ongewone’ gebeurtenissen hebben 
nu allemaal een diepere betekenis. Markeer waar je 
bent in je denken, terwijl je door de maancyclus gaat 
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en je zult merken, dat je op een andere plek zult zijn, 
wanneer je aan het einde van de maancyclus gekomen 
bent.
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Over het Orakel

OVER DE AUTEUR, MARIJE MILLER

Dit Orakel is ontstaan vanuit mijn levenslange 
interesse in de Tarot en de verschillende orakels en 
vanuit mijn 20 jaar lange ervaring in coaching en 
Human Design. Vele jaren geleden, als jonge tiener, 
ontving ik mijn eerste orakel: een set Lenormand 
kaarten, als een prijs die ik won op een kermis. Ik 
was gelijk verkocht en probeerde de toekomst te 
ontdekken, die erg onzeker voelde. Ik maakte een 
fase door van vele veranderingen, zowel in mezelf als 
in ons gezin en ik had een honger naar alles, wat me 
meer inzicht kon geven in mezelf en mijn potentiële 
toekomst. De Lenormand kaarten hielpen me door 
mijn tienerjaren te navigeren met meer hoop en 
zelfvertrouwen (vooral als het ging om potentiële 
liefdesinteresses!)
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Ik werd geleid om meer te leren over de Tarot, 
evenals Astrologie, de I Ching, Runes, het gebruik van 
een pendel en andere vormen van voorspellen. Mijn 
liefde voor de Tarot heeft zich in de loop der jaren 
uitgebreid tot een vrij omvangrijke collectie Tarot- en 
Orakel kaartspelen. Elk kaartspel heeft zijn eigen 
sfeer en betekenis, die vaak betrekking hebben op 
een specifieke fase in mijn leven of misschien op een 
bepaalde stemming. Ik verander nog steeds van deck, 
wanneer mijn intuïtie me vertelt dat te doen!

In 2004 werd ik voorgesteld aan een nieuwe bron 
van kennis, namelijk Human Design. Het tegenkomen 
van deze informatie kwam als een donderslag bij 
heldere hemel. Het resoneerde zo diep met mij, dat 
ik er volledig in getrokken werd. Toen ik mijn eerste 
reading ontving, voelde ik me echt gezien in wie ik 
werkelijk ben en wat ik hier in de wereld bij te dragen 
heb. Ik voelde een diepe passie om meer te leren en 
uiteindelijk werd ik een Human Design Practitioner - 
en docent, evenals een BG5 Carrière - en Business
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consultant. Nu bied ik lezingen, training en coaching 
aan over Levensdoel- en richting, relaties en carrière. 
Veel van mijn cliënten melden, dat ze zich, net als ik, 
echt gezien voelen na hun eerste reading.

Veel cliënten ontwikkelen een fascinatie voor 
Human Design en gaan verder om meer te leren, 
maar de informatie is veelomvattend! Mijn doel is om 
dit systeem praktischer en toegankelijker te maken, 
zodat je sneller en gemakkelijker op één lijn met je 
Levensdoel kunt leven.

In de zomer van 2019 werd ik wakker met een 
innerlijk weten en gedurende verschillende dagen had 
ik een visie over hoe ik een set van orakel kaarten kon 
creëren, geïnspireerd door Human Design en hoe ik 
daarin de wijsheid van het Chakrasysteem, de I Ching 
en westerse elementaire kennis op een praktische 
manier kon integreren. Dit Poorten naar Zielswijsheid 
- Orakel is hiervan het resultaat.
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Er zijn verschillende manieren om de kaarten te 
gebruiken (zie sectie over lay-outs). Elke lay-out is 
bedoeld om je eigen intuïtie te stimuleren, je inzicht 
te geven of misschien een nieuw perspectief te 
tonen in een dringende kwestie. Het kan je ook een 
mogelijke oplossing laten zien of een manier om met 
de situatie om te gaan.

Realiseer je alsjeblieft, dat de aangeboden 
oplossing slechts één van de vele mogelijkheden is. 
We leven in een vriendelijk Universum, waar alles voor 
ons gebeurt, nooit tegen ons. Wij creëren samen met 
het Universum, we kiezen (bewust of vaak onbewust) 
onze volgende actie, die onze nieuwste toekomst in 
beweging brengt.

Kwantumfysica laat zien dat onze toekomst in 
beweging is, totdat we die waarnemen. De gevolgen 
hiervan zijn onvoorstelbaar. Elke keer dat we een 
keuze maken (en we maken vele malen per dag 
keuzes), wordt onze keuze het startpunt voor een 
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nieuwe toekomst. Dat toekomstige pad gaat door, 
totdat we een andere keuze maken en de koers wijzi-
gen naar een nieuwe toekomst. Als zodanig hebben 
we veel meer invloed op hoe ons leven verloopt, dan 
dat we onszelf realiseren. We zijn veel machtiger dan 
we denken!

Mijn hoop is dat je de inzichten, die dit Orakel je kan 
geven, op prijs zal stellen en vooral, dat je vertrouwen 
in je eigen intuïtie zich verdiept: wanneer je die volgt, 
verbind je je rechtstreeks met de Hogere Geest en op 
dat moment heb je de vrijheid om je eigen toekomst 
te creëren.

„Je bent vandaag, waar je gedachten je hebben gebracht. 
Morgen zul je zijn, waar je gedachten je mee naartoe 
nemen.”
- James Allen
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„Tussen stimulus en reactie is er een ruimte. In die ruimte 
ligt onze kracht om onze reactie te kiezen. onze reactie 
bevindt zich onze groei en onze vrijheid.”
- Viktor Frankl

OVER DE KUNSTENAAR, TIMOTHY EYES

Timothy Eyes bestudeert al sinds zeer jonge 
leeftijd verschillende artistieke disciplines en blijft 
doorgaan met het verkennen van nieuwe creatieve 
paden. Hij is student van traditionele Boeddhistische 
kunst, evenals houtbewerking, fotografie en een 
verscheidenheid aan andere vormen van kunst. Hij 
komt uit Santa Cruz, CA en woont nu in Santa Ynez, 
CA.

Deze samenwerking met Timothy Eyes was 
geweldig. Tijdens het bespreken van de betekenis 
van elke kaart, verraste hij me voortdurend met 
zijn intuïtief begrip van de kaart. Zijn geïnspireerde 
uitvoering van de beelden maakte van een visie 
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werkelijkheid. Ik ben zo dankbaar hem te kennen en 
samen te werken met zo’n getalenteerd kunstenaar.

ERKENNINGEN EN MEER INFORMATIE

 Mijn ontdekking van het Human Design System 
dank ik aan Ra Uru Hu. Hij was de eerste persoon die 
deze informatie vanuit het Wezen dat hij De Stem 
noemde, verbreidde. Andere mensen, die me in de 
loop der jaren onderwezen zijn Lynda Bunnell, die mij 
mijn eerste lezing gaf, Karen Sherwood, Zeno, Karen 
Curry Parker en Richard Rudd.

Mijn diepe dankbaarheid gaat naar mijn mentor 
Chetan Parkyn, die met zijn vrouw Carola Eastwood 
mijn integratie en ervaring van deze kennis 
beïnvloedde door de Straal van Liefde terug te 
brengen in Human Design. Chetan’s Book of Lines 
(beschikbaar via Amazon) leverde de namen, die 
hier worden gebruikt voor veel van de kaarten. Hij 
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hielp me eraan te herinneren, dat onze wereld met 
al haar religies en wijsheidssystemen, waaronder 
Human Design, zich blijft ontwikkelen.religies en 
wijsheidssystemen, waaronder Human Design, zich 
blijft ontwikkelen.

Daarnaast is er een aantal mensen, dat naar mijn 
enthousiasme over dit project heeft geluisterd, het 
werk in verschillende stadia heeft gezien en zijn 
feedback heeft gegeven. Ik noem, niet in een speciale 
volgorde: Shannon Brown, Lucia Pavone, Xenia 
Madison, Shannon Belfaust, Molly Mandelberg, 
Sue Wright, Anne Sagendorph-Moon, evenals 
mijn klanten, studenten en deelnemers aan mijn 
klassen, en de vele Thrivers die voor de cover hebben 
gestemd! (Dankzij hen zijn er nu twee covers!) 
Speciale dank aan Beth Love, Lori Jones, Shelley 
Beek en Lauloa Grace: Ik voel me zo gezegend jullie 
te kennen en zo dankbaar voor onze wekelijkse 
bijeenkomsten!
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Ik wil Jana Busbin bedanken voor haar geweldige 
grafisch ontwerp- vaardigheden en voor Summer 
Wen van WJPC: je hebt dit proces zo gemakkelijk 
laten verlopen.

Ik waardeer je! Ook ben ik Ank Borkent en 
Marianne de Wolff erg dankbaar voor hun hulp bij de 
Nederlandse vertaling. Aan mijn Kickstarter Backers, 
dank jullie, dank jullie, dank jullie! Zonder jullie steun 
zou het veel langer hebben geduurd voordat het 
Poorten naar Ziel Wijsheid - Orakel het licht zag.

Aan mijn familie: dank aan mijn dochters Mycah 
Miller, wiens enthousiasme, steun en liefde grenzeloos 
zijn en aan Ayla Miller voor haar vreugdevolle geest, 
innovatieve ideeën en liefde. Jullie zijn mijn wereld. 
Dank aan mijn moeder, Ank Borkent, mijn broer 
Mark Achterberg, zijn vrouw Christel en zonen 
Bent en Jelte: jullie steun tijdens onze wekelijkse 
updates over Zoom is zo op prijs gesteld! Dank ook 
aan Jan Rutger Achterberg, voor je aanmoediging 
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en regelmatige leuke updates om het leven echt te 
houden; aan Nick Eyes, die net zo getalenteerd is als 
zijn broer, en last but not least, aan mijn man, David 
Eyes: je steun (voor dit project en anderszins) is op 
zoveel niveaus van onschatbare waarde geweest. 
Lieverd, ik hou van je en ik ben zo dankbaar voor jou 
in mijn leven.

Het is mijn wens dat je geniet van het kaartspel en 
zijn boodschappen en je erdoor verbonden voelt met 
dat diepste deel van je, waar jouw Geest zich op één 
lijn brengt met het Universum en liefde, vertrouwen 
en rust in je leven brengt.

Als je je gratis Human Design levensprofiel wilt 
ontvangen, updates over kaartlay-outs en meer wilt 
weten, ga naar 

www.connectingnewdots.com.


