


De energie achter deze specifieke Kaartenset is bedoeld om zo diep 
mogelijk te integreren in je dagelijkse functioneren. 

Misschien ken je de wijsheid die je erin ontmoet al langer. Vraag je in 
dat geval eens af: in welke mate pas ik deze wijsheid al toe? Misschien 
kan je nog wel een laag dieper?

Het is mijn ervaring dat we veel ‘weten’ maar soms… leven we naast 
ons hogere weten door.
We schakelen nog vaak op automatische piloot over en vergeten op die 
manier waar onze diepste menselijkheid (ons innerlijke kind) werkelijk 
naar VERLANGT. Afin… zo is het toch voor mij.

De afgelopen maanden heb ik zelf weer een laag dieper mogen 
inwerken op bepaalde thema’s in mijn leven waar ik ‘dacht’ al mee 
afgerekend te hebben. Niet dus 😉
De wijsheid die mij gaandeweg aangereikt werd, LIJKT simpel. Maar ik 
beloof je: pas dit toe in je leven en je gaat een vrijheid ervaren die je tot 
hier toe onbekend was. 

Nu, er is MOED voor nodig. Een goeie portie moed. 
En zelf schraap ik ook nog steeds elke dag meer en meer stukjes hiervan 
bij elkaar om steeds weer nieuwe stappen vooruit te zetten…

Maar het begint bij bereidwilligheid. En consequent toepassen van wat 
je weet. En deze kaartjes zijn IDEAAL hiervoor.



Knip ze uit en hang ze op. Als je tijd hebt, verstevig en/of plastificeer 
ze. Zo ga je er het langste plezier van hebben!
Of print ze gewoon uit en lees ze elke dag een keer door.
Maar doe dit BEWUST. 
Neem je tijd ervoor.
Alles op 2 minuten effe gedachteloos nalezen terwijl je koffie drinkt 
telt gewoonweg niet.
Het is jezelf voor de gek houden.
VOEL daarentegen wat je leest. 
En bij elke vraag die je tegenkomt geef je jezelf ook innerlijk een 
antwoord. Of nog beter: schrijf het antwoord op. 
Zo creëer je een positieve flow die oude energieën uit je systeem gaat 
‘flushen’

Jouw innerlijke kind VERLANGT naar de veiligheid om te mogen zijn 
wie het IS.

Door dagelijks op soortgelijke manier met jouw innerlijke kind te 
communiceren zet je immens veel in werking. Mooie ervaringen en 
transformaties zullen jouw leven extra glans gaan geven!! 

Veel succes ermee xxx

PS: je kan deze kaartjes op vele manieren gebruiken. Zelfs als 
‘orakelkaarten’. Gebruik jouw intuïtie om te weten welke manier het 
beste werkt voor jou.



Tip bij het afdrukken van de kaarten: je kan de afdrukgrootte 
aanpassen! Klik op afdrukken, dan op ‘meer instellingen’ en pas de 
schaal vervolgens aan naar wens.

Tekst & vormgeving : Veerle Wins

Contact: www.van3dnaar5d.be

Oooo… vergeet zeker niet om lid te worden van mijn besloten 
Facebookgroep hè. Ik deel daarin nog meer dan in de bliss- en 
overvloedsbrieven die ik je via mail bezorg. Je kan er ook vragen 
stellen. En gelijk een heleboel gelijkgestemde zielen ontmoeten
Wil je graag lid worden? Het is helemaal gratis. Klik HIER.
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