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Ik stelde de vraag: Wat mag Iris nu
weten op werkgebied?

Ik combineerde de traditionele
tarotkaarten met The Art of Allowing
cards, de Soul Flow & de Healing Plants
kaarten.

Er vielen tijdens het schudden twee kaarten uit. Dat zijn jouw
themakaarten: de Keizerin en Gerechtigheid. Het is belangrijk dat je
mag zien dat jij een enorm potentieel bezit en dat jij in staat bent
om van jouw projecten een succes te maken. Ga dat beeld van
sterke vrouw maar belichamen, want ook jij bent dat. Ook al lijkt het
nu niet zo, jouw harde werk zal beloond worden. Jij hebt met veel
liefde gecreëerd en daar zal ook iets moois uitkomen.

De kaarten vertellen me dat je de laatste tijd te veel hooi op je vork
genomen hebt en dat je vooral te veel lasten van anderen
gedragen hebt. Je hoefde niet ieders last op je schouders te
dragen. Dit ligt gelukkig achter je en je laat je leiden (kaart van jouw
hoop) door een balans tussen werk en privé. Weet dat deze balans
binnen handbereik is en dat jij alles in handen hebt om die balans
te handhaven. 

De situatie op dit moment laat je zien dat je op zoek bent naar
nieuwe ideeën om verder te kunnen. Je verwacht een ingeving of
een nieuw project dat je kunt uitbouwen. Je mag hiervoor
vertrouwen op je intuïtie. Deze zal je leiden naar het idee dat het
beste is voor jou. De ingevingen zijn niet altijd heel erg duidelijk.
Soms komen ze op onverwachte momenten voorbij. Jezelf daarom
vaak bewust verbinden met je hogere zelf en stiltemomenten
inlassen, kan op dit moment wonderen verrichten.

Op bewust niveau zie ik dat je erg graag vooruit wil, maar je kan
niet harder gaan dan het leven. Sommige dingen staan al lang vast
en daar kan je je niet tegen verzetten. Soms moet je eerst nog wat
lessen leren voor je verder kan. Verzet je dus niet. Ga mee met de
flow en grijp datgene wat zich aandient zonder te forceren.



Jij hebt meer inspiratie dan je denkt. Die inspiratie loert om elke
hoek. Smul ervan, proef ervan en alles zal sneller stromen dan je
denkt. Laat je door anderen inspireren en inspireer anderen met
jouw kwaliteiten (zonder op te dringen).

Op onbewust niveau zie ik dat je verklaringen zoekt en dat je het
overzicht wil van wat nu wel en niet werkt voor jou. Het wordt vanzelf
wel duidelijk. Je hoeft er niet naar op zoek, het dient zich aan.
Wanneer je dan onverwachts (door de spiegeling van een
dagdagelijkse situatie) een duidelijk beeld krijgt van waarom
bepaalde dingen zijn zoals ze zijn, zal je ook de juiste keuzes kunnen
maken.

Op persoonlijk gebied zie ik de kaart van iemand die de wereld wil
laten zien wat ze kan. Ze zit nog in een soort van leerfase. Het is oké
om je te bekwamen en om bij te leren. Rome is niet in 1 dag
gebouwd. Heb geduld, want je hebt de skills en je wordt elke dag
beter in wat je doet. Geef dus niet op en laat niet vallen waar je
mee bezig bent. Als je twijfelt over jouw werk, dan is dit dus jouw
teken dat wat je deed het juiste was. 

In jouw omgeving zie ik een gelukkig gezin en harmonie op
emotioneel vlak. Jouw gezin is de veilige cocon om te kunnen doen
wat je wil doen op zakelijk vlak. Je krijgt namelijk de ruimte van hen.

Op korte termijn (over ong 4 weken tot 4 mndn) zie ik dat je
verscheurd wordt door een keuze. Je weet niet welk project je wil
aanpakken en waar je echt naartoe wil. Kies altijd voor de keuze van
je hart als je voor langetermijngeluk wil gaan. In jouw geval kan
jouw onderbuik je ook leiden (je bent een sacrale generator in jouw
human design). Laat je daarom leiden door de aha's! Doe niets om
anderen te plezieren, maar plezier eerst jezelf.

Op langere termijn (na ong 4 mndn tot max anderhalf jaar) zie ik
een mooie samenwerking aankomen met gelijkgestemden. Met
vrouwen die echt wat voor jou kunnen betekenen. Waarbij geven en
nemen in balans is en waarbij je het leven kunt vieren. Jullie zullen
elkaar versterken en samen een pad uitstippelen. Wees niet bang
om te verbinden. Als het goed voelt, zijn deze kaarten de
bevestiging dat je mag springen en je je mag verbinden. Maak er
iets leuks van, vier het leven en neem het niet té serieus. 

Ik vroeg aan de Soul Flow kaarten wat jij nu mag doen om dichter
bij jouw levensdoel te komen en om je beter in je vel te voelen.
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Accepteer dat je het nu misschien even niet weet en dat alles
gelopen is zoals het nu is. Acceptatie zorgt ervoor dat je weer
verder kan, dat je uit een slachtofferrol stapt en weer met een
rugzak vol wijsheid verder kunt wandelen. 
Laat jouw ecoliefde je meenemen naar de natuur waar je kunt
opladen, je energie kwijt kunt en waar je je kunt laven aan de
kracht van de aarde en de bomen. 

Sta jezelf toe om te vertrouwen op je beslissingen. Als jouw
buikgevoel zegt dat het goed is, dan is dat de beslissing die je
moet nemen. Soms moet je eerst nog langs een paar
tussenstations voor je je eigenlijke doel kan bereiken. Wees niet
bang om een knoop door te hakken. Met de juiste intentie kom
je namelijk altijd aan op bestemming.
Sta jezelf toe om te ontvangen wat jou gegeven wordt. Soms
wil je koste wat kost op eigen benen staan en alles zelf regelen.
Weet dat je ook hulp (materieel of immaterieel) mag
ontvangen. Ook jij hebt dat recht.
Sta jezelf toe om te leren wat je moet leren. Of het nu
levenslessen zijn of dat je nu nog een extra cursus moet volgen.
Doe het. Dit is het moment om te leren. Was je aan het twijfelen
over die ene cursus? Dan is dit jouw teken. Verzet je ook niet
tegen pijnlijke levenslessen. Hoe moeilijk ze ook zijn, ze gaan
deuren openen in je toekomst.

Daarnaast vroeg ik de Art of Allowing cards wat je jezelf mag
toestaan. 

Ik vroeg de kaarten van de Healing Plants ook welke kaart jou nu
het beste kon ondersteunen. Je krijgt de kaart van 'Amber'. Deze
kaart nodigt je uit om oude pijnen onder ogen te zien en om ze weg
te laten vloeien. Laat je tranen maar lopen. Het werkt zuiverend.
Geef je verdriet de ruimte. De etherische olie 'amber' zou je ook
fysiek kunnen ondersteunen in dit proces.
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Ook al lijkt het nu niet zo, je bent hard op weg om een succes
van je werk te maken. Je harde werk zal beloond worden, twijfel
daar niet aan. Ga het beeld van de keizerin belichamen, want
jij hebt het recht om je krachtig te voelen.

Keer naar binnen en vertrouw op je intuïtie. De ideeën zullen
vanzelf naar je toekomen en het wordt vanzelf wel duidelijk wat
voor jou wel of niet werkt. In de stilte en in de natuur vind je
veel antwoorden.

Geef niet op met waar je mee bezig bent. Je bent nog aan de
weg aan het timmeren. Het succes komt eraan.

Als je een keuze moet maken, maak die dan met je hart en je
onderbuikgevoel en niet met je hoofd. Dit zal je leiden naar de
juiste projecten en de juiste inspiratie.

Er zit een samenwerking met de juiste partners aan te komen.
Geef de moed niet op. Straal uit wie je écht bent en je trekt
vanzelf de juiste mensen aan.

Durf ook eens te ontvangen en accepteer dat niet alles even
snel gaat als jij zou willen.

CONCLUSIE
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