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Spirituele Inzichtkaarten
Het gebruik van deze spirituele inzichtkaarten en
het effect dat ze op je kunnen hebben, berust op het
principe dat er geen toeval bestaat. Trek je een
inzichtkaart dan zal deze, volgens de wet van
synchroniciteit, op dat moment voor jou in jouw
bewustwordingsproces van belang zijn. De
spirituele inzichtkaarten kunnen een leidraad zijn
bij elke stap die je zet op jouw spirituele Pad. Waar
je nog leeft vanuit compromissen en beperkingen,
proberen deze kaarten je te openen voor een
verhevener en bevrijdende perspectief op je leven.
Deze kaarten zullen afwisselend een bron van
inspiratie, troost en vertrouwen zijn in een leven,
waarin je op weg bent om de werkelijkheid van wie
jij bent, meer op aarde te brengen.

Ultieme Inzicht Kaarten.
Inzichtkaarten.
Toeval bestaat niet!
Dat is het principe waarop de inzichtkaarten zijn
gebaseerd.
Trek een inzichtkaart en de tekst zal, volgens de
wet van synchroniteit, op dat moment belangrijk
zijn voor jouw bewustwordingsproces.
De inzichtkaarten zijn de vrucht van een jarenlange
ervaring in het therapeutisch werken met mensen
door Dick Nijssen. Voor de ontwikkeling ervan zijn
de wijsheidbronnen gebruikt van het Padwerk en
Gidswerk. De inzichtkaarten kunnen een leidraad
zijn bij elke stap die je zet op jouw spirituele pad.
Waar je nog leeft vanuit compromissen en
beperkingen, proberen deze kaarten je te openen
voor een meer verheven en bevrijdend perspectief
op je leven.

Psychologische Inzichtkaarten.
Toeval bestaat niet!
Dat is het principe waarop de inzichtkaarten zijn
gebaseerd.
Trek een inzichtkaart en de tekst zal, volgens de
wet van synchroniteit, op dat moment belangrijk
zijn voor jouw bewustwordingsproces.
De kaarten dagen je uit om contact te maken met
ontkende of niet geleefde delen van jezelf.
Daarnaast vormen ze een praktische leidraad voor
het omgaan met de uitdagingen in je dagelijks
leven. Deze kaarten komen het beste tot hun recht
als je al een zekere levenservaring hebt opgedaan.
En als je een verlangen hebt om eerlijk te willen
kijken naar de onbewuste overtuigingen en
gevoelens die je met je meedraagt.

Herken je de waarde van een inzicht voor jezelf en
weet je deze toe te passen, dan dan kan het niet
anders of je groeit in harmonie met je jezelf en de
wereld om je heen.
In 1988 stelde Dick Nijssen voor het eerst een set
Inzichtkaarten samen die hij gebruikte bij de
kringgesprekken van zijn Reikicursussen. Enkele
jaren later volgden de Spirituele en Psychologische
Inzichtkaarten. Inmiddels behoren deze kaarten
vrijwel tot het nationale erfgoed van Nederland en
zijn er bijna 200.000 sets van verkocht.
Je hebt nu zijn nieuwste set, de Ultieme
Inzichtkaarten, in handen. Inzichtkaarten duiden je
op levensprincipes die dieper gaan dan veel van de
culturele normen en waarden waarmee wij zijn
opgevoed. Herken je de waarde van een inzicht
voor jezelf en weet je deze toe te passen, dan dan
kan het niet anders of je groeit in harmonie met je
jezelf en de wereld om je heen.
Deze kaarten kunnen soms confronterend zijn
wanneer ze je uitnodigen om eerlijk te kijken naar
de manieren waarop je jezelf en anderen tekort
doet. Andere kaarten bevestigen je juist in
kwaliteiten van jezelf en moedigen je aan die meer
tot uitdrukking te brengen in je leven.
Gebruiksaanwijzing: de kaarten kunnen worden
gebruikt als hulpmiddel om helderheid te krijgen
over de thema’s die er in je leven spelen. Verder
kunnen de kaarten in een relatie of in een groep
gebruikt worden om een dieper contact met elkaar
aan te gaan door om de beurt te delen wat een kaart
bij je oproept. Ook kun je er een gewoonte van
maken elke nieuwe dag te beginnen met het trekken
van een kaart.
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