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Inner Compass cards
In ons alledaagse leven worden we vrijwel voortdurend
afgeleid in alles wat we doen. Wellicht herken je het, dat je
hoofd vol aanvoelt en je aandacht versnipperd is. Het blijkt
vaak een hele uitdaging om te blijven focussen op wat we
diep in ons hart belangrijk vinden en ons leven betekenis
geeft.
Kinderen lijken te beschikken over een innerlijk kompas
waarmee zij de wereld verkennen en ontdekken. Puur – en
vanuit een aangeboren nieuwsgierigheid. Op jonge leeftijd
lukt het nog om hierop te vertrouwen en te navigeren. In de
loop van het leven echter, verwatert vaak het contact met
onze intuïtie, doordat we steeds meer gaan luisteren naar wat
de wereld ons te vertellen heeft en van ons verwacht.
De Inner Compass cards, ontworpen door Neel van Lierop,
zijn een manier om je weer te verbinden met je innerlijke
kompas. Het trekken van een willekeurige kaart nodigt je
uit intuïtief te reageren. Het is onmogelijk om een verkeerde kaart te kiezen. De kracht zit voornamelijk in het bewust
ruimte geven aan het onderbewuste. Ruimte voor bevragen.
Voor zelfreflectie en bezinning. Om zo te ontdekken wat je
wilt loslaten en te bewegen in de richting van datgene wat jou
echt gelukkig maakt.

Neel gelooft dat je onderbewustzijn de universele wijsheid
en symboliek van de kaarten
ontrafelt. Hiermee kun je jouw
richting (her)vinden en je leven
een diepere betekenis geven.
Door intuïtief te werken kunnen
de Inner Compass cards je
leiden naar nieuwe, positieve
patronen of overtuigingen.
Het is Neel haar intentie om
mensen hun potentieel te laten
benutten. Met haar kaarten ontdek je je gaven en je passie en
vind je innerlijke rust. Door het
wakker maken van de wijsheid
die altijd al in je besloten lag,
gebruik je jouw persoonlijke
kracht om je vrij te voelen en
de mooiste vorm aan je leven
te geven. Neel gelooft dat
verandering in de wereld begint
vanuit beweging in onszelf.

Eeuwenoude wijsheden en symbolieken uit de Mayamythologie, het taoïsme, boeddhisme en I Ching, in combinatie met filosofische, psychologische en wetenschappelijke
bronnen, vormen de basis van het deck dat bestaat uit 49
kaarten. In de handleiding wordt uitgelegd hoe vanuit de
filosofie de vertaalslag naar het dagelijks leven valt te maken.
Het stijlvolle, minimalistische ontwerp van de kaarten maakt
ze toegankelijk voor een breed publiek.
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