Joyzy Deck

Joyzy in Wonderland

Joyzy Deck – Joyzy in Wonderland
Inleiding
Hallo lieve jij,
Ja daar is hij dan; een lang gekoesterde droom die werkelijkheid wordt … mijn eigen kaartendeck!
Altijd heb ik al in de wonderen en magie geleefd
als kleine ukkepuk… en nog steeds,
want dat is
de sleutel! Leef en geniet zoals je zelf wilt en laat je
niets en door niemand van de wijs brengen. Ik
werd ook vaak gepest en geplaagd van: ‘nee dat
moet je niet doen, dat is toch gek wat je doet?’
‘’Nee hoor ik ben gewoon mezelf; Ik ben Joyzy!’’
Een meid die op zoek is gegaan naar wonderen en
die er nu ook in gelooft en naar leeft.

‘’Ik hoef alleen maar naar een

Zo is dan mijn eigen deck ontstaan door te durven
plaatje te kijken en de wonderen
en te dromen wat ik het liefste deed en dat is bezig
zijn met: magie, wonderen, plaatjes, kaartjes,
komen vanzelf ‘’
intuïtief schrijven en creëren, ontwerpen en
spelen. Door te doen wat ik het liefste doe en te
stralen wie ik ben, door mijzelf te laten zien, sta ik in liefde in het licht.

Door te doen wat ik het liefste
doe en te stralen wie ik ben,
door mijzelf te laten zien, sta ik
in liefde in het licht.

Door middel van deze kaartendeck breng ik je een
stukje dichterbij de magie en wonderen. Mijn plaatjes
nemen je mee naar een wereld op zich. Een
fantasiewereld waarin alles mogelijk is. Deze
wondertjes kunnen je inzichten geven, en even stil
laten staan bij jezelf wat het met jou doet. Hoe voelt
dat om zelf weer kind te zijn en te leven in deze
wonderen? Voelt dit fijn of maakt het wat los in
jezelf? Ontdek wat de plaatjes met jou doen, en wie
weet sta je zelf ook op een punt om jouw droom waar
te laten maken. Ik zou zeggen, vooral lekker doen!
Leef je droom!

Heel veel plezier met dit deck. Ik heb er zeker van genoten toen ik hem voor mezelf maakte. Ik hoop
dat jij er ook van kunt genieten.
Veel liefs en dikke
Joyce van Zadelhoff

Joyzy

Best – Feel your best

Voel je opperbest, voel hoe je werkelijk wilt zijn. Voel je fijn zoals je wilt zijn.
Even helemaal weg bij iedereen vandaan. Ver naar het beloofde land van
bestaan. Jij voelt je machtig en vrij, vol met energie. Jij bent jij!
Trefwoorden:
•

Ik ben mezelf!

•

Zijn

•

Voel

Beauty – Sleeping beauty

Neem je rust zo veel je kan. Las tussenslaapjes in om weer helemaal tot jezelf te
komen. Je hebt het verdient. Pak die rust. Heerlijk lekker wegdommelend in een
diepe roes waar je schoonheid aanbeden wordt. Zorg goed voor jezelf
schoonheid!
Trefwoorden:
•

Ik ben mooi!

•

Schoonheid

•

Uitrusten

Cards – Ask the cards

Heb jij wel eens een kaartje gelegd? Toevallig ook een kaartendeck in jouw
bezit? Zo niet neem dit deck en schut de kaarten. Wat heb jij te vragen? Laat
het lot antwoorden. Kijk er valt al een kaartje uit! Probeer het ook eens met een
ander deck en laat je verrassen. Kaartjes leggen kunnen je zoveel inzichten
geven. Niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Je hebt zoveel decks, te
veel om op te noemen. Welk deck heb jij onlangs toegevoegd in jouw
verzameling?
Trefwoorden:
•

Ik vraag de kaarten om hulp!

•

Kaartleggen

•

Vragen

Color – Dream in color

Waar droom jij van? Droom maar fijn waar jij wilt zijn. Droom in de mooiste,
prachtigste kleuren. Droom jouw leven hoe jij die wilt invullen. Droom maar fijn!
Waar mag het zijn? In prachtige landerijen, in mooie bloemen weilanden of
warmste stranden? Droom maar waar jij wilt zijn.
Trefwoorden:
•

Ik droom!

•

Kleur

•

Dromen

Easy – Make it easy

De bergjes die voor jou liggen liegen niet. Nee je hebt nog een lange weg te
gaan. Maak het jezelf gemakkelijk de reis die je gaat bewonderen. Doe het zo
dat het voor jou prettig voelt. Neem iets mee, doe het iets anders of vraag om
hulp. Je hoeft het niet alleen te doen. Voel waar jij behoefte aan hebt en geef
het jezelf.
Trefwoorden:
•

Ik doe het in alle zachtheid!

•

Comfort

•

Voel

Eyes – Open your eyes

Open je ogen voor al het moois in de wereld. Heb je alle wonderen al gezien die
er voor je liggen? Bekijk het eens met een andere blik. Een open blik net als toen
je klein was. Toen alles zo mooi en kleurvol de dingen waren. Open je blik voor
nieuwe dingen die op je pad komen. Het is zo mooi allemaal. Ik hoop dat jij er
ook van kunt genieten.
Trefwoorden:
•

Ik kan helder zien!

•

Open

•

Kleuren

Fairy – Speak to your fairy

Praat met je lieve goede fee, ze is er voor je wanneer je maar wilt. Je kan alles
aan haar kwijt, van iets groots tot heel iets kleins. Je wensen komen uit als je tot
haar bid, volg je hart mijn lieve kind. Laat je zorgen aan haar over, en je zult zien
dat je gauw weer bent herboren.
Trefwoorden:
•

Ik ben gehoord!

•

Goede lieve fee

•

Bidden/ loslaten

Feed – Feed your innerchild

Voed je innerlijke kind, speel zo veel je wilt. Het is jouw paradijsje waar je je in
bevindt. Jij mag alles doen wat je wilt. Luister naar jouw innerlijke kind en geef
datgene wat nodig is. Speels ga ik door het leven, door te doen wat ik wil. Zo leef
ik mijn leven, door te genieten en te kijken door de ogen van een kind.
Trefwoorden:
•

Ik speel zoveel ik wil!

•

Kinds zijn

•

Spelen

Flower – Smell a flower

Ruik aan een bloem, voel hoe hij bloeit en mooi voor jou straalt. Wat een plaatje
zoals ze daar staat. Ruik de aroma’s en voel de structuur van de blaadjes.
Heerlijk de weide in met al deze schatjes. Wat zijn het er veel, en wat zijn ze
toch prachtig. Ze stralen voor jou om jou kennis te laten maken met de
natuurlijke schatten.
Trefwoorden:
•

Ik bent puur!

•

Proef de natuur

•

Ruik

Fly – Fly your free now

Sla je vleugels uit en vlieg! Je bent vrij nu om te gaan en te staan waar je wil.
Jouw ding te doen zonder verantwoording af te leggen aan anderen. Volg jouw
hartje en vlieg daarnaartoe. Je hebt je gevangen gevoelt maar nu ben je bevrijd.
Wat ga je nu als eerste doen nu dat je bevrijd bent?
Trefwoorden:
•

Ik ben vrij!

•

Vrij

•

Vleugels uitslaan

Fresh – Make a fresh start

Begin lekker opnieuw in een nieuwe frisse start. Zet de eerste stappen zelf dan
gaat het ook vanzelf als je eenmaal opgang bent. Doe nu wat jij graag te doen
hebt. Neem een sprong in het diepe. Wees niet bang want je zult er echt beter
van worden. De eerste stap is om te beginnen, door het gewoon te doen! Weet
je nog dat Pippi Langkous alles aandurfde wat haar ook overkwam?
Trefwoorden:
•

Ik begin opnieuw!

•

Nieuw begin

•

Opfrissing

Go – Let it go

Ja laat lekker alles los wat niet meer van jou is. Gooi het desnoods van de
allerhoogste kerktoren! Nee natuurlijk niet in het echt doen! Laat anderen maar
kletsen. Jij mag lekker doen wat je het liefste doet en laat je vooral niet tegen
houden door anderen of iets aanpraten. Volg jouw hart. Het is heel goed om je
af en toe te schonen van andermans energie. Blijf ook niet te lang piekeren met
zaken die je toch niet snel kan oplossen. Gooi het van je af.
Trefwoorden:
•

Ik ben vrij!

•

Loslaten

•

Vergeving

Home – Feels like home

Voel je thuis waar je ook bent. Neem je plekje in waar je ook gaat. Jouw vrijheid
ligt hierin verborgen. Je thuisvoelen is belangrijk zonder zorgen. Je bent veilig,
voel het maar. Voelt het als thuis het plekje wat je hebt gecreëerd? Voel wat
voor jou het fijnst aanvoelt, heerlijk in jouw nestje, jouw plekje waar je in
bevindt.
Trefwoorden:
•

Ik ben thuis!

•

Thuis

•

Voel

Ice – Present of ice

Een cadeautje heb je wel verdient. Kijk wat je allemaal al hebt bereikt! Ik ben
trots op je. Jij mag dat ook zijn op jezelf. Geniet van de kleine dingen om je
heen. Het zijn allemaal cadeautjes. Een ijsje waar je zo van kan genieten. Zitten
er roze spikkels op of slagroom? Geniet, want je hebt het verdient.
Trefwoorden:
•

Ik mag genieten!

•

Cadeautje

•

Beloning

Look – Look around

Kijk om je heen en merk het kleinste detail op. Wat zie je allemaal om je heen?
Zie je kleine wondertjes die je eerder nooit zag? Kijk dieper, kijk met je ziel. Het
is pal voor je al zie je het soms niet. Kijk er nog eens naar en denk: hey wat doet
dit met mij en wat kan ik ermee? Nou ik zal het je zeggen: Heel veel! Zo kun je
wonderen ontdekken, door te kijken met de ogen van je ziel.
Trefwoorden:
•

Ik zie de wonderen van om mij heen!

•

Kijken

•

Inzichten

Nature – Heal yourself in nature

Wist je dat de natuur je weer bij jezelf brengt? Alles in harmonie en weer in
balans. Als je te vol zit van alles gooi het lekker uit door een boswandeling te
maken of even aan een waterkant te zitten. Trek er zoveel mogelijk op uit. Kijk
ook wat voor moois de natuur allemaal wel niet te bieden heeft. Prachtige
bloemen, planten, bomen en de dieren die erin leven. Sta jij er wel eens bij stil?
Trefwoorden:
•

Ik laad mijzelf op in de natuur!

•

Natuur

•

Aarden

Passion – Live your passion

Het hart vol verlangen dat zit te smachten om te doen wat hij het liefst doet.
Het brandende verlangen van het maar willen doen maar niet durven of kunnen.
Nee dit heb jij te doen. Als het in jouw hart ligt moet je er absoluut wat mee.
Hou het niet meer tegen maar ga. Laat het stromen en volg je gevoel. Wat is
jouw passie en waar word jij gelukkig van? Ik ga leven en genieten zoals ik wil!
Trefwoorden:
•

Ik leef mijn passie!

•

Passie

•

Volop leven

Power – You’ve got the power

De kracht zit in mij! Ik kan er makkelijk bij om bij mijn sparkle te komen. Mijn
licht en energie dat is van mij dat heb je gekregen bij jouw geboorte. Voel maar
in je buik. Als je even minder in energie zit dan zit je buik vol. Loos het eerst en
laad jezelf weer op door de bron of de natuur. Je hoeft nergens meer bang voor
te zijn want je kant het! De kracht zit in jou en je hoeft het alleen maar te
voelen.
Trefwoorden:
•

Ik heb de kracht!

•

Kracht

•

Energie

Princess – Be a princess

Vandaag is het jouw dag en mag je een denkbeeldige kroon op je hoofd zetten.
Even vandaag een prinsesje zijn. Is dat niet geweldig! Alles mag vandaag en is
niets te gek. Heb je ergens zin in? Doen! Wil je ergens heen? Doen! Je hebt al
lang niet meer naar jouw innerlijke kind geluisterd. Vraag maar wat hij of zij wil.
Trefwoorden:
•

Ik ben een prinses!

•

Innerlijk kind

•

Kroontje

Purple – My favorite

Heb jij ook een lievelingskleur waar je helemaal gelukkig van wordt? Ik heb dat
met de kleur paars en het verbindt zich met Joyzy mijn passie. Draag je vaak
jouw lievelingskleur? Heb je spullen met deze kleur? Als je bij een kleur goed
voelt dan hoort deze ook bij je. Elke kleur heeft zijn eigen energie en verhaal.
Het is een goed moment om jouw lievelingskleur vandaag te dragen. Zo trek je
meer wonderen aan die op dit moment tot jou mogen komen.
Trefwoorden:
•

Ik breng kleur in mijn leven!

•

Paars

•

Joyzy

Rest – Take some rest

Uitrusten en relaxen is een must. Je kan niet altijd gespannen staan. Je hebt het
recht om even tijd voor jezelf te maken en op adem te komen en te aarden.
Waar ontspan jij van? Mediteren en yoga is een manier om tot rust te komen.
Zeg vandaag maar even tegen de rest: Nee het is nu even mijn tijd. Geniet er
maar lekker van en doe wat goed voelt.
Trefwoorden:
•

Ik ben volledig ontspannen!

•

Relax

•

Zen

Safe – Safe and secure

Voel je veilig, geliefd en zeker. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Alles is goed.
Je bent beschermd door de engelen. Ze waken over je. Je kunt altijd bij ze
terecht, wanneer dan ook. Bedenk een fijn en mooi plekje waar het veilig voor je
voelt en ga daar eens heen. Je zult zien dat je al een stuk zekerder voelt.
Trefwoorden:
•

Ik bent en voel mij veilig!

•

Veilig

•

Engelen

Shine – Shine like a diamond

Je mag gaan schijnen lieve schat. Zo ver als je maar kan. Laat jezelf zien. Het zal
opgemerkt worden door anderen. Je kan een voorbeeld zijn voor anderen dat jij
zo in je kracht staat en staat te stralen. Deel jouw licht aan anderen maar geef
het niet weg. Je hoeft tenslotte niet gedoofd te worden maar juist een
vuurtoren te zijn die altijd aan staat te stralen. Je bent het waard. Ga staan en
laat jezelf zien aan de wereld.
Trefwoorden:
•

Ik straal als een diamant!

•

Licht

•

Kracht

View – Enjoy your view

Geniet van je uitzicht. Kijk om je heen. Sta eens stil op een mooi plekje en kijk
eens om je heen. Wat zie je? Of zoek een mooi plekje op als je op vakantie bent
en geniet er volle teugen van. Snuif het op. Er is zoveel in de wereld. Geniet
ervan zo veel je kunt. Kijk ook eens wat je al hebt en wees dankbaar.
Trefwoorden:
•

Ik geniet van elk moment!

•

Dankbaar

•

Genieten

Way – Do it your own way

Trek je eigen plan en ga er op uit. Je wilde altijd al je eigen plan trekken maar nu
mag je het ook echt gaan doen. Trek de stoute schoenen en luister naar jouw
innerlijke stem. Jouw innerlijke kind vraagt om aandacht. Pak hem/haar bij de
hand en ga op reis. Op reis naar nieuwe avonturen en wondertjes. Je hoeft geen
toestemming aan anderen te vragen. Jouw tijd is nu aangebroken om voor jezelf
te kiezen en het op jouw manier te doen.
Trefwoorden:
•

Ik bewandel mijn eigen weg!

•

Zelfverzekerd

•

Innerlijk kind

Wings – Spread your wings

Sla je vleugels uit! Jij mag stralen zo veel je wilt. Je bent uniek en bijzonder.
Gebruik je engelenvleugels en vlieg zo ver je kunt, zo hoog in de lucht. Jij mag
zelf bepalen hoe hoog en waar heen. Ga! Je bent aan niemand verbonden.
Alleen maar met jezelf, jouw ziel. Sla je weg in. Ga staan en wees trots op jezelf.
Jij bent een pure engel en je hebt jouw vleugels niet voor niets gekregen. Ik ben
een engel, zie mij daar staan, met gestrekte vleugels, volle glorie en licht laat ik
ze zien.
Trefwoorden:
•

Ik sla mijn vleugels uit!

•

Engelenvleugels

•

Stralen

Bron: De plaatjes zijn afkomstig van Pixabay en gecreëerd tot mijn eigen deck

Wil je meer weten over
Joyzy Deck – Joyzy in Wonderland?

Kijk dan even op de site voor
meer informatie www.joyzy.nl
of
Mail naar info@joyzy.nl

