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2019:

Het jaar van
het zielskind

Moeder Aarde staat voor grote veranderingen. Zo ook de mens. Bijvoorbeeld op
het vlak van gezinsplanning en kinderwens. Om onze nieuwe generatie kinderen
te kunnen ontvangen, mogen aanstaande ouders steeds vaker eerst hun pijnlijke
rugzak van het verleden inwisselen voor een liefdevolle babydraagzak van de
toekomst. Er is veel werk aan de winkel, ook voor coaches en therapeuten die
zich in hun praktijk (gaan) specialiseren in kinderwens. Coach Joyce Beckker
bereidt ons vast voor.
Tekst: Joyce Beckker

Met mijn bedrijf Spirituele Kinderwens heb ik 2019 uitgeroepen tot het ‘Jaar van het Zielskind’. Dit ter ondersteuning van een bewustzijnsspurt op het gebied van kinderwens, zwangerschap en pril ouderschap. Onze nieuwe generatie kinderen zorgt namelijk
voor diepgaande transformaties in ons gezinsleven en de samenleving als geheel. Tijdens een coaching begin 2017 bracht ik min of
meer bij toeval een cliënt in contact met het kind dat ze jaren daarvoor had verloren door een miskraam. Tijdens een innerlijke reis
onder mijn begeleiding belandde mijn cliënt plots in een soort tussenwereld waar ze fysiek contact kreeg met dit kind, dat tot haar
verbazing al haar vragen over hun vroegtijdige afscheid liefdevol beantwoordde. Weer terug in het hier en nu voelde de cliënt zich
geheeld. Ze beschreef de plek waar ze was als ‘paradijselijk’ en ‘enorm liefdevol’. Ze zag daar ook meerdere zielskinderen die door
hun spirituele begeleiders werden voorbereid op hun incarnatie. Ik besefte al snel dat dit de nieuwe Nieuwetijdskinderen zijn die
onze planeet diepgaand zullen transformeren. Ik ben deze plek het ‘Tussenstation’ gaan noemen. Sinds die tijd heb ik al vele intuïtieve vrouwen met een kinderwens naar deze plek begeleid. Hier kunnen ze voorafgaand aan de conceptie contact leggen met hun
toekomstige kind, zodat ze al goed op elkaar raken afgestemd.
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Afstemming

Completeness Healing

Vroegtijdige afstemming tussen moeder en kind is wenselijk,
omdat de inkomende zielen een hoog trillingsgetal dragen.
Om te kunnen incarneren, mogen hun ouders (met name hun
moeders) resoneren met deze trilling. In de praktijk betekent
dit meestal dat deze vrouwen eerst nog een sprong(etje) mogen
maken in hun persoonlijke groei. Oud zeer vanuit het verleden
kan dan geheeld worden, zodat dit geen invloed heeft op hun
toekomstige kroost. Voordat zij hun aardse avontuur aangaan,
mogen deze kinderen eerst het vertrouwen hebben dat ze veilig
‘landen’ in een gezin dat ze liefdevol ontvangt en begeleidt in
hun levensmissie. Tijdens een ontmoeting op het Tussenstation
zal het kind de moeder vertellen wat ervoor nodig is voordat
hij of zij zich aandient. Dat kan gaan om de verwerking van
een stuk verleden, relationele issues of de locatie waar het kind
graag geboren wil worden. Soms geeft het kind al door welke
voorkeursnaam het heeft en andere keren met welke levensmissie hij of zij wil incarneren. Het gebeurt ook dat de vrouw kort
na de sessie al zwanger blijkt te zijn, waardoor de ontmoeting
bedoeld was als aankondiging.

Na die ervaring wist ik dat ook mijn begeleiding verder mocht
evolueren. Dit luidde de geboorte in van Completeness Healing,
hetgeen ik sindsdien verzorg voor vrouwen met een kinderwens
en voor deelnemers aan mijn opleiding ‘Coach Spirituele Kinderwens’ (die zelf vaak ook nog gezinsuitbreiding willen). Goed
beschouwd was dit ook de meest logische volgende stap, omdat
dit precies is wat de zielskinderen van me vragen, namelijk dat
ik hun mama’s help helen zodat ze toe zijn aan een gezin. Veel
vrouwen hebben pijn opgeslagen vanuit dit leven en/of vorige
levens. Vaak is er in de voorouderlijn iets gebeurd dat generatie
op generatie is doorgegeven, dus ook aan de vrouwen die in
het hier en nu problemen ondervinden bij hun kinderwens. In
dit geval is de healing bedoeld om deze (meestal) onbewuste
voorvallen te helen. Dit vraagt van zowel mijn klant als mijzelf
overgave zonder trachten aan te sturen op een gewenst resultaat. Ik zal dit laatste even toelichten. Als Reconnective Healer
was ik al gewend om me niet zozeer te richten op de klacht,
zoals een gebroken pink of een verbroken relatie. Daarvoor in
de plaats vroeg ik mijn klanten altijd het resultaat open te laten
en het volle vertrouwen bij het Universum neer te leggen. ‘Zij’
weten immers veel beter dan wij wat iemand écht nodig heeft,
wat écht geheeld mag worden op zielsniveau. Vandaar ook dat
iedere Completeness Healing op zichzelf staat.

Energiemasker
Met al deze praktijkervaringen op zak leek het me glashelder
dat tijdens het Jaar van het Zielskind mijn focus zou gaan liggen
op de zielsontmoetingen tussen moeder en kind op het Tussenstation. Maar afgelopen september diende zich een onverwacht
nieuw scenario aan. Een klant wilde haar toekomstige kind op
het Tussenstation alvast leren kennen. Maar daar aangekomen
gebeurde er heel wat anders. Ze vertelde me dat er een sterke
energie in haar wilde komen. Dat begon bij haar hoofd, een
ervaring die ze omschreef als ‘een energiemasker’. Vervolgens
daalde de energie af langs haar chakra’s. Toen deze haar onderste chakra’s had bereikt, begon mijn klant vanuit een oerverdriet
te huilen. Het waren tranen van een levenslang gemis van een
zielsdeel, zei ze tussen het snikken door. Omdat de energie (die
ze later vergeleek met ‘een hele heftige vorm van een kundalini
ontwaken) zo sterk was, wilde ze na een tiental minuten weer
terugkeren van het Tussenstation.
Toen ze enigszins was bijgekomen, vertelde ze me dat er een
verloren zielsdeel in haar was geïntegreerd en dat ze nu heel
diep bij haar gevoel kon komen. Het leek alsof haar mannelijke
en vrouwelijke kant in balans waren gekomen. Ik kon ook aan
haar zien dat ze nu een veel zachtere uitstraling had dan aan
het begin van de sessie. Omdat ze moest bijkomen van deze
intense ervaring, sprak ik haar enkele dagen later pas weer. Ze
vertelde me dat ze zich sinds de sessie een stuk minder eenzaam
voelde, dat ze veel levendiger was en dat ze haar hardheid kon
laten varen. Ook haar omgeving was dat inmiddels opgevallen.
Het was net alsof ze zichzelf voor ’t eerst echt toestemming
had gegeven om hier op Aarde volop te leven in plaats van te
overleven. Het leek erop dat mijn klant op het Tussenstation
deze intensieve healing mocht ontvangen om zich als ziel weer
compleet te voelen.

Net zoals bij de andere zielsreizen naar het Tussenstation, ervaren mijn klanten ook tijdens deze sessies zintuiglijk contact met >

‘De zielskinderen vragen me hun
toekomstige mama’s te helpen,
zodat die toe zijn aan een gezin’
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hun healers. Ze ontmoeten vele zielen,
waaronder krachtdieren, overleden
geliefden, zielskinderen, (aarts)engelen
en lichtmeesters die speciaal voor hen
acte de présence geven. Zo ontvangen
mijn klanten hun heling van bijvoorbeeld een kolibrie tot Moeder Maria, van
tovenaar Merlijn tot aartsengel Michael.
Er wordt ook aan mijn klanten uitgelegd
waar de healing voor bedoeld is. Zoals
gezegd gaat het vaak om de heling van
de vrouwlijn. Zo voelde iemand dat haar
baarmoeder intensief werd behandeld,
waarna ze een koord zag vanuit haar
hart dat ze mocht doorsnijden en dat als
pakketje door duiven werd meegenomen. Het voelde voor haar dat dit oude
delen waren die met haar familieverleden te maken hadden. Laatst had ik ook
een klant die me achteraf vertelde dat
sinds de healing haar altijd aanwezige
heimweegevoel verdwenen was en dat zij
zich niet langer meer een buitenbeentje
voelde. Zij is hierdoor helemaal tot bloei
gekomen en voelt zich nu een veel fijnere
moeder voor haar huidige en toekomstige kinderen. Ze kan er bovendien ook
veel beter zijn voor haar klanten in haar
kinderwenspraktijk.

Groeiende karavaan
Zelf werk ik al een tijdje samen met mijn
ongeboren tweelingzus Grace, die op het
Tussenstation zielskinderen helpt met
hun zelfvertrouwen voor een aards leven
waarin ze hun missie kunnen neerzetten.

‘Ik kom wanneer je me
niet verwacht’
Mijn klant Merel komt voor een
Completeness Healing. Ze is een prille
moeder van een bijzonder wijs meisje.
Omdat dochterlief geen boodschap
heeft aan de richtlijnen van het consultatiebureau over onder andere eet- en
slaapschema’s, huilt ze veel en twijfelt
een vermoeide Merel of ze wel een
goede moeder is.
Op het Tussenstation ziet ze tot haar
verbazing ‘een heel leger’ healers naderen, waaronder overleden geliefden.
Die vertellen haar meteen trots op haar
te zijn en dat ze het heel goed doet als
mama. Dit emotioneert Merel zichtbaar.

ouders die deze wereld een stuk mooier
maken. Precies zoals het Jaar van het
Zielskind is bedoeld!

Mannen

Maar ik heb inmiddels nóg meer hulp
gekregen. Tijdens een sessie bij mijn
intuïtieve businesscoach eind vorig jaar,
meldde zich tijdens een meditatie de
enorm krachtige energie van Aartsmoeder Sarah (vrouw van Abraham). Met
haar voelde ik me al een tijd nauw verbonden. Zij liet me weten dat zij via mij
haar energie wil geven aan het Jaar van
het Zielskind. Het was heel bijzonder hoe
zowel mijn coach als ik dezelfde beelden
doorkregen van een karavaan, geleid
door Sarah en mij, in een vruchtbare
woestijn met een groeiende groep bewuste mensen die als missie hadden om
de weg vrij te maken voor de zielskinderen. Sarah is volgens mij in de loop der
tijden flink onderschat geweest. Zij was
en is van enorme waarde daar waar het
gaat om vruchtbaarheid en moederschap.
Daarom mogen vrouwen juist in deze tijd
heling ontvangen op hun vrouw-zijn. Met
andere woorden: zij mogen uit hun soms
dorre woestijn stappen en zich aansluiten
bij de groeiende karavaan van bewuste

Ook zijn er krachtdieren aanwezig,
zoals een kolibrie, stokpaardje, tijger,
olifant, ijsbeer en eekhoorn. De kolibrie
vliegt steeds nieuwe orchideeblaadjes
aan en dropt deze op het healingbed.
Er zijn ook engelen aanwezig die tijdens de healing met diverse boodschappen komen, zoals: “Je kent ons nog niet
goed, maar je gaat ons beter leren kennen als we met je gaan samenwerken.”
En: “Je mag echt gaan staan voor wie je
bent. Volg je intuïtie en ga werken met
moeders en kinderwensen.” Na de healing die door Merel als erg fijn en vredig wordt ervaren, wordt ze zwevend
geleid naar een ruimte met zielskinderen. Ze zeggen haar: “Kom alsjeblieft
vaker. Je mag ervoor uitkomen wat je al
weet in je hart.” Ook ontmoet ze haar
eigen zielszoon, die haar zegt: “Ik kom

Alhoewel ik me in mijn werk voornamelijk richt op vrouwen, zal uiteraard
dit jaar ook de rol van de (toekomstige)
vader belicht worden. Zo heb ik een deskundige geïnterviewd die ervoor pleit dat
mannen met een kinderwens veel meer
gehoord worden en dat mannen elkaar
hierin meer gaan ondersteunen. Hij is
van mening dat de mannelijke ‘behoederschap’, zoals dat in andere culturen nog
gewoontegoed is, weer terug mag keren
in onze maatschappij. Opdat mannen
weer duidelijk hun functie terugkrijgen vanuit de oerprincipes. Zo zou de
vader standaard uitgenodigd moeten
worden voor de echografieën van de
baby en dient hij in de bevallingskamer
de energie te bewaken voor zijn gezin.
Deze geïnterviewde deskundige heeft het
plan om een soort voorgeboorte-café te
ontwikkelen, waarin allerlei activiteiten
voor mannen worden georganiseerd
en ze laagdrempelig met al hun vragen
terechtkunnen. Ik juich deze ontwikkelingen van harte toe. We mogen in dit
Jaar van het Zielskind als toekomstige
moeders, vaders én deskundigen (die
werken met kinderwensen) de handen
ineenslaan om onze nieuwe generatie
kinderen te verwelkomen op een manier
die ze verdienen! •
wanneer je me niet verwacht.” Op dat
moment voelt Merel getrappel in haar
buik. Bij het afscheid ontvangt ze van
haar oma een brocante sleutel met een
slot in hartvorm. “Liefde is de sleutel
van het hart, ik mag stoppen met vechten”, besluit ze op dat moment.
Het is Merel helder dat ze deze healing
mocht ontvangen om oude delen te
transformeren, zodat ze nu veel meer
zelfvertrouwen heeft, zowel als moeder
als in de invulling van haar werk. Ze
heeft de bevestiging gekregen dat ze
het goed doet als moeder en niet langer
bang hoeft te zijn voor afwijzing. Merel
voelt zich weer compleet en dat komt
haar dochtertje én toekomstige zoon
helemaal ten goede.
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