
Align
with your
Soul

carefully curated by
Lies Osaer



Align with your Soul - 22 . 02. 2022
Onze Soul is uniek. Jij bent uniek.
Jouw avonturen zijn anders dan die van mij en toch helemaal evenwaardig.
Je leest dit misschien en denkt: makes sense...

Toch hebben we vaak (onbewust) de reflex om te kijken hoe iemand anders leeft en beleeft.
Wat maakt hen gelukkig? Hoe leven zij? Waar behalen zij 'succes'?
En hoe kan ik dat ook doen?

Alleen, dat maakt dat ons niet gelukkig. Want jouw geluk ziet er anders uit dan dat van mij.
Als je dit begrijpt dan begrijp je ook hoe het komt dat je dingen nastreeft en wanneer je die realiseert, je met een leeg
gevoel blijft zitten. "Is dit het nu?"

Een leegte die je maar niet kan opvullen.
Of toch?

Het geheim zit in de verbinding met je Soul. 
Want haar aanwezigheid vult die leegte in no time.
Die diepe voldoening ontvangen we wanneer we in lijn met onze Soul leven.
Wanneer die ruimte krijgt om er te zijn en ons mag leiden doorheen elke dag.

Met deze flow writing wil ik jou ondersteunen om je Soul alle ruimte te geven, zodat ze jou mag leiden en jij die diepe
voldoening kan ervaren.

Sat nam,
Lies
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FLOW WRITING

Brain Dump.
Zet je timer op 3 minuten en schrijf neer wat in je
opkomt.

Sluit je ogen en haal een paar keer diep adem. Voel hoe je met elke ademhaling aankomt bij jezelf.
Lees de vragen hieronder, adem nog eens diep in, zet je pen op papier en ga schrijven.

vb. Hoe ging je dag?
Wat viel je op? 

Waar ging je aandacht naartoe?
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FLOW WRITING

Wat is het eerste dat er in jou opkomt?
Misschien triggert deze zin jou? Of misschien net niet.
Laat je mind er maar even los op gaan.

Eender wat, je hoeft dit met niemand te delen.
Je mag eerlijk zijn met jezelf.

Lees dit even luidop: "I don't want to be anyone else but myself. - I am me."
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FLOW WRITING

Wat heeft zij hierover te zeggen? 
Welke wijsheid heeft ze met jou te delen?

Adem diep in en uit.
Laat de wijsheid van jouw Soul doorkomen.

Neem haar suggestie ter harte.
Welke stap kan je nu zetten of welke beslissing kan je nu maken?
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FLOW WRITING

Wat heeft jouw Soul nodig om te verbinden met jou?06Wat heb jij nodig om vaker met je Soul te verbinden?

Bedank je Soul om vandaag bij jou aanwezig te zijn.
De verbinding met je Soul is een relatie die je opbouwt, stap voor stap.

Take your Soul out on a date.



YOU OWE ITYOU OWE ITYOU OWE IT
TO YOURSELFTO YOURSELFTO YOURSELF   

   
TO BE YOURSELFTO BE YOURSELFTO BE YOURSELF

   
-YOGI BHAJAN-YOGI BHAJAN-YOGI BHAJAN


