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Joy
is not
you
who make others happy

Joy
is all
that makes
you happy
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Lies



01

FLOW WRITING

Hoe gaat het met jou?
Welke emoties, gedachten, triggers... kwamen er op vandaag of in de afgelopen week? 
Misschien kregen ze nog niet de ruimte en aandacht die ze verdienen? Schrijf ze hier neer & geef ze een plek.

Sluit je ogen en haal een paar keer diep adem.
Voel hoe je met elke ademhaling aankomt bij jezelf.
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FLOW WRITING

03

Blijdschap - Joy. Een woord dat ondanks de vrolijke toon, ook beladen voelt.
Hoe is dat voor jou?

Wat betekent dit specifiek voor jou als vrouw?
Hoe kan/mag jij jou gedragen? Hoe niet?
Hoe werd jij misschien afgewezen voor wat jou blij maakte?

Wat betekent blijdschap - joy voor jou?
Welke woorden, emoties en gedragingen komen er op?

Als vrouw is er een stereotype van 'altijd glimlachen', 'vriendelijk zijn' of 'het
anderen naar hun zin maken

 en (onbewust) leven we daar naar.
De impact daarvan op onze beleving van blijdschap en plezier kan groot zijn.
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FLOW WRITING

05 Waar en hoe voel je dit in je lichaam?Welke impact heeft dit op jouw dromen, visies en het
ervaren van juicy deep fulfilling moments?

Wanneer we onbewust conformeren aan de 'regels' van het vrouw zijn kleurt dat mee onze realiteit.
Het kan ons klein houden, op ons hart drukken en een diep vervullende blijdschap onderdrukken.
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FLOW WRITING

07 Lees wat je hiernaast schreef luidop aan jezelf voor.
Wat doet dit met jou? Waar voel je dit in je lichaam?
Wat wordt er mogelijk?

Sluit je ogen. Adem diep in en uit.
Verbind met jouw rebellious Self

Hoe omschrijft zij blijdschap - joy? 

It's about what makes YOU happy.
Leeuw werkt samen met Waterman -the rebellion of this universe. Oh Yeah.
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NEW MOON - NEW VISION

Wat brengt JOU plezier, juiciness, bold, big & bright JOY in your heart?
Wat doe je? Met wie? Welke dingen zie je? Wat voel je? Waar ben je?

Turn your visions into golden nectar fueling the light in your heart.

Now ADMIT to your Self your truth: what brings YOU joy?
Vanuit de ruimte van jouw Rebellious Self -geef jouw visie op Joy alle ruimte.

Remember, every experience is a guidance.
Elke ervaring die jou plezier brengt is een super belangrijke ervaring.

Ook al is die niet conform de norm.



YOUR SOUL TRIBEYOUR SOUL TRIBEYOUR SOUL TRIBE
IS READYIS READYIS READY

TO SHARE YOUR JOYTO SHARE YOUR JOYTO SHARE YOUR JOY


