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VOLLE MAAN IN VISSEN op zaterdag 10 september 2022
Vissen omvat diepe transformatie op energetisch niveau.
Energie is letterlijk een veld van mogelijkheden, verbonden met alles.
Dat inzicht kan imponeren en tegelijk kracht geven. Want echt alles is mogelijk.
Met de aardse energie van Maagd ontvangen we een container, een safe space om die mogelijkheden te ontdekken.
Het volstaat om in de flow te stappen en in vertrouwen je over te geven.
De wijsheid van dit universum en je lichaam doet de rest.
Of course, transformatie voelt altijd wat eng. Ondersteun jezelf dus bij deze transitie.
Biedt een helder kader waar je energie kan en mag doorstromen, zoals deze flow writing, de meditatie, een moment
voor jezelf. Hier ligt jouw kracht, om je energie en aandacht te vestigen op veiligheid, geborgenheid voor je
transformatie proces.
Flow in zachtheid door de vragen,
be amazed by the answers & transformation.
Much love,
Lies

FLOW WRITING

Sluit je ogen en haal een paar keer diep adem.
Voel hoe je met elke ademhaling aankomt bij jezelf.
01 Wat voelt overweldigend voor jou? Beschrijf hier even
de situatie.

02 Zoom even uit en bekijk jezelf vanop een afstand.
Wat doe jij dan, wanneer het overweldigend aanvoelt?

FLOW WRITING

Adem even in en uit. Kom aan bij jezelf.
Wanneer iets overweldigend voelt, gaat onze mind oplossingen bedenken. Manieren om dat overweldigende te ontwijken, het
'probleem' op te lossen. Weet je nog hoe Maagd ons leert om niet vanuit die energie dingen op te lossen. Om jezelf in een elevated
state te brengen en van daaruit de antwoorden naar je toe te laten komen?
03 Wat helpt jou nu om uit te zoomen?
vb. ademhaling, muziek, geuren, meditatie...

Doe dat nu.

ELEVATE YOUR SELF
Virgo Goddess
ziet haar realiteit
zoomt uit
& brengt zichzelf in een elevated state of being.
Everyday meditation is a ritual to elevate your Self
Hier is de link naar de meditatie voor emotionele balans en perspectief.
Geen zin in meditatie?
Doe dan een heerlijk nourishing & elevating ritual voor jezelf. Zoals je gezicht traag masseren met olie,
een bad of douche nemen, bloemen plukken in je tuin... Do you.

FLOW WRITING

04 Hoe gaat het nu met jou?

05 Vanuit die elevated state, kijk naar het deel van jezelf dat zich
overweldigd voelt. Wees zacht naar haar. Wat heeft zij nu nodig?

Geef het haar.

FLOW WRITING

06 Vanuit deze nurtured safe space: wat wil er
getransformeerd worden? Welke energie, gedachte,
overtuiging... wil een andere vorm aannemen?

07 Na deze transformatie, wat is er dan mogelijk?

De wijsheid van je lichaam doet alles.
Je hoofd hoeft niets te doen, ook niet tussen te komen.
Adem door de transitie en ontvang de magie en heling van deze Pisces Full Moon.

FEEL TO HEAL

