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VOLLE MAAN IN WATERMAN op zaterdag 24 juli 2021
Toeval bestaat niet en al zeker niet in dit prachtig flowende universum.

Het Watermantijdperk is écht gestart en net nu krijgen we dit uitzonderlijk kosmisch event: twee volle manen in
Waterman. Dé uitnodiging van Mr. Universo om ons volledig onder te dompelen in de uplifting Waterman vibes.

Deze energie staat in haar pure kern voor onvoorwaardelijke liefde, voor jezelf en voor de mensen rondom jou. Schuif je
excuses dus vrolijk langs de kant: deze periode is een uitnodiging om de verlangens van jouw hart ten volle te laten
stromen.

Ja, je hebt recht op geluk, overvloed, liefde, verbinding, een veilige community om jezelf te zijn en nog veel meer.
Neen, dit is niet egoïstisch.
Je hoeft niet eerst aan de ander te denken voor je aan jezelf denkt. Je hoeft jezelf niet kleiner te maken om de ander
meer plek te geven. Je hoeft niet in te boeten op het ene om meer van het andere te ontvangen.
Overvloed is overal aanwezig in dit universum, het is een flow waar je ten allen tijde op kan intappen.

Waterman herinnert ons eraan dat wanneer jij intapt op die flow en je verlangens volop laat stromen, jouw hart gevuld
wordt door het universum. Zo word jij een bron van energie die je op jouw beurt ook deelt met je omgeving. Zo maak jij
van deze wereld een nog mooiere plaats en dát is één van de kernwaarden van Waterman.

Geniet van deze Waterman Flow Writing, recht vanuit mijn hart naar het jouwe.

Liefs,
Lies
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FLOW WRITING

Sluit je ogen en verbind met je hart. Open daar alle
ramen en deuren en laat de energie vrijuit stromen.
Waar verlangt jouw hart naar? 

02Na de Full Moon Talk, wat wordt er bij jou
getriggerd? Welke woorden kwamen binnen of
welke herinneringen kwamen op?

Haal een paar keer diep adem. Keer je aandacht naar binnen. Voel jezelf zakken in je bekken.
Kom thuis in jezelf.



LET IT GO BYLET IT GO BYLET IT GO BY
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FLOW WRITING

Haal diep adem en observeer de ruimte rond je hart.
Hoe voelt die nu aan? 

04Haal diep adem en laat ook de schuld en schaamte
die je misschien ervaart rond je verlangens vrijuit
stromen. Geef ze hier alle ruimte en schrijf ze neer. 

Misschien had jij in het verleden een ervaring waarbij jouw verlangen(s) beschaamd werden of waar jij je schuldig voelde?
Ze waren te dromerig, niet realistisch, je was meer waard of het net niet waard, de ander kreeg het niet dus jij ook niet...



This is
the Age of Aquarius
and
Prosperity
is your Birthright.
———   YOGI BHAJAN
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FLOW WRITING

Laat je verlangens hier vrijuit stromen.
Wie ben jij, wanneer je jouw verlangens leeft?
Wat doe jij, wanneer je jouw verlangens leeft?
Hoe voel jij jou, wanneer je jouw verlangens leeft?



SET YOURSELF UPSET YOURSELF UPSET YOURSELF UP
FOR SUCCESSFOR SUCCESSFOR SUCCESS
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FLOW WRITING

Wat heb jij nodig om dit voluit te beleven? Om hier met een moedig hart in te
stappen, ook al voelt het spannend?



Dear Queen,

you are worth it
you deserve it

open your heart
&

receive it.

♡♡♡



Welkom in de Meditation Club - Welkom in de Meditation Club - Welkom in de Meditation Club - your Road to Prosperityyour Road to Prosperityyour Road to Prosperity
Prosperity betekent dat je helemaal jezelf kan en mag zijn. 
Waarbij jouw verlangens voluit mogen stromen en zich manifesteren. Omdat jij ze met open armen ontvangt. 
Je ervaart geen blokkades enkel een vrije stroom vanuit het universum die jouw richting uitkomt. 

Je Soul weet het -maar je hoofd sputtert waarschijnlijk nog tegen?

I know -het is gemakkelijk gezegd maar het vraagt moed om dit in de realiteit te creëren. Oude overtuigingen en
ervaringen vertellen je dat het niet realistisch is. Dat het niet voor jou is. Dat je andere verantwoordelijkheden
hebt waar je niet onderuit kan. Dat 'je verlangens volgen' betekent dat je je leven moet omgooien en alles zal
verliezen wat je nu hebt en... dat kan je toch niet maken?

Wat als ik jou vertel dat het ook anders kan.
Dat jij recht hebt op een leven waarin jouw verlangens voluit stromen, jij 100% jezelf mag zijn én dat het niet
betekent dat je je leven daarvoor 180° moet draaien. Het mag natuurlijk, maar het hoeft niet.

In deze editie van de Meditation Club bewandelen we samen de weg naar Prosperity in jouw leven.
We flowen mee met de Cosmic Waves in dit magische universum en starten op zondag 8.08 met de energie van
de nieuwe maan in Leeuw.

Hoe deze magische reis zich ontvouwt lees je op de website www.liesosaer.com >>> Meditation Club.
See you there.

With love, Lies


