
Verwilder 
je WerkGa naar buiten

Start with prayer

Luister naar je intuïtie

Dans op blote voeten

Volg je eigen ritme

Of je nou voor jezelf bezig bent of met een
klant, ga naar buiten. Maak hier contact
met de dieren, planten en bomen die er

zijn, en de elementen om je heen. 
- Waar in jouw omgeving is een fijne

buitenlocatie?  
- Welke activiteiten in je bedrijf kun je

gemakkelijk in de natuur doen? 
- Hoe maak jij contact met 'buiten'?

Je bent een onderdeel van de natuurlijke
wereld, en het goddelijke leeft in jou.  

Met prayer (gebed) maak je contact met het
goddelijke boven, onder, rondom en in je,

en start je je dag in alignment.  
- Waar ben je dankbaar voor? 

- Hoe voel jij je het meest 'als vanzelf'
verbonden met de natuurlijke Bron? 

- Wat is jouw gift/geschenk aan het leven?

We weten en voelen veel meer dan we
denken. Geef gehoor aan die wijsheid! 

Waar het een ander betreft, check dan je
gevoelsmatige aanname voordat je erop

handelt.  
- Waar in je lijf voel je 'dit klopt niet'? 

- Waar in je lijf voel je 'dit is heel juist'?  
- Wat kun je doen om hier meer ruimte

voor te maken?

Laat je voetzolen de grond onder je kussen
en dans op blote voeten op jouw favoriete

muziek. Volg de bewegingen die je lichaam
vna nature maakt; alles mag hier.  

- Welke muziek/nummers geven jou het
gevoel wild, vrij en prachtig te zijn?  

- Welke muziek/nummers laten je voelen
dat je onderdeel bent van iets dat oud, oer,

wild en vrij is?

De seizoenen, de maan en ons eigen
innerlijk ritme zijn allemaal van invloed op
hoe we ons voelen, waar we goed in zijn en
waar we minder goed in zijn, at any given

moment. Volg die flow in plaats van
ertegenin te zwemmen! 

- Wanneer voel jij je 'on top of your game'? 
- Wanneer wil je het liefste wegkruipen? 
- Wat kun je doen om dit meer te eren? 


