
När vi haft ett liv som har gjort att vi emellanåt känt det

som att vi är i en torktumlare, att vi inte hunnit sortera det

vi gått igenom, så blir kontroll fokuserade, och när vi är

kontrollfokuserade, slutar vi att vara i flow och vi slutar att

vara i kontakt med vårt innersta, vår innersta kärna.

Du behöver inte mer utbildning för att vara värd allt, du

behöver inte se ut på ett annat sätt, du behöver inte ha

saker i ditt liv ogjort för att du ska vara värd allt.

Du är värd allt.

Du är fylld av gudomlig helande kraft som verkar genom

dig hela tiden.

Du lägger märke till den kraften när du stannar upp och

tillåter din kropp att vara med under dagen.
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Själen håller dig om ryggen, själen trycker aldrig ner dig,

själen sjunger en lovsång för dig varje morgon och önskar

dig en underbar dag.

Det är därför det är så viktigt att lägga en positiv rutin

DIREKT på morgonen, du behöver skapa kontakt med

kroppen och själen - inte låta hjärnan vara överbelastad

och ge den allt ansvar.

Svårigheter är inte till för att förstöra för dig, för att bryta

ner dig, svårigheter finns för att leda dig framåt - uppåt  -

vidare.
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Själen vill att du litar på din kropp för själen pratar

genom din kropp upp till din hjärna.

Själen vet att du har ett högre beskydd som  är svårt för

dig att förstå eftersom så mycket kärlek som den källan

består av är oändligt, och oändligt är ofta ogripbart för

oss.

Om du vill leva ett stort liv, om du vill leva ett liv med

magi och mystik så behöver du koppla in din själ i ditt

dagliga liv.

Du kommer att få mer gjort och du kommer att göra mer

som går utanför din komfortzon eftersom du har din själ

i ryggen som ger dig beskydd och trygghet.
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Själen är den äldsta, visaste delen av dig, 

Själen är ren kärlek, det finns ingenting annat i själen än ren

kärlek.

Själen vet vad som är ditt syfte, själen vet vilka lektioner du

behöver gå igenom i detta livet innan du kommer att lita helt

och fullt på dig själv och din själ.

Själen ser alltid det bästa i dig, själen är vital och nyskapande,

själen har ingen uppfattning om att det finns någonting som du

inte kan komma igenom till andra sidan.

Själen har ett så högt värde att själen alltid vill att du lyfter på

huvudet och går med värdighet genom livet.

Själen visar dig om och om igen vad du inte är - så du kan byta

kurs, och vända ansiktet mot kärleksfulla miljöer istället.

Själen ger dig tecken hela tiden - du behöver bara lyssna.

Vad är själen?
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Skriv ner dina egna reflektioner kring det du precis
har gått igenom ovan.
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Små löften för att börja leva med själbaserat
ledarskap

Idag ska jag fokusera på att stilla mig själv så jag kan möta min
själ på morgonen

Mitt dagliga löfte till mig själv är att skifta mitt mönster när
 jag....

Jag är tacksam för

När jag ändrar                                  kommer jag att uppleva

Jag har mitt framtida jag som jag så gärna vill möta och jag kan
börja möta den personen idag genom att 

Jag är tacksam för

Morgon reflektion
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Små löften för att börja leva med hjärtbaserat
ledarskap

När jag fokuserade på 
och höll mitt löfte till mig själv kände jag 

Mitt framsteg idag var att jag lade märke till

Idag har jag lärt mig att 

Den här kunskapen kommer jag att använda för att  

Jag är tacksam för

Kvälls reflektion


