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Yes! Je bent er.
DANKJEWEL.

Het is mijn droom dat steeds meer vrouwen zich gaan
herinneren waarom ze werkelijk hier zijn en ze de tools
te geven om deze zielsmissie om te zetten in het
mooiste leven. 
Het is mijn droom dat ik je tegenkom op straat en jij
mijn ziel raakt omdat jij zo vervuld bent dat je hart
overloopt!
Het is mijn droom dat jij jouw waarde als
vanzelfsprekend gaat zien, zoals ik jouw waarde al zie.
Door dit e-book te downloaden maak je al een klein
stukje van mijn droom waar. Dankjewel. 
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Wie ben ik?
IK BEN SAVITRI.

DEZE NAAM DRAAGT DE VIBRATIE VAN WIE IK
WERKELIJK BEN IN ZICH. 

MIJN TOOLS

Het is mijn zielsmissie om jou er aan te
herinneren wie je werkelijk bent en waarom je

hier bent, op dit exacte moment.  

De tools die ik gebruik zijn Kundalini Yoga,
coaching, mijn intuïtie, mijn kennis over het

lichaamssysteem en voeding, yogische 
 numerologie,en mijn gave om ieders plek in het

geheel te zien. 



Het tijdperk van transitie
SHAKTI RISING

we leven in een tijdperk van transitie en
ontwaking. Steeds meer mensen zijn zich bewust van
hun eigen wensen en verlangens, en daarmee komen
ook de blokkades naar boven. Niet voor niks waren
er nooit eerder zoveel coaches, therapeuten en
healers actief. Stuk voor stuk zijn ze nodig als we
onszelf en onze Moeder Aarde willen helen en
begeleiden naar de volgende fase.

Het is NU de tijd dat jij, mooie vrouw, opstaat, je
hart vult, opent en laat overvloeien. Het is tijd dat
we de Shakti energy laten stromen!  WWWW.DIEETVANDELIEFDE.NL



We hebben je nodig! 

JOUW GIFT

DE STEM VAN SOURCE

JE TYPE

Jouw combinatie van ervaringen,
lessen, talenten en gaves is UNIEK.

Verspil ze niet langer! 

Luister naar die stem. Creëer je
eigen rituelen, en luister naar

alles dat je vreugde geeft.

Jouw zielsmissie is je WHY. Maar je
HOW is de combinatie van wie jij

bent, wat jouw joy geeft en waar je
talenten liggen. Jij en ik kunnen

dezelfde WHY hebben maar dit totaal
anders naar buiten brengen. 



HET GEEFT JE FOCUS.
Vaak hebben we meerdere talenten en passies.
Het helder krijgen van onze zielsmissie geeft
ons de juiste focus. 

JE GAAT JE BETER AFSTEMMEM. 
Het universum of source-energy, praat met je.
Door je zielsmissie te begrijpen, ben je
ontvankelijker voor die signalen. 

JE GAAT JE EIGEN WAARDE INZIEN.
We hebben geleerd onze eigenwaarde uit onze
omgeving te halen. Het ontdekken van je
zielsmissie geeft jouw een oneindig intrinsiek
gevoel van  eigenwaarde. 

Waarom het belangrijk is dat jij je zielsmissie helder hebt



Geluk ligt verborgen in het leven van
jouw Dharma
EN DUS NIET ANDERSOM

We zijn allemaal op zoek naar geluk. Lange
tijd dacht men dat geluk zat in het
verkrijgen van materiële rijkdom. Iedere
generatie wilde het beter doen voor de
volgende. Financiële stabiliteit is
belangrijk, maar steeds meer mensen
beseffen dat het verkijgen van die
stabiliteit niet hun drijfveer kan zijn. 
Ze voelen dat er meer is. Dat er iets op ze
wacht dat veel mooier en grootser is!

Dat, lieve vrouw, is de roep van source die
je vraagt om je werkelijke missie hier op
aarde te gaan leven. 





Wat is je zielsmissie?
EEN ANDER WOORD DAT IK OOK
WEL GEBRUIK VOOR
ZIELSMISSIE IS DHARMA.

Dharma laat zich op meerdere manieren
vertalen maar in deze context betekent
het: Het doel van jouw ziel hier op
aarde, de reden dat je hier bent. 



hoe weet ik nou waarvoor

ik hier echt ben?
WAT ZIJN MIJN GAVES?
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Deze drie dingen zijn
als een wegwijzer naar

jouw Dharma.
JE ARCHETYPE
hoe manifesteer jij je als mens?

Voorbeelden van archetypen zijn; de
visionair, de strijder, de activiste
verzorger, de entertainer etc.

JE MEDIUM
hoe uit jij je het liefste?

Dit is de manier waarop source door
jouw heen beweegt. Het is je gave om
te schrijven, of kunst te maken, te
zorgen of echt te begrijpen.  

JOUW EXCITEMENT?
waar gaat jouw innerlijk
vuur van branden?

Dit is de manier waarop het
universum met jou communiceert.
Het is een onderwerp dat iets bij
jou aanwakkert.



WAT IS JOUW
ARCHETYPE?

Schrijf eens op waar
jij je het liefste mee
bezig houdt; ben je een
spreker? Stroom je over
van de businessideeën?
Ben je op je best als
je kunst kunt maken?

Ben je een verzorger of
sta je op de barricade

tegen onrecht?  

JOUW MEDIUM
 

Welk medium gaat je het
meest natuurlijk af?

Ben je meer een
schrijver of een

spreker? Houd je ervan
kennis te delen? Waar

krijg je vaak
complimenten over? Daar
ligt een waardevolle
aanwijzing voor wat
jouw medium is. 

WAT GEEFT JOU
EXCITEMENT? 

Dit kunnen onderwerpen
of grote thema's zijn

zoals wetenschap,
spiritualiteit, het
lichaam, voeding,

onderzoek, het redden
van de aarde, anderen

laten lachen of
ontroeren, dingen er
mooi uit laten zien.
Schrijf ook deze op.

WELKE OBSTAKELS
HEB JIJ

OVERWONNEN? 

Dat wat jij zelf hebt
overwonnen, jouw

grootste lessen, daar
ligt jouw goud. Dat is

wat jij anderen te
bieden hebt. 

Schrijf ze eens op en
verbaas je over de weg
die je al gegaan bent. 

Het universum praat met je



EN DAN KOMEN WE BIJ JOUW
SUPERPOWER!

Dit is het unieke talent dat jij hebt
ontvangen om te delen met de wereld.
Misschien heb jij een ongekend groot
hart, misschien kan jij aanvoelen
waar iemand pijn heeft, misschien kan
jij moeilijke dingen heel simpel
maken, misschien schrijf jij boeken
waarin je lastige thema's moeiteloos
weet te koppelen, of misschien ben
jij die leider die mensen weet te
organiseren en leiden voor een groter
doel! 



Mijn Dharma als
voorbeeld
VISIONAIR, TEACHER.

MIJN ARCHETYPE
Mijn primaire archetype is de visionair.
Ik zie het grote plaatje, leg verbanden,
en boven alles zie ik een ieder voor wie

hij/zij/hen echt is.

WAT GEEFT MIJ EXCITEMENT
Dat moment dat een vrouw haar blokkade

overwint en die stap richting haar
zielsmissie zet. Dát wakkert echt mijn vuur

aan! 

MIJN MEDIUM
Schrijven is mij altijd goed afgegaan, op de
2e plaats gevolgd door vertellen. Ik schrijf

blogs, en maak youtube video's. 

OBSTAKELS
Ik overwon mijn eigen angst om mijn missie

te gaan leven en uitdragen. 
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MIJN SUPERPOWER

Mijn superpower is dat ik al
zie wie jij werkelijk bent.

Hierdoor maak ik de weg al
voor je vrij. 
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gebruik het volgende

werkblad om jouw eigen

zielsmissie helder te
krijgen.

MAAR WACHT! DOE EERST DE MEDITATIE! 



SCHRIJF HIER
JOUW ARCHETYPE

 

WAT WAKKERT
JOUW VUUR AAN?

WELKE OBSTAKELS
HEB JIJ

OVERWONNEN? 

WAT IS JOUW
SUPERPOWER?

 

Ontdek jouw zielsmissie
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ONTDEK JOUW ARCHETYPE

Op de volgende pagina vind je
een overzicht van de

archetypes
GEBASEERD OP DE ARCHETYPES VAN SAHARA

ROSE. 



DE TEACHER
 
 
 

De leraar is hier om de
lessen die zij zelf geleerd
heeft door te geven. Zij

leren zelf ook weer door het
teachen van anderen. Ze
hebben vaak een goed
ontwikkeld 1e chakra.

DE ONDERNEMER
 
 
 

Jij bent hier om de problemen
in de maatschappij te

adresseren en transformeren 
 dmv prachtige

businessideeën.Jij hebt dat
gouden idee waar niemand op

was gekomen! Een sterk
navelpunt, of 3e chakra is

onontbeerlijk.  

DE VERZORGER
 
 
 

Jij bent hier om te zorgen
voor verbinding. Je krijgt
voldoening door het zorgen
voor anderen. Je bent een
healer van nature. Vaak een

sterk ontwikkeld hart chakra. 

DE ARTIEST
 
 
 

 
De artiest is hier om

schoonheid te creëren. Jij
channeld source dmv
expressie, of het nu

schilderen, zang, design,
dans of poëzie is. Schoonheid

is je way of life. Sterk
ontwikkeld 3e oog.

DE VISIONAIR
 
 
 

Dit zijn mensen die hier zijn
om te helpen in de transitie
naar het nieuwe paradigma. Ze
zijn van nature in connectie
met Source en vertalen de
boodschappen dmv het woord.
Met name keelchakra en 3e

oog. 

DE ONDERZOEKER
 
 
 

 
Jij bent van nature

nieuwsgierig en wilt de
wereld op diep niveau

begrijpen. Je bent als een
spons als het gaat om kennis.
Jij kijkt verder daar waar
anderen stoppen. Je bent

onmisbaar als het gaat om de
waarheid vinden. Een sterk 3e
en 6e chakra zijn belangrijk. 



DE ENTERTAINER
 
 
 
 

Jij bent hier om ons te laten
lachen, huilen, verbazen,
nadenken etc.  Van elk saai
onderwerp maak jij iets

leuks, moois of grappigs. Je
bent op je best in de

spotlight.Een goed ontwikkeld
2e en 5e chakra. 

 

DE ACTIVIST
 
 
 
 

Jij bent hier om misstanden
aan het licht te brengen en
mensen tot actie over te

laten gaan. Je bent gedreven
de wereld mooier achter te
laten dan je haar vond. Jij
ziet de interconnectie tussen
alles en iedereen. Een goed

ontwikkeld keelchakra! 

 

DE WARRIOR
 
 
 
 

De strijder is hier om te
beschermen. Je hebt een sterk

moreel kompas. Jij bent
altijd jezelf en weet jezelf
goed uit te drukken. Jij bent

degene die opstaat als
niemand dat durft. Je bent

sterk verbonden met je
lichaam, goed ontwikkelde 1e

3 chakras. 

 



Jouw Dharma Type
VAAK HEB JE ÉÉN HOOFD TYPE EN
NOG EEN PAAR WAAR JE JE OOK
VERBONDEN MEE VOELT.

Dwing jezelf om te kiezen en dan zal je
ontdekken welke van de types het beste
omschrijft hoe jij je manifesteert in de
wereld. Maar je zal ook altijd iets
herkennen bij de anderen. Zo ben ik
duidelijk de visionair, maar ik ben ook
echt die zorgzame vriendin die voor je
kookt en voor je zorgt wanneer je dat nodig
hebt, Ik ben ook dol op zingen en tekenen
en schilderen.  



Houd je mail in de gaten! 
DIT KAN JE NOG VERWACHTEN:

EEN MEDITATIE DIE JE TERUG BRENGT NAAR JE
KERN

SPECIFIEKE VRAGEN

Soms zijn we zo ver weg van onze ziel gerraakt dat
het heel moeilijk is te voelen wie we echt zijn.Ik
heb een prachtige meditatie voor je opgenomen die

je direct weer terugbrengt bij wie je in wezen
bent. 

Via de mail ontvang je van mij specifieke vragen
die je verder zullen helpen in het ontdekken van je

zielsmissie. 



Nog even dit!
ER IS GEEN ARCHETYPE OF MISSIE
BETER OF BELANGRIJKER DAN DE
ANDER. JUIST HET WAARDEREN EN
VOL INNEMEN VAN ONZE PLAATS IN
HET GEHEEL ZAL DEZE WERELD EEN

MOOIERE PLEK MAKEN !  

Vragen?
STUUR ME EEN MAIL, IK LEES EN
BEANTWOORD ALLES MET LIEFDE:
TESSA@DIEETVANDELIEFDE.NL



What the world really needs is you.
Being more of YOU.

SAVITRI 


