
OPDRACHT DAG 3

Je hebt gisteravond ontdekt HOE je een nare situatie loslaat (of in elk geval, een eerste stap)

1.Vandaag mag je met onderstaande release verder oefenen met het loslaten van het probleem
waar je gister met mij samen mee hebt geoefend.

Release:

Neem de situatie in gedachte die je heel graag anders wilt. Waar je vanaf wilt. Die je graag wilt
verbeteren.

● Welke gevoelens triggert deze situatie in jou?

Kan je ook die gevoelens er helemaal laten zijn? Ze gewoon bewust worden… Je
hoeft er niks mee te doen nog. Alleen maar ze waarnemen…

● Kan je de gevoelens lokaliseren?

Kan je ook deze sensaties gewoon even bewust worden en er losjes met je aandacht
mee samen zijn?

● Kan je voelen dat het lijkt of je deze gevoelens bent. Dat je ze geloofd. Je vindt ze
gerechtvaardigd. Je bent het ermee eens…

Kan je je daar bewust van worden en het er even laten zijn?

Kan je je bewust worden dat je met dit alles juist met je aandacht bij datgene bent wat je niet wilt
en daarmee het aan het voeden bent met je aandacht?

🤍 Zou je dan nu alles wat je je bewust bent geworden kunnen loslaten? Ja of nee?

🤍 Wat je antwoord ook was bij de vorige vraag: Zou je het willen loslaten? Ja of nee?

🤍 Wat je antwoorden ook waren, wanneer laat je het los? Nu of niet nu?

Ga met je aandacht opnieuw naar je probleem en voel wat je erbij voelt nu. Als het nog niet als
een lichtere of meer neutrale situatie voelt, dan mag je deze release herhalen net zolang tot je
voelt dat je vrij bent van dit probleem.

Als je dat nog niet hebt gedaan; bekijk deze video. Is prachtig en het bewijst wat je gister en
vandaag leerde: de kracht van je intentie!

https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w&t=3s



