
De Wet van Aantrekking leert ons dat actie vanuit frustratie alleen maar meer
frustratie geeft, want als je iets doet vanuit een lage vibratie is dat wat je uitzendt en
dus wat je aantrekt. Daarbij wordt het dan elke keer een martelgang om deze actie of
handeling uit te voeren, je gaat er tegenop zien en voelt je dan elke keer ontevreden
of schuldig als je het niet gedaan hebt. 

Dat dient geen enkel doel natuurlijk. Maar we zijn nu eenmaal wezens die van actie
huouden en ook vaak geloven dat actie nodig is om iets te bereiken. Want als je actie
onderneemt vanuit een goed gevoel dan is het ook heerlijk om te doen en voel je je
achteraf voldaan en fijn.

Dit kun je bereiken door de negatieve emoties die jij hebt rondom bepaalde acties, los
te laten zodat je ze niet uitvoert vanuit motivatie maar vanuit inspiratie.

Vraag 1.
Kun je op dit moment gewoon even aanwezig zijn in het moment, gewoon zoals je nu
bent en opmerken wat nu-is?

Vraag 2.
Visualiseer je lichaam zoals jij wil dat het is, zoals gezond, vitaal en vol leven

Vraag 3.
En wat is dan de meest eenvoudige of simpele actie die je kunt ondernemen die je
lichaam ondersteunt om dit doel te bereiken?
Wat is het eerste wat er in je opkomt?

Vraag 4.
Hoe voelt het als je eraan denkt om deze actie uit te voeren?
Voel je er weerstand tegen?

Vraag 5.
Voel je de behoefte aan controle, zekerheid, erkenning, afgescheidenheid of eenheid?
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Vraag 6. 
Zoja, kun je dat dan alleen voor dit moment loslaten, gewoon zo goed mogelijk als dat
je kunt?

Vraag 7.
Wil dit ook graag loslaten?

Vraag 8.
En wanneer ga je dat doen?

Vraag 9.
Kun je openstaan voor het idee dat nu klaar bent en bereid bent en in staat bent om
deze actie uit te voeren?

Doe dit 3 x achter elkaar of vaker als je daar behoefte aan hebt.


