
Beantwoord de vragen vanuit je hart en niet vanuit je hoofd. Je hoofd zal zich er zeker
mee willen bemoeien maar focus je op je gevoel. 
Ga geen discussies met jezelf aan maar ervaar gewoon wat het eerste in je opkomt. En
bedenk dat “nee” een net zo waardevol antwoord is als “ja”.  

Dit klinkt gek he? 
Maar als jij op een vraag direct een “nee” voelt en dit gevoel ook toestaat, verbind je je
dus met “nee” en laat je het daarmee los.

Een emotie toestaan = een emotie loslaten

En dus maakt het niet uit of je “ja” of “nee” antwoord, als het maar klopt bij wat je voelt.

De drie vragen die je zo krijgt zijn: 

Zou je het kunnen loslaten? 
Zou je het willen loslaten?
Wanneer ga je het loslaten?

De vragen zijn uitnodigingen om los te laten, geen bevelen. Ga gewoon ervaren wat ze in
je oproepen. 

De basis release extra.

Kun je op dit moment gewoon even stoppen en gewoon even zijn wie je bent…. en
opmerken wat er nu is?
En kun je  dan denken aan iets in je leven wat je graag zou veranderen of verbeteren?

Bv op het gebied van gezondheid, relaties, financiën/carrière of algemeen welzijn

Kun je je daar nu licht op focussen, zo goed als je kunt?

Kun je de emoties, plaatjes, geluiden die dit oproept toestaan er te zijn? Gewoon zo
goed als het je nu lukt.



En zou je het nu kunnen loslaten? Zou dat lukken?
En zou je het nu willen loslaten?
Wanneer?

Merk je al een verandering? Als dat niet zo is is dat helemaal ok hoor. 

Doorloop deze vragen 3 x achter elkaar. 
Dat kan steeds met hetzelfde onderwerp zijn of met verschillende onderwerpen, die
keus is aan jou. 

Als je de releases zelf doet kun je kiezen of je de vragen in de ik-vorm of in de jij-vorm
uitspreekt. Net wat je voorkeur heeft.

En ja, je mind zal in opstand komen omdat die maar heel moeilijk kan accepteren dat
het zo eenvoudig is.


