
Sedona release: overgang van angst naar liefde

Angst belemmert ons vaak in een relatie, of dat nou bindingsangst is, angst voor
intimiteit of de angst om gekwetst te worden. Als je deze angsten leert loslaten zul je
steeds meer de vrijheid ervaren om volledig aanwezig te zijn in je relaties.

Bij deze release kan het gaan om relaties uit het verleden, het heden of toekomstige
relaties, net wat op jou van toepassing is op dit moment.

Vraag 1.
Kun je iets noemen waarvan je bang bent dat het zou kunnen gebeuren?

Vraag 2.
Waarvoor ben je bang als het gaat om relaties, of om deze specifieke relaties?

Vraag 3.
Kun je de wil om dit te laten gebeuren loslaten?

Hiermee wordt niet bedoeld dat je dit bewust zou willen natuurlijk maar dat je er door
er zoveel aandacht aan te besteden steeds meer van uitnodigt in je realiteit want het
Universum kent geen “nee”die kent en herkent alleen de aandacht die je ergens aan
schenkt en geeft je daar meer van.

Herhaal deze vragen 5 x of zo vaak als goed voelt voor jou.



 Sedona relase: het voorkeur/afkeer proces. 

Bij deze release gaat het om het loslaten van zowel positieve gevoelens als negatieve
gevoelens.Elk koppel positieve en negatieve gevoelens vormt een hele laag van
beperkingen tav dat onderwerp die je dan in 1 keer loslaat.

Ook hierbij kan het gaan om een relatie uit het verleden, het heden of de toekomst.

Vraag 1.
Wat vind je prettig aan deze relatie?

Vraag 2.
Roept dat een behoefte op aan goedkeuring, controle of zekerheid?

Vraag 3.
Kun je die behoefte nu loslaten?

Vraag 4.
Wil je die behoefte ook loslaten?

Vraag 5.
Denk dan aan iets wat je niet prettig vindt in deze relatie.

Vraag 6.
Roept dat een behoefte op aan goedkeuring, controle of zekerheid?

Vraag 7.
Kun je die behoefte ook loslaten?

Vraag 8.
Wil je die behoefte ook loslaten?

Herhaal deze vragen 5 x of vaker als je dat prettig vindt.



 Sedona release: accepteren dat het is zoals het is. 

Hiermee wordt uiteraard niet bedoeld dat je je maar moet neerleggen bij het feit dat je
relatie knudde is maar is gewoon het uitgangspunt zoals je dat bij de Wet van
Aantrekking doet. Accepteren wat Nu is is een voorwaarde om iets te kunnen
veranderen.

Vraag 1.
Kun je jezelf de ruimte geven om je huidige relatie te acce[eteren zoals die is?
Kun je accepteren wat er in het verleden is gebeurd of wat er in de toekomst gaat
gebeuren? 

Vraag 2.
Kun je jezelf de ruimte geven om te accepteren wat er nu is?
Kun je je daar, nu voor dit moment bij neerleggen?

Vraag 3.
Kun je jezelf de ruimte geven om je huidige relatie te omarmen?

Vraag 4.
Kun je je relatie accepteren zoals die nu is?

Vraag 5.
Kun je jezelf nu de ruimte geven om te ontspannen, in de wetenschap dat alles goed is
zoals het nu is?

Herhaal deze vragen 3 x of vaker als dat beter voelt.



 

Een van de meest effectieve hulpmiddelen volgens Hale Dwoskin omdat zelfs de
lastigste situaties binnen relaties positief veranderen doordat er liefdevol evenwicht tot
stand komt.

Neem een specifiek persoon in gedachten waarover je je beter wilt voelen en met wie je
een fijnere relatie wilt hebben.

Vraag 1.
Probeerde deze persoon controle over jou uit te oefenen of voelde dat zo?

Vraag 2.
Zoja, kun je de behoefte om op jouw beurt controle over deze persoon uit te oefenen
loslaten?

Vraag 3.
Oefende jij controle uit over deze persoon?

Vraag 4.
Zoja, kun je dan nu de behoefte om controle over hem of haar uit te oefenen loslaten?

Vraag 5.
Wil je deze behoefte ook loslaten?

Herhaal deze vragen zo vaak als nodig is, je voelt zelf wel wanneer je emoties hierover
neutraal zijn.

Vraag 6.
Kun je deze persoon het recht geven om te zijn wie hij/zij is?
Is dat mogelijk, alleen voor dit moment?

Vraag 7.
Wil je deze persoon het recht geven om te zijn wie hij/zij is?

Vraag 8.
Geef je deze persoon nu het recht om te zijn wie hij/zij is?

Sedona release: het schoon-schip proces.



 

Dit is in wezen puur een beslissing die je neemt, een beslissing waarmee je voor vrijheid
kiest.

Vraag 9.
Was of is er iets aan hem of haar wat je afkeurde, wat je niet leuk vond?

Vraag 10.
Zoja, kun je dan de behoefte aan zijn of haar goedkeuring loslaten?
atte tekst toevoegen

Vraag 11.
Kun je jezelf de ruimte geven om alleen maar positieve gevoelens hebben voor deze
persoon?

Vraag 12.
Wil je alleen maar positieve gevoelens hebben voor deze persoon?

Vraag 13.
Heb je nu alleen maar positieve gevoelens voor deze persoon?

Als het antwoord “ja”is ga je door naar de volgende vraag.

Vraag 14.
Heeft deze persoon je uitgedaagd, tegengewerkt of bedreigd?

Vraag 15.
Roept dat een behoefte aan goedkeuring, controle of zekerheid op?

Vraag 16.
Kun je die behoefte loslaten?

Vraag 17.
Wil je die behoefte ook loslaten?

Vraag 18.
Heb jij deze persoon uitgedaagd, tegengewerkt of bedreigd?



 

Vraag 19.
Zoja, kun je dan de behoefte om hem of haar uit te dagen, tegen te werken of te
bedreigen loslaten?

Vraag 20.
Wil je deze behoefte ook loslaten?

Vraag 21.
Heeft deze persoon je uitgedaagd, tegengewerkt of bedreigd?

Vraag 22.
Zoja, kun je dan de behoefte aan zekerheid of overleven die dat wellicht heeft
opgeroepen loslaten?

Vraag 23.
Wil je dat ook?

Vraag 24.
Heb jij deze persoon uitgedaagd, tegengewerkt of bedreigd?

Vraag 25.
Zoja, kun je het verlangen om jezelf op die manier te beschermen loslaten?

Vraag 26. 
Wil je dit loslaten?

Stel jezelf deze vragen zo vaak als nodig is, ga daarna door met de derde vraag in deze
reeks.

Vraag 27.
Kun je jezelf de ruimte geven om je alleen goed, veilig en vl vertrouwen te voelen bij deze
persoon?

Vraag 28.
Wil je jezelf de ruimte geven om je alleen goed, veilig en vo vertrouwen te voelen bij deze
persoon?



 

Vraag 29.
Voel je je nu alleen goed, veilig en vol vertrouwen bij deze persoon?

Als het antwoord “ja”is ga je door met de volgende vraag.

Vraag 30.
Heeft deze persoon je afgewezen, afstand van je genomen of je in de steek gelaten of
voelde dat zo?

Vraag 31.
Zoja, kun je het verlangen om één te zijn met deze persoon los laten?

Vraag 32.
Wil je dit ook loslaten?

Vraag 33.
Heb jij deze persoon afgewezen, afstand genomen of in de steek gelaten of voelde dat
zo?

Vraag 34.
Zoja, kun je dan het verlangen om hem/haar af te wijzen, afstand van te nemen of in de
steek te laten loslaten?

Vraag 35.
Wil je dit ook loslaten?

Herhaal deze vraag zo vaak als nodig is om een “ja”te voelen.

Vraag 36.
Kun je jezelf nu de ruimte gevn om je één te voelen met deze persoon? Is dat mogelijk?

Vraag 37.
Wil je jezelf de ruimte geven om je één te voelen met deze persoon?

Vraag 38.
Heb je nu het gevoel dat je één bent met deze persoon?

Weet je dat dit puur een keuze is? Als je antwoord op deze vraag “ja”is ben je klaar. Als je
twijfelt kun je misschien nog wat langer doorgaan.


