
Kan ik mezelf de ruimte geven om te besluiten dat ik genoeg ben gestraft door
mijn eigen harde oordelen over mezelf?
Kan ik het verlangen om mezelf te straffen door zo negatief te oordelen loslaten?
Kan ik het voornemen laten varen om mezelf in de toekomst weer zo te
veroordelen?

Welk voordeel had het om mezelf steeds zo te veroordelen?
Welk nadeel had het om mezelf steeds zo te veroordelen?

Welke behoefte lag hieronder; behoefte aan zekerheid, controle of goedkeuring?

De volgende loslaat procedure is bedoeld om onze innerlijke criticus eens flink aan te
pakken omdat die genadeloos kan zijn in het negatief beoordelen van je gedrag. Hij
straft je door hoge eisen te stellen en boos te worden als je daar niet aan kan voldoen.

Deze stem van je ego gaan we stap voor stap de mond snoeren waardoor je je steeds
lichter en blijer gaat voelen. Want als het ego dimt horen we onze innerlijke stem
steeds beter. Je innerlijke stem, je Bron, je persoonlijke Abraham die jouw innerlijke
navigatie is op jouw weg naar liefde, vrijheid en geluk.

Besluit dat je genoeg gestraft en veroordeeld bent door je ego!

Vraag:

( Wissel deze 2 vragen een aantal keer af tot je geen antwoorden meer weet))

Behoefte aan zekerheid; voldoen aan je eisen geeft je duidelijkheid en zekerheid van
waar je staat. Dit kan je rust geven.
Behoefte aan controle: jij wil bepalen waar je staat en je gaat alleen voor het beste
dus stel je hoge eisen.
Behoefte aan goedkeuring: zijn het jouw eisen of de eisen van je ouders bv die je
overgenomen hebt? Heb je behoefte aan hun goedkeuring?

Sedona release - je innerlijke criticus loslaten



Kan ik de behoefte aan zekerheid, controle of goedkeuring accepteren?
Kan ik accepteren dat ik deze behoefte niet meer wil voelen of hebben?
Kan ik deze behoefte nu dan ook loslaten?

Wil ik deze behoefte aan zekerheid, controle of goedkeuring blijven houden?
Of wil ik liever vrij zijn ?

Wil ik de behoefte aan controle, zekerheid of goedkeuring houden?
Of wil ik leven vanuit liefde en ontspanning?
Kan ik NU de behoefte aan goedkeuring, zekerheid of controle loslaten?

Kan ik NU beslissen dat ik mezelf voortaan door de ogen van liefde bekijk?
kan ik NU beslissen dat ik mezelf voortaan liefdevol toespreek?
Kan ik NU beslissen dat ik voortaan ondersteunende en positieve gedachten heb
over mezelf?
Kan ik dus NU beslissen dat ik goed ben zoals ik ben op dit moment?

Wil ik Nu beslissen dat ik mezelf voortaan door de ogen van liefde bekijk?
Wil ik beslissen dat dat ik mezelf voortaan liefdevol toespreek?
Wil ik NU beslissen dat ik voortaan ondersteunende en positieve gedachten heb?
Wil je nu beslissen dat je goed bent zoals je bent nu op dit moment?

Bekijk jij jezelf voortaan door de ogen van liefde?
Spreek jij jezelf voortaan liefdevol toe?
Heb jij voortaan alleen positieve en ondersteunende gedachten over jezelf?
Ben je goed genoeg zoals je bent?


