
Sedona release 12.

Vraag 1.  

Wat heeft nu jou aandacht waardoor jij je niet kunt ontspannen, of dat als
onopgelost voelt? Is dat een negatieve overtuiging of misschien een situatie waarin je
zit, dat maakt niet uit.
 

Vraag 2.
   
Kun je alles wat dat nu bij je oproept aan herinneringen, geluiden, sensaties en
plaatjes verwelkomen in jezelf? Mogen die emoties en beelden er nu even zijn?
 

Vraag 3. 

Kun je de behoefte verwelkomen om hier iets aan te willen veranderen?

Aanvulling: Klinkt weer gek he? Natuurlijk wil je hier iets aan veranderen…maar 
Ben je eraan toe om uit deze comfortzone te stappen?
Ben je eraan toe om nieuwe, misschien spannende of enge ervaringen te krijgen?
 

Vraag 4.  

Kun je ook de wil om het dichtbij je te houden, het te rechtvaardigen en het uit te
willen leggen, of te verdedigen waarom je je zo voelt , verwelkomen en toestaan
er te zijn?
 

Vraag 5.  

Kun je de behoefte om hier helemaal klaar mee te zijn verwelkomen?
Ben je er al helemaal klaar mee of vervult nog een behoefte bij jou om je zo te
blijven voelen?
 



Vraag 6. 

Kun je verwelkomen hoe dit issue bijdraagt aan een gevoel van   identiteit van jou of
wie jij bent?
Is dit iets wat echt bij je hoort voor je gevoel?

Vraag 7.

Is dit issue het totaal van wat jij bent?
Ben jij alleen deze ervaring of ben je meer dan dat?

Vraag 8. 

Sta je open om te weten, dat wie of wat jij bent veel meer is dan dit issue?

Aanvulling: Dus besef je dat als jij in verbinding bent met jouw persoonlijke Abraham,
je ziel, de Bron of welke jij daar ook voor gebruikt. meer bent dan alleen je fysieke deel,
je lichaam?

Vraag 9. 

A. ben je je bewust van jouw zijn hier, van je handen, je voeten, van mijn stem?
B. ben je je bewust van jouw reacties?

Vraag 10.

Moet er voor het bewust-zijn iets veranderen aan je verleden, het heden of de
toekomst, zodat bewust-zijn in het nu kan bestaan?

Aanvulling: Jouw bewust-zijn is het totaal van wat je bent, dus je fysieke en je niet-
fysieke deel. Dus jij en jouw Abraham, ziel, Bron, hogere zelf.



Vraag 11.

Kun je je voor dit moment ontspannen bij het idee dat  het ruime bewustzijn, wat dit is,
komt en gaat?

Aanvulling:Dat je jouw verbinding met je persoonlijke Abraham niet altijd voelt maar dat
dat komt en gaat?

Dit is een ander soort release dan de meer standaard release. Er zijn mensen die dit
helemaal geweldig vinden maar net zoveel mensen die er niks mee kunnen. 
Ga het gewoon voor jezelf ervaren en als je vragen hebt? Stel ze in de volgende Q&A of
in de Facebookgroep.


