
Weet je dat alle liefde die jij buiten jezelf zoekt bij anderen, al in jou aanwezig is?
Weet je dat jij goed genoeg bent precies zoals je bent, nu op dit moment?

Des te meer jij zult voelen dat je goed genoeg bent des te meer jij dit mee zult nemen
in je relaties, het zal je relaties zo mooi kleuren!

De volgende release helpt je om stap voor stap dichter bij het gevoel van zelfliefde te
komen, bij zelfcompassie en dus voorbij je innerlijke criticus.

Ga gewoon ervaren wat het met je doet, investeer in jezelf en geniet van het resultaat.

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

Vraag 2.
Kun je op dit moment openstaan voor de mogelijkheid dat jij goed genoeg bent
precies zoals je bent en dat de liefde die je vaak buiten jezelf bij anderen zoekt, al
aanwezig is in jou?

Vraag 3.
Check nu eens bij jezelf wat dit bij je oproept. 
Twijfel of misschien zelfs ongeloof?

Vraag 4.
En als dat zo is, kun je dat gevoel dan verwelkomen, het er gewoon laten zijn?

Sedona release: je bent goed genoeg!



Vraag 5.
En kun je ook het gevoel of de behoefte verwelkomen aan goedkeuring, controle,
zekerheid, afgescheidenheid of eenheid?

Je hoeft nu geen onderscheid te maken tussen deze behoeften, als je er maar iets van
voelt, welke het ook is, zeg je gewoon"ja".

Vraag 6.
En kun je nu proberen om die behoefte, welke het ook is gewoon los te laten?

Vraag 7.
Zou je deze behoefte aan...ook willen loslaten?

Vraag 8.
En wanneer zou je dat willen loslaten?

Herhaal deze vragen 3 keer of vaker als dat fijn voelt.
Check gewoon bij je eigen gevoel wat goed voelt.


