
Wat is een beperkend verhaal dat je jezelf steeds vertelt ?

Kun je in ieder geval openstaan voor de mogelijkheid dat jij niet je verhaal bent?

Kun je alles wat dit nu in je oproept toestaan om er te zijn?

Kun je ook het gevoel toestaan om hier iets aan te willen doen?

Kun je elk gevoel , dat bevestigt dat dit iets zegt over wie jij bent, toestaan?

Kun je de behoefte om dit verhaal over jezelf te blijven geloven, loslaten?

Kun je de behoefte om dit verhaal realiteit te laten zijn, loslaten?

Vragen: 

      Bv ; ik ben niet goed genoeg of Het is niet goed zoals het nu is.

      Dus; besef jij dat je meer bent dan de gedachte en overtuiging dat je niet goed 
      genoeg bent? Of dat het nu niet goed is zoals het is?         
      Dat de echte JIJ veel groter is dan dat? Dat die jouw ego-bewustzijn van frustratie 
      of tekort overstijgt?       

      Voel je hier emoties bij? Zie je beelden of voel je een reactie in je lichaam?

      Jij wilt dit natuurlijk veranderen want dit voelt niet fijn. Mag je dit van jezelf ook 
      veranderen?

      Jij bent niet je verhaal natuurlijk maar op dit moment voelt dat waarschijnlijk wel 
      even zo omdat de negatieve emotie ervan overheerst. Is dat voor dit moment ok?
 

      Dat klinkt gek he? Maar soms als je al zolang zo’n negatief verhaal over jezelf
      vertelt, is dat ook een soort veiligheid voor je. En ook een reden om in je  
      comfortzone te blijven. Als je dit verhaal namelijk niet meer gelooft komen er 
      misschien wel hele nieuwe en spannende uitdagingen op je pad. Wil je dat wel? 
      Ben je al zover?

      Hier geldt eigenlijk hetzelfde; ben je eraan toe om een positiever verhaal over 
      jezelf of over je situatie te vertellen met alle consequenties vandien?
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Als je nu niet teruggaat in je herinnering, of je focust op je lichaam, kun je dan
degene vinden die dit verhaal werkelijk gelooft?

Kun je ontspannen bij de gedachte dat verhalen komen en gaan?

      Als je nu verbinding maakt met jouw persoonlijke Abraham en jezelf ervaart als  
      meer dan alleen een fysiek lichaam, geloof je dit verhaal dan nog?

      Alles is eindig in het leven behalve het leven zelf. Kun je dat aanvaarden en de   
      controle loslaten en je overgeven aan de flow van het leven?

Naar behoefte kun je deze release herhalen.


