
Holistisch releasen is gebaseerd op het principe dat alles zich aandient in paren, in
dualiteit. Dus je wilt bv een relatie maar maakt je er ook zorgen over. Dus ‘wel” en “niet”
is beide aanwezig. 
In de Wet van Aantrekking herkennen we dit natuurlijk heel goed: je wilt iets heel graag
maar je hebt bv niet het vertrouwen dat het ook realiteit kan worden. 

Het is deze dualiteit die ons steeds gevangen houdt op de plek waar we staan en
waardoor we geen stap verder komen. Dus: Hoe ziet mijn leven eruit zonder dat ik dit
heb, doe, ben, en: Hoe ziet mijn leven eruit met dat ik dit heb, doe of ben

Bij deze release nodig je steeds beide kanten uit om er gewoon te zijn. En door ze
gewoon te laten zijn, laat je ze los. 
Klinkt eenvoudig toch?

Ok, dan ga je nu beginnen!

Vraag 1.
Welke spanning voel je op dit moment? Kun je daar contact mee maken, je er even
bewust  van zijn? 

Denk bv aan een situatie die normaal gesproken spanning bij je oproept, bv een  
 gebrek aan geld, of een conflict, net wat er speelt in jouw leven.

Vraag 2.
Probeer nu contact te maken met de ontspanning die het je geeft als je bv wel geld
genoeg zou hebben of als het conflict opgelost zou zijn.

Probeer dit gewoon zo goed mogelijk te doen, ga niet forceren. Ook dit zal na wat
oefening steeds makkelijker gaan.

Holistic releasen.



Wissel deze vragen 4 x af.

Wat voel je nu?

Dan ga je door met de volgende 2 vragen.

Vraag 3.
Waarschijnlijk is nog niet alle spanning rondom jouw gekozen onderwerp weg. Kijk en
voel wat er nog aan spanning over is en laat deze zo goed mogelijk toe. 

Vraag 4.
Maak nu weer contact met het fijne gevoel dat je krijgt als je denkt aan de overvloed
aan  geld of het opgeloste conflict.

Wissel deze vragen ook 4 x af.

En hoe voel je je nu?
Meer ontspannen? 
Lichter, meer open vanbinnen misschien?


