
Emoties zijn niet zo solide of echt als ze misschien lijken. Op het moment dat je tot in
de kern van je emoties duikt zul je merken dat het eigenlijk maar een dun oppervlakkig
laagje is waar alle pijn en het lijden zich bevindt. Het is als een zeepbel. Zodra je de
emoties toelaat, spat de zeepbel uit elkaar en wat daaronder ligt is ruimte, stilte en
liefde. Maar neem vooral niet zomaar aan wat ik zeg maar voel je uitgenodigd om zelf op
onderzoek uit te gaan. Net als bij alles wat ik je over de Wet van Aantrekking vertel, geldt
hier ook dat het zoveel waardevoller is om hierin jouw eigen waarheid te ontdekken
want die zal beklijven.

De Release.

Vraag 1.
Bedenk iets in je leven waar je verandering of verbetering zou willen zien.     
Wat roept dit aan emoties in je op?    

Vraag 2.
Kun je deze emoties toelaten?  Mogen ze er voor nu gewoon even zijn?

Vraag 3.
En kun je nog een stapje verder gaan door naar de kern van deze emotie te gaan? Kun je
er even helemaal induiken?    

TIP: het kan helpen om voor je te zien dat je een ladder afdaalt in een diepe put.

Vraag 4.
Kun je dan nog een beetje dieper gaan? Gewoon zo goed als je kan, ga niets forceren.

Vraag 5.
En kun je nog wat dieper gaan? Kun je er doorheen kijken en zien wat er aan de basis
ligt?   

Vraag 6.
Probeer dat nog eens, misschien nog wat dieper? Gewoon zo goed mogelijk. Kun je dan
zien, voelen of ervaren  wat er onder je emoties ligt?   

Tot in de kern van je emoties duiken.



Vraag 7.
En kun je dan nog wat dieper gaan?   

Waarschijnlijk heb je gemerkt dat op een bepaald moment de emotie waarmee je
startte, ineens oploste, er gewoon niet meer was en dat je je ineens veel lichter en blijer
ging voelen. Dat is wat er gebeurt als je door de laag van je emoties heen gaat en je
weer bij je kern uitkomt. 
Je kern van liefde, licht en ruimte. 

En als je twijfelt of dit bij jou ook zo is, maak je geen zorgen. Je doet dit pas voor de
eerste keer. Naarmate je dit vaker doet zal het je meer duidelijk worden en zul je
duidelijker een shift gaan ervaren. 

Maar ook als dat niet zo is: no worries! Er zijn nog zoveel andere releases dat er altijd
wel een paar bij zitten waar jij mee uit de voeten kan.


