Geleide meditatie – Energetisch uitbreiden van
jezelf …en aantrekken van cliënten
* Sluit je ogen en adem diep en rustig in …..en
weer uit…….
* Neem de energie in je lichaam waar……..Neem
die energie en breidt het uit buiten je
lichaam….een meter om je heen….uit naar de hemel boven je….uit in de grond onder
je….breidt het uit….
* Overal waar je gaat daar ben je.
* Nu ga je verder en word je groter en groter….zo groot als deze ruimte. En stel je
voor dat je zo groot kan zijn als je wilt zijn.
* Nu maak je jezelf groter….en groter….zo groot als dit gebouw waarin je nu
bent…....en je gaat verder….. groter en groter……zo groot als deze stad waar je nu
bent……groter en groter………….zo groot als het land waar je nu in bent…………groter
en groter……………..zo groot als het continent waar je nu bent ………..groter………zo
groot als de hele wereld………verder en verder…….het universum in….verder en
verder voorbij het universum en de andere sterrenstelsels…………….en daar
voorbij…..
* Sta jezelf toe om alleen bewust te zijn van je eigen energie, de energie die jij bent
en vanuit deze ruimte sta je jezelf toe om alle oordelen over jezelf los te laten… alle
oordelen en je hoeft ze niet met je verstand te benoemen…………..laat ze los…..want
alle woorden vertegenwoordigen alleen maar energie en het is de energie die
blokkeert…..dus alle issues die je hebt met je lichaam, alle oordelen en vastgezette
gezichtspunten die je wilt laten gaan…over je business………over het al dan niet
kunnen krijgen van cliënten……..over hoe lastig het is om cliënten te
vinden………over hoe makkelijk het is enzovoorts enz…..
* Je gaat met je intentie naar het punt van oorsprong van die oordelen en visies en
je gaat ze oncreëren…………met jouw intentie…………..laat het gaan…………..laat het
gaan………….laat het gaan…
* Nu, met deze ontstane ruimte, welke nieuwe keuzes kan je nu maken…..die je nog
niet eerder wilde maken……..welke nieuwe keuzes zijn er nu beschikbaar?
* Stel je nu voor dat er een rivier van energie is van alle mensen en cliënten die met
je verbonden zouden willen zijn en met het geschenk dat jij bent en hebt……laat ze
gewoon je business instromen………..en stuur energie terug bij wijze van een
‘hallo’….
* Trek de energie in …….en stuur het terug…………en trek het weer in……….
* Gefeliciteerd je hebt zojuist energetisch contact gelegd met je toekomstige cliënten
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