
Wanneer we in staat zijn om de emoties, die verbonden zijn met
herinneringen, die ons niet langer dienen los te laten, kunnen we
verder gaan in ons leven. 

We worden gezonder en sterker op fysiek, emotioneel en spiritueel
gebied.

Dat wat je ooit terughield om los te laten, mag los getlaten worden.

Release 
 BEWEGING EN BALANCEREN
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Release helpt je om los te mogen laten!

 



Helpt je loslaten bij wat je ook maar tegenhoudt!
Release, is een zeer effectieve mix voor het vrijgeven van negatieve
of traumatische herinneringen die zijn opgeslagen op een Body
Memory (cellulair) niveau.

Release helpt om woede en andere negatieve emoties die worden
opgeslagen in de lever vrij te geven.

Je kunt Release combineren met andere essentiële oliën om het
loslaten te vergemakkelijken.

Release 
 BEWEGING EN BALANCEREN
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Bijvoorbeeld: gebruik eerst Inner Child of SARA om een emotie op te roepen; daarna kun je doorgaan met
Clarity, zodat de redenen duidelijk worden van de achterliggende dingen waar we aan werken. 
Met Release reinig je de herinneringen uit het lichaam.

https://daniellefranssen.nl/essentiele-olien/


Inner Child
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We kunnen door vervelende emoties ons compleet afsluiten
voor de buitenwereld. Andere om ons heen merken dit
uiteindelijk ook op. 

Of we handelen op zo’n manier dat het ons niet brengt waar we
naartoe willen.

Wanneer we ons leven in dienst van anderen leven en kijken
wat anderen nodig hebben in plaats van wat we zelf nodig
hebben, komen we steeds verder weg te staan van ons ware
zelf en van
het bereiken van ons ware doel.

https://daniellefranssen.nl/essentiele-olien/
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Inner Child is een blend die ons kan helpen om weer terug te
komen naar de kern van wie we zijn. 

Wanneer we leren om van onszelf te houden en onze eigen
ziel echt leren kennen, dan kunnen we voldoening ervaren van ons
leven.

Wanneer onze verbinding met onszelf hersteld is lukt het ons om
het mooiste van onszelf met de wereld te delen.

We kunnen weer ons licht laten schijnen en met ons licht, het
lichtpuntje in het leven van de ander te zijn.

https://daniellefranssen.nl/essentiele-olien/

