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STAP 1. Benoem het Probleem (P), schrijf het op of benoem de Beperkende 
Overtuiging (P) die jij wilt veranderen en schrijf op welke Bekrachtigende 
Overtuiging jij ervoor in de plaats wilt hebben.
STAP 2. Als er een emotie is, geef het een nummer 0-10 (0 = alles is goed, 10 = 
het meest intense dat jij je kunt voorstellen).
STAP 3. Zet je intentie om (P) om te zetten in Power.
STAP 4. Volg de TIK sequentie.
STAP 5. Herhaal het protocol met (P) −> vanaf STAP 2 totdat alles is gewist 
(Emotie = 0).

Switch VUUR
Vuistslag

(P)

(P)

(P)

Ik wil de schepper van mijn levenservaring zijn en de beste versie van mezelf 
zijn met gratie, genot, gemak en liefde!
Ik wil altijd de schepper van mijn levenservaring zijn en de beste versie van 
mij zijn met gratie, genot, gemak en liefde!
Ik wil altijd moeiteloos alle beperkende overtuigingen, weerstand en 
elke sabotage loslaten die mij tegenhouden om de schepper van mijn 
levenservaring te zijn!

Boven lip 
VUUR

(P) Ik zal moeiteloos over (P) heen zijn nu, volledig, permanent en voor 
altijd!

Switch VUUR
Vuistslag

(P)

(P)

(P)

Ik wil nog beter zijn dan voorheen & mijn levenservaring creëren met gratie, 
genot en gemak!
Ik wil altijd nog beter zijn dan voorheen & mijn levenservaring creëren met 
gratie, genot en gemak!
Ik wil altijd nog beter zijn in het moeiteloos loslaten & transformeren van alle 
beperkende overtuigingen, weerstand en sabotage die mij tegenhouden om de 
schepper van mijn levenservaring te zijn!

Kin VUUR (P)

(P)

(P)
(P)

Ik ben hier nu overheen en ik geloof 100% dat ik de schepper ben van mijn 
levenservaring!         
Ik ben volledig en voor altijd over dit (P) heen en meer in mijn kracht om 
mijn levenservaring te creëren!
Ik laat dit voor altijd volledig los, met gratie, genot en gemak!
Ik laat alle weerstand, beperkende overtuigingen, sabotage & alles, wat mij 
niet meer dient, los om mijn levenservaring te creëren met gratie, genot en 
gemak!

Middelvinger
VUUR

(P)

(P)

(P)

Ik ben altijd over dit (P) heen geweest & meer verbonden met mijn kracht 
om mijn levenservaring te creëren!
Ik ben altijd al volledig over dit (P) heen geweest & meer verbonden met 
mijn kracht om mijn levenservaring te creëren!
Ik ben altijd geweldig geweest in het transformeren van al mijn (P’s), al mijn 
weerstand, al mijn sabotage & alles dat mij niet langer ondersteunt om mijn 
eigen levenservaring te creëren met gratie, genot en gemak!
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Zijkant van de 
ogen HOUT

(P)

(P)

(P)

Ik zal altijd volledig over dit (P) heen zijn & verbonden met mijn kracht om 
mijn levenservaring te creëren!
Ik zal altijd geweldig zijn in het volledig loslaten & transformeren van 
al mijn problemen & weerstand!
Ik zal altijd geweldig zijn in het transformeren van mijn negatieve 
gedachten, het beperken van overtuigingen & emoties die mij losmaken 
van mijn kracht om mijn levenservaring te creëren in bekrachtigende 
gedachten en overtuigingen.

Links onder de 
oksel AARDE

(P)

(P)

(P)

(P)

Ik verdien het om altijd volledig & permanent over (P) heen te zijn met gratie, 
genot en gemak.
Ik verdien het om een leven vol liefde, gelach, vriendschap, positieve mensen 
en overvloed te creëren.
Ik verdien het om een lang, gezond, vitaal leven te creëren met gratie, genot 
en gemak.
Ik verdien het om een geweldige levenservaring te creëren waarin ik gelukkig, 
gezond en voldaan ben.

CHAKRA’S
Kroon
Hart
Wortel

(P)

(P)

(P)

(P)

(P)

(P)

(P)

Ik word elke dag in alle opzichten krachtiger in het creëren van het leven 
dat mijn hart begeert.
Ik word elke dag moediger om het leven te creëren dat ik wil met gratie, 
genot en gemak.
Ik word elke dag beter in het overwinnen van uitdagingen, angsten en alles 
wat mij vroeger tegenhield.
Elke dag word ik beter in het transformeren van mijn uitdagingen met gra-
tie, genot en gemak.
Elke uitdaging maakt me sterker en bewuster dat ik de schepper van mijn 
levenservaring ben.
Elke dag word ik beter in het bewust worden als ik niet in mijn kracht ben 
en sneller in het herstellen van de verbinding met mijn hulpbronnen en kracht 
om mijn gewenste levenservaring te creëren.
Je herinnert me eraan hoe vindingrijk ik ben in het overwinnen van al mijn 
uitdagingen.

PIN
Visualiseer, 
Stel je voor, 
Voel & Ervaar!

Leg beide handen op je hart en visualiseer de persoon die jij wilt zijn, stel je 
voor hoe dat zou zijn.
Concentreer je vervolgens op het gewenste resultaat, een gelukkig vervuld 
leven vol liefde, medeleven, geluk, gratie, genot, gemak & overvloed. Zie, 
voel, ruik, proef en hoor het alsof het NU is! 
Adem langzaam en ontspannen en voel dankbaarheid voor alles wat je 
creëert. 

Als er emoties waren −> Ga naar STAP 2. Volg het protocol tot je op 0 staat.
Als het een Beperkende Overtuiging was, herhaal dit dan minstens 3 keer per 
dag gedurende 30 dagen.


