
Laten we Wel-Zijn zelfwerk kaart
Welkom en fijn dat je dit document hebt gedownload. Hiermee maak je het jezelf makkelijker de 
oefeningen te doen. Je vindt hier de illustraties, het welzijnsprotocol en het turbo welzijnsprotocol.
De acupressuurpunten zijn gebaseerd op energiebanen die over het lichaam lopen en gerelateerd aan  
organen en emoties. Ze zijn ‘overgewaaid’ uit de Oosterse geneeskunst. Wil je hier meer over weten, 
volg dan de gratis online training Emotioneel Welzijn Techniek op: www.eddievanderwereld.com. 
Daar doe ik alles voor en laat zien waar de punten precies zitten.

Voor het Welzijnsprotocol is het enige dat je hoeft te weten, dat je de punten van 1 tot en met  
13 kunt masseren of kloppen in de volgorde zoals op het plaatje aangegeven. Bij het plaatje staan  
de nummers, de naam en de corresponderende emotie van het acupressuurpunt. Sommige namen 
zul je herkennen, anderen niet. Ook hier vertel ik iets meer over in de gratis online training. 

Hieronder zijn de illustraties opgenomen. Vervolgens vind je het Welzijnsprotocol en het Turbo  
Welzijnsprotocol. Die kun je eenvoudig uitprinten en gebruiken als je je oefeningen doet.

Veel plezier! Eddie van der Wereld.

1 Blaas (onzekerheid)

2 Galblaas (frustratie)

3 Maag (zorgen)

4 Gouveneursvat (stress)

5 Conceptievat (onderdrukte emoties)

6 Nieren (angst)

7 Milt (gebrek aan zelfvertrouwen)

8 Lever (boosheid)

welzijnsprotocol
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9 Longen (verdriet)

10 Dikke darm (starheid)

11 Kringloop (onderdrukte seksualiteit)

12 Hart (gekwetstheid)

13 Dunne darm (emotionele instabiliteit)

14 Drievoudige verwarmer (creatie)
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Welzijnsprotocol
1 Construeren ‘erkennings- en loslaat’ zin.
 ‘Ik accepteer mijzelf en ik houd van mijzelf met  
 mijn (situatie of gevoel invullen) tot op het  
 diepste niveau en vanaf de eerste ervaring en ik  
 laat mijn (situatie of gevoel invullen) nu honderd  
 procent en voor altijd los en wil mij (gevoel  
 invullen) voelen.’

2 Contact maken met en scoren van het gevoel of  
 de situatie.
 Vervolgens maak je daadwerkelijk contact met  
 het gevoel of de situatie die je wilt veranderen.  
 Je sluit eventueel je ogen en gaat op zoek naar
 de plek in je lichaam waar je deze emotie of dit  
 gevoel ervaart. Je geeft er een cijfer aan van 0-10,  
 waarbij 0 staat voor ‘geen lading en een
 volkomen vrij gevoel’ en 10 voor ‘onbeschrijfelijk  
 emotioneel’.

3 Zeven keer herhalen ‘erkennings- en loslaat’ zin  
 en gelijktijdig afwisselende vuist-in-handslag. 
 Je zegt nu zeven keer hardop de ‘erkennings- en  
 loslaat’ zin op, terwijl je gelijktijdig afwisselend  
 met je rechter- en linkervuist in de palm van je
 linker- en rechterhand slaat. Dit zodanig dat de  
 zijkant van je vuist (dus met de kant waar je  
 pink zit) de palm van je andere hand raakt.

4 Het masseren/kloppen van dertien acupressuur- 
 punten met de situatie of het gevoel.
 Je gaat nu acupressuurpunten masseren/kloppen  
 met het gevoel of de situatie die je wilt veranderen  
 en die je in de ‘erkennings- en loslaat’ zin hebt  
 ingevuld. Je masseert of klopt elk punt nu terwijl  
 je het gevoel of de situatie zeven keer hardop  
 herhaalt. Houd je focus op het gevoel of de situatie.
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