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DOEL 

Eeuwen geleden schreef Confucius (ca. 145-86 v.Chr.) al over het belang van het hebben van 
rituelen. Confucius noemt in “De gesprekken” 1 onder andere de waarde van het 
deelnemen, de ordening, het brengen van geluk, met overtuiging deelnemen en dat; ‘echte 
verandering begint met het besef dat jij pas nieuwe kanten van jouw persoonlijkheid kan 
ontwikkelen wanneer jij loskomt van jouw gebruikelijke gedrag. Rituelen brengen veranderingen 
teweeg doordat ze jou in staat stellen tijdelijk een ander persoon te worden. Ze scheppen een 
kortstondige alternatieve werkelijkheid vanwaaruit jij een klein beetje veranderd terugkeert naar 
jouw gewone bestaan. Heel even verkeer jij in een ‘alsof-wereld” 2

Hoe meer vaste positieve rituelen jij toepast in jouw leven hoe meer jij een klein beetje als 
een veranderd persoon verder gaat in jouw leven.

Die ‘alsof-wereld’ komt terug in de uitleg van het Morfische Veld beschreven door Rupert 
Sheldrake of Wetend Veld genaamd of het Quantum veld.  

Om het makkelijk te maken; het Veld.

In het Veld zit alle informatie al opgeslagen. Van het verleden, van nu en de toekomst. Het 
enige wat jij hoeft te doen, is in contact te zijn en te blijven met het Veld. Informatie stroomt 
dan vanzelf binnen. 

Daar ligt uiteraard voor een ieder de grootste uitdaging!

Het is mogelijk om Quantum jumps te maken. 

Quantum jumps komen voor in de wetenschap. Een atoom kan een enorme sprong naar 
boven maken wanneer er licht aan een cel wordt toegevoegd. Dus als jij jouw licht ergens op 
laat schijnen, jij dus iets jouw positieve aandacht geeft, kan jij en met jou jouw cellen, zie 
hiervoor de boeken van Bruce Lipton, een enorme sprong maken.

� 1Confucius De gesprekken ISBN 978 90 457 0485 2

� 2De Weg Michael Puett ISBN 978 90 259 0415 9
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Jouw Quantum jump is eigenlijk kort uitgelegd dat als jij jou verbindt met het Veld en daarin 
dan jouw licht op iets specifieks laat schijnen, jij een sprong kan maken van hier naar iets veel 
verder in de toekomst. En jij dan terug komt met die kennis uit de toekomst. Zoals Confucius 
dus lang geleden al schreef. Nikola Tesla is een goed voorbeeld van iemand die in contact 
stond met het Veld. 

Echter vaak laat jij jou dan weer afleiden van wat jij denkt te geloven, wat anderen jou 
ingeven en wat jouw Ego jou van “overtuigt”. 

Met andere woorden jouw echte (negatieve) overtuiging!

Affirmaties, gebeden, mantra’s zijn voorbeelden van het beïnvloeden van jouw negatieve 
overtuigingen. Zou jij ze op een vast tijdstip steeds uitvoeren/herhalen dan is er ook spraken 
van een ritueel. Deze oefening Intentie Ritueel gaat nog iets verder.

Ritueel van Intenties heeft als doel jou een methodiek te leren waarin jij contact maakt met 
het Veld en jij jouw positieve overtuigingen kan ophalen en in jouw systeem kan vastleggen 
c.q herprogrammeren. 

INSTRUCTIE 

UITLEG 

Deze oefening kan zowel zittend als liggend worden gedaan.

Vooral in het begin is het aan te raden dit ritueel op een voor jouw veilige plek/jouw 
toevluchtsoord te doen. Een plek waar jij niet gestoord wordt.

Zorg dat jij door middel van een ademhalingstechniek ontspannen bent. Zie hiervoor 
de oefening Positief Ademen.

Wanneer jij jouw intentie gaat plaatsen, kan jij dit bekrachtigen door een balans van 
Psych-K, een verbindingsproces van Live The Connection of Acupressuur (EFT). 

Of uiteraard een methodiek die jij zelf beheerst om de gewenste intentie in jouw 
systeem te plaatsen/herprogrammeren/nieuwe herinnering te creëren.
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Een intentie is een positieve boodschap/overtuiging/verwachting. Bijvoorbeeld bij 
ontmoetingen/vergaderingen etc wordt het steeds meer een gebruik om een eigen 
en/of groepsintentie uit te spreken. Dit wordt dan ook wel een Check in genoemd.

Zet jouw intentie altijd uit vanuit overvloed. Wanneer jij overvloed ontvangt, kan jij 
ook vanuit overvloed geven.

Deze oefening is bedoeld voor jouw eigen intentie om groeisprongen te maken. 

Wanneer jij een intentie kan visualiseren betrek jij jouw rechter hersenhelft.

Weet dat jouw rechter hersenhelft geïntegreerd is met jouw intuïtie. Waarbij jouw 
intuïtie weer verbonden is met het Veld.

Als jij de intentie hardop uitspreekt, betrek jij jouw linker hersenhelft.

Wanneer jij de intentie uitspreekt en/of visualiseert, is het heel belangrijk dat jij met 
jouw ogen dicht of open naar boven kijkt.

Als jij de intentie visualiseert druk dan ook tijdens het naar boven kijken jouw tong 
tegen jouw gehemelte. 

Ritueel voor het slapen gaan  

Net voordat jij werkelijk gaat slapen voer jij dagelijks dit ritueel uit.

Overdag is er waarschijnlijk iets gebeurd waarvan jij zou willen dat jij dit anders had 
gedaan.

Het gaat hier dus over jouw gedrag/reactie/emotie etc. 

In de boekhouding noemen ze dit wel een IS/HAD boeking. Wat is er gebeurd. Wat 
had er gebeurd moeten zijn.

Denk goed hoe het is gegaan en hoe jij zou willen dat het was gegaan.
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Eventueel spreek jij het ook hardop uit. 

Sluit nu jouw ogen. Kijk omhoog en duw jouw tong tegen jouw gehemelte.

Visualiseer jou nu kort hoe het was. Echter visualiseer jou vrij snel daarna hoe jij het 
zou willen dat het was gegaan.

Visualiseer jou dit net zolang totdat jij een ontspanning voelt.

Hierna kan jij jouw ogen openen. 

Mocht er een bepaalde affirmatie/overtuiging bij jou zijn opgekomen, dan kan jij deze 
eventueel bij jouzelf installeren door middel van een bij jou bekende methode.

Sluit nu weer jouw ogen en visualiseer jouzelf over bijvoorbeeld 10, 20, 30 of 40 jaar. 

Ook hier kijk jij naar boven en is jouw tong tegen jouw gehemelte.

Laat volledig de beelden binnen komen over hoe jij er positief bij zit, uit ziet, doet, met 
wie, waar, wat etc.

Visualiseer net zolang totdat jij een ontspanning voelt en/of jouw ogen open gaan.

Sommigen gaan in dit avondritueel nog iets verder. 

Jij kan jouzelf nu helemaal visualiseren dat jouw lichaam zich gedurende de nacht 
helemaal reinigt. Zich ontdoet van alle giftige stoffen en helemaal gezond uit de nacht 
komt.

Ook kan jij jouzelf visualiseren dat jij een gezonde nachtrust of hoe jij het wilt 
omschrijven hebt. En dat jij volledig uitgerust wakker wordt.

Wil jij nog iets verder gaan dan kan jij jouw lichaam gedurende de nacht visualiseren 
dat het naar het Veld gaat om daar alle positieve informatie voor jou op te halen 
terwijl jij slaapt.

En zo kan jij eventueel nog veel meer visualiseren. 
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Steeds met jouw ogen omhoog en jouw tong tegen jouw gehemelte. Eventueel 
aangevuld met balansen/verbindingsprocessen/dna-streng/acupressuur/of eigen 
methodiek. 

Acupressuur (EFT) met de vijf elementen 

Een goede Acupressuur techniek om nieuwe intenties te integreren is onderstaande 
vijf elementen methode. Uiteraard zoals al eerder geschreven, kan jij hier jouw eigen 
methodiek ook gebruiken.

Na het uitspreken van de intentie doe jij onderstaande acupressuur handelingen. 
Welke maximaal 3 minuten van jouw tijd vragen;

๏ Rechter vuist op platte linkerhand tikken en linker vuist op platte rechterhand 
tikken. Steeds herhalen/afwisselen en steeds ritmisch sneller. Staat verbonden 
met Vuur. Is acceptatie van positieve en negatieve. Spreek de acceptatie uit, 
terwijl jij jouw vuisten tikt, dat jouw intentie (deze helemaal uitspreken) niet 
lukt. En spreek de acceptatie uit dat jouw intentie (deze helemaal uitspreken) 
wel lukt. Alles wat aan acceptatie bij jou naar boven komt omtrent deze 
intentie spreek jij uit.  Steeds negatief en positief. Tot er niets meer komt. Adem 
dan diep in en diep uit.

๏ Hierna; Rechter wijsvinger tikt constant onder linker oksel. Staat verbonden 
met Aarde. Is het waard zijn. Spreek hardop uit dat jij jouzelf permissie geeft 
om het waard te zijn en dan spreek jij jouw intentie uit.  Alles wat jij jouzelf 
waard vindt, gun omtrent deze intentie spreek jij uit. Tot er niets meer komt. 
Adem dan diep in en uit.

๏ Hierna; Duimen (duimnagels van boven naar beneden en andersom) langs 
elkaar halen voor jouw lichaam. Staat verbonden met Metaal. Is voor loslaten. 
Spreek hardop uit alles wat jij loslaat omtrent deze intentie. Zeg alles hardop 
wat in jou naar boven komt. Tot er niets meer komt. Adem dan diep in en uit.
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๏ Hierna; Wrijven met rechter duim en wijsvinger uit elkaar op gebied van de 
Thymus. Staat verbonden met Water. Is voor angst.  Spreek hardop uit alle 
angst die jij omtrent jouw intentie (spreek deze helemaal uit) hebt of heb 
gehad. Tot er niets meer komt. Adem dan diep in en uit. 

๏ Hierna; Tik met wijsvinger van rechterhand op jouw rechter lever. Staat 
verbonden met Hout. Is voor compassie met jouzelf en anderen. Spreek 
hardop uit waarom en hoe het goed is jouw intentie (spreek deze helemaal 
uit) voor jou en iedereen. Benoem zoveel mogelijk. Hier wordt vaak het 
hoogste goed genoemd. Tot er niets meer komt. Adem dan diep in en uit.

๏ Hierna; Houdt jouw rechter hand crispie voor jouw lichaam ter hoogte van 
jouw hartchakra. Vibreer hier met jouw hand zonder jou aan te raken, Vibreer 
door naar jou keelchakra en dan door naar jouw kruinchakra. Waar jij bij jouw 
kruinchakra een wrijvende beweging maak. Zonder jouzelf aan te raken. Dan 
terug naar keel en terug naar hart. En dan opnieuw. Net zolang totdat jij klaar 
bent met jouw woorden. Staat verbonden met jouw drie belangrijkste chakra’s 
voor kracht. Is voor verlangen/behoefte. Spreek uit waarom jij jouw intentie 
verdient. Allemaal positieve uitspraken vanuit overvloed. Tot er niets meer 
komt. Adem dan diep in en uit. 

๏ Zeg drie keer hard op; Dank, Dank, Dank (eventueel met jouw hand op jouw 
borst) en haal dan diep adem in en uit.  Of doe hier de oefening Danken.

Hierna ga jij 3 tot 20 minuten ademen of mediteren.

Ochtendritueel 

Begin elke dag met Me-Time.

Me-Time is tijd die jij volledig als eerste helemaal aan jouzelf besteedt voordat de dag 
‘werkelijk’ begint.

Plan deze tijd standaard in. Hoe vroeg jij ook ergens heen ga.
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Zoek een rustige plek waar jij niet wordt afgeleid.

Ga op een comfortabele, ontspannen houding zitten/liggen.

Bedenk voor jouzelf een positieve intentie, die in overvloed is, voor deze dag.

Let op: Een intentie doe jij altijd ook in het belang van anderen. Zeg maar het 
hoogste goed. Vergeet dit niet in jouw intentie mee te nemen. 

Spreek deze hoorbaar uit.

Sluit jouw ogen en visualiseer jouw intentie met jouw ogen omhoog en jouw tong 
tegen jouw gehemelte.

Net zolang totdat jij voelt dat het ok is en/of  jouw ogen open gaan.

Jouw intentie kan jij kracht bij brengen door Psych-K, Live The Connection, DNA-
Streng, Acupressuur of een andere bij jou bekende methodiek.

Doe hierna een ademhalingsoefening van 3 tot 20 minuten of mediteer.

Ben jij klaar met deze oefening open dan rustig jouw ogen en blijf nog even zitten/
liggen en ervaar jouw gevoel op dat moment.

Voorbeeld ochtendritueel Me-Time met Live The Connection, Acupressuur 
en Meditatie. 

Onderstaand een voorbeeld van een intentie en Me-Time met behulp van een aantal 
methodieken. Uiteraard kan jij het helemaal op jouw manier doen.

๏ Zoek een rustige plek op. Bijvoorbeeld jouw toevluchtsoord, eigen plekje etc.

๏ A; Leg jouw hand op jouw borst en gaan naar een plaats in jouw lichaam 
waar jij liefde ervaart en knik.
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๏ (Zeg) Mijn naam is = jouw naam ….. (spiertest)

๏ (Zeg) Mijn naam is = naam van ander geslacht….. (spiertest)

๏ B; Bedenk nu jouw intentie welke voor jou helemaal goed voelt. Als deze 
helemaal goed voor jou voelt, spreek deze dan uit met jouw ogen naar boven. 
(spiertest) S Indien Z pas jouw intentie aan. 

๏ C; (Zeg) Het is in ons hoogste goed nu verbindingen te creëren. (Spiertest)

๏ (Zeg) Deze hele persoon creëert nu alle verbindingen door de Intentie van de 
dag neer te zetten. (Spiertest)

๏ D;  1. Voer nu de eerder omschreven Acupressuur uit met de vijf elementen. 
Dit duurt hooguit 3 minuten. 2. Mediteer hierna. Een eigen meditatie of maak 
gebruik van bijvoorbeeld Headspace. Lukt meditatie jou (nog) niet, adem dan 3 
- 10 minuten. Zes tellen in via jouw neus (energie in) en zes tellen uit via jouw 
mond, hart en buik = hartcoherentie (laat los).

๏ E; 1. (Zeg) Ik zie, hoor, voel en ruik wat dit betekent. (spiertest) 2. (Zeg) Het is 
zo. Het blijft zo. Of nog beter (spiertest) 3. Leg jouw hand op jouw borst, ga 
naar een plaats in jouw lichaam waar jij liefde ervaart en dank. Dank voor deze 
heronderhandeling, Dank voor deze nieuwe herinnering. Dank voor het vullen 
van een traumagat of nieuwe verbinding. (=3x Danken).

UITVOER 

Zoek een plek waar jij helemaal op jouzelf kunt zijn. Waar jij ongestoord de bovenstaande 
oefening kunt doen. 
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