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Disclaimer 

Kritische noot 

Alvorens met de oefeningen aan de slag wordt gegaan, wordt met nadruk gesteld dat 
alle verantwoordelijkheid voor het doen van deze oefeningen bij de cliënt zelf ligt. Er 
is geen mogelijkheid op enigerlei wijze de verkopende partij, The NeuroConditioning 
Power Pyramid, aansprakelijk te stellen voor enig ontstaan ongemak. Bij twijfel is het 
aldus raadzaam om voorafgaand aan het doen van de oefeningen, deze te 
bespreken met arts of therapeut. 

Zeker cursisten die medicijnen slikken wordt geadviseerd om de oefeningen met arts 
of therapeut te bespreken voordat hiermee wordt aangevangen. 

Begin eenvoudig 
Begin elke oefening met iets eenvoudigs (dus een klein probleem) waarbij nauwelijks 
of geen emotie komt kijken. Vraag, wanneer nodig, iemand aanwezig te zijn bij een 
oefening. Dit kan een veilig gevoel geven en heeft als bijkomend voordeel dat de 
ander feedback kan leveren. 
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Belangrijk bij de oefeningen! 
Voordat je de oefeningen begint wil ik je eerst het volgende meegeven.  

RICHT JE OP JE EERSTE INGEVING. 

Beelden 

Als ik je zeg: ”Denk aan een blauwe olifant”, dan zie je vaak niet een glasheldere foto 
van een blauwe olifant. Wel zag je ergens in de ruimte voor je een blauwe olifant. 
Wanneer dat gebeurt, wijs dan naar dat punt waar je het beeld voor je zag. 

Geluiden 

Voor geluiden werkt hetzelfde. Wanneer gevraagd wordt: “Waar komt die gedachte 
vandaan?” dan wijs je direct naar die plek. Te lang nadenken zal dit proces verstoren. 

Emoties 

Bij emoties is het makkelijker om het in je lijf aan te wijzen. Echter als er gevraagd 
wordt “Welke kleur heeft het?” gaat het ook weer om je eerste ingeving. Ook bij de 
vraag “Hoe beweegt het?”; ga af op je eerste ingeving. 



Dieper in op…transformatie

Voordat je je auto poetst, was je ‘m schoon. 

Door te werken met de trance MP3 “weer ontspannen vliegen” en door te 
kijken naar de subliminals is jouw brein in de afgelopen weken gevoed 
met veel nieuwe informatie over vliegen. 

Verzeker jezelf ervan dat je, vóórdat je je richt op de volgende 
opdrachten, elke dag naar deze TRANCE MP3 hebt geluisterd, geklopt 
hebt tot het goed voelde en elke dag naar de subliminals hebt gekeken. 
Dit is essentieel voor het bereiken van een optimaal resultaat. Wanneer 
je dit alles gedaan hebt, is je brein al een eind op weg naar anders  
geprogrammeerd zijn. 

Je weet nu hoe ontspannen te worden en zo eenvoudiger informatie tot 
je te nemen en uit de vecht- of vluchtmodus te blijven. Gebruik deze 
nieuwe kennis om in een zeer ontspannen staat aan de volgende 
opdrachten te beginnen.   

Door de “IK en Mezelf”-techniek kun je je snel dissociëren van de situatie 
om zo alles van een afstandje te bekijken en het geheel goed te 
evalueren. Op die manier blijf je grip houden en houd je de rust vast. 

We zullen in de volgende opdrachten de facetten waar je eerder aan 
gewerkt hebt gaan bundelen. Waar je eerder werkte aan òf beelden òf 
gedachten òf emoties, zal nu alles samenkomen om op die manier jouw 
belemmeringen en angsten voor eens en altijd aan te pakken en te 
elimineren. 

NOTE: In deze afsluitende ‘dieper in op…’ grijpen we veel terug naar 
oefenstructuren en opdrachten die eerder aan bod zijn geweest. 
Aangezien deze oefeningen dus al eerder zijn uitgelegd, zal hierover nu 
geen uitgebreide uitleg meer worden gegeven. Indien nodig kun je 
terugkijken naar de vorige modules, oefeningen en opdrachten om terug 
te halen hoe betreffende oefenstructuren in zijn werk gaan.  
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Corrigeer de oude beelden 

OPDRACHT 1 (zie ‘Oefeningen bij module 3’) 
Doe de “Ben ik dat?” oefening.  
Roep een negatieve herinnering op die hoort bij je vliegangst en 
neutraliseer deze. Blijf de oefeningen net zolang doen tot er geen 
negatieve gevoelens meer zijn.  

OPDRACHT 2 (zie “Dieper in op…beelden”) 
Gooi wat je van opdracht 1 leert over je hoofd met de “Leer van je 
angsten”-oefening 
Kijk nog 1x keer naar het beeld en schrijf op een wit of zwart bord wat je 
ervan geleerd hebt en gooi het over je schouders.  
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!  
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Corrigeer de oude gedachten 

 
OPDRACHT 3 (Zie ‘Dieper in op…gedachten’) 
Wie, hoe. waar? 
Ga naar het beeld dat je wilt veranderen en luister naar wat je 
erbij hoort. Wanneer je iets hoort dat je weg wilt hebben dan zet je 
het geluid of de gedachte op je duim en je vraagt of die niks 
leukers heeft. Je vervormt het stemmetje tot iets geks. 
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Corrigeer de oude emoties 

OPDRACHT 4 (zie “Dieper in op…emoties”) 
Draai de energie om  
Ga naar het beeld dat je wilt veranderen en laat het gevoel opkomen dat 
bij dit beeld hoort. Wanneer je iets voelt dat je weg wilt hebben, doe je de 
energie omdraai-oefening tot het weg is. 
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OPDRACHT 5 
Nieuwe kern 

Stap 1 
Leg 4 blaadjes papier op de grond met op elk één van de volgende 
teksten: Zien, Voelen, Nieuwe Kern, Denken.  
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Stap 2 
Voelen (kinesthetische input) 

 

Opnieuw de kern met effectieve emoties vullen 

Denk aan een emotie die je graag wilt voelen als je gaat vliegen. Stel dat 
je ‘plezier’ wilt ervaren. Ga dan nu in gedachten naar een moment 
waarop je groot plezier had. Zie weer helder voor je wat je zag, hoor 
weer duidelijk wat je hoorde en voel onmiskenbaar wat je voelde. Als je 
het gevoel weer optimaal naar boven hebt gehaald ervaar je even 
bewust waar dit gevoel zich bevindt in je lichaam. Kijk er eens naar. Hoe 
beweegt het? Versterk dit gevoel nu door het in dezelfde richting mee te 
draaien met je handen. Maak de beweging groter en groter en laat het 
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sneller en sneller bewegen. (Je kunt het vergrotingsproces ook buiten je 
lichaam doen. Zie tekening) 

!  

Als de beweging eenmaal op zijn grootst en snelst is (stop het dan terug 
in je lichaam als je het vergrotingsproces buiten je lichaam had gedaan 
en): anker het!  

Anker het gevoel tussen je wijsvinger en duim en stap op het vel met de 
tekst ‘Voelen’. Ervaar het een moment.  

Stap er weer af en schud af. Schiet je anker af door je vinger en duim 
samen te brengen en stap opnieuw op het vel ‘Voelen’. Herhaal dit 
ankerproces ook 6x. 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Stap 3 
Beeld (visuele input) 

 

Opnieuw de kern met effectieve beelden vullen 

Denk nu terug aan de submodaliteiten die horen bij ‘beelden’ (haal ze er 
weer even bij indien nodig). Denk aan hoe je beelden op een specifieke 
plaats hebt gezet waar jij het best gevoel krijgt. Doe dit ook nu met het 
beeld dat je voor je ziet, gerelateerd aan een vliegreis. De vliegreis 
beelden ga je op die plek zetten met die fijne emotie zetten. Wanneer je 
zover bent, en weet waar de plek is en de beelden die je gaat gebruiken, 
ga je op het papier met de tekst “zien” staan.  



Dieper in op…transformatie

Let op, wanneer je op dit blad staat is het heel belangrijk dat je je 
beelden zo optimaal mogelijk ziet met daarbij het geankerde gevoel 
afschiet. 

Stap nu van het vel af en schud alles van je af. Dit proces herhaal je: Je 
ziet het beeld weer voor je op de prettigste plaats en stapt op het vel. 
Schud af… Herhaal deze stappen ongeveer 6x 

PS. Het helpt heel erg om je handen te gebruiken om de grootte van het 
beeld aan te geven. Je laat als het ware het beeld tussen je handen 
groeien. Dus bij het op het vel papier stappen gaan je handen van 
hangend naar wijzend. Je geeft met je handen de grootte en positie van 
het beeld aan. Een hand brengt de duim en wijsvinger bij elkaar om het 
gevoel af te schieten en vast te houden. 

!  
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Stap 4 
Denken (auditieve input) 

Opnieuw de kern met effectieve gedachten vullen 

Je hebt ook gewerkt met de submodaliteiten van geluiden (haal ze er 
weer even bij indien nodig). Maak nu een krachtige korte zin of een 
krachtig woord dat jou de juiste energie geeft. 
Zeg nu het woord en schiet ook je anker tegelijk af. Bijvoorbeeld: 
”Vliegen is top!” Mag ok 1 woord zijn. Stap nu op het vel met de tekst 
‘Denken’ en zeg krachtig jouw zin of woord. Duim en wijsvinger tegen 
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elkaar aan. Stap weer van het blad af en schud alles van je af. Ook dit 
proces herhaal je ongeveer 6x. 

Nu zijn de drie vellen (zien, denken en voelen) gevuld op de manier 
zoals jij vliegen graag ervaart.   

Stap 5 
Stap nu op het vel ‘Zien’. Ervaar de beelden en het goede gevoel en stap 
van ‘Zien’ op “Nieuwe Kern’. Neem deze ervaring dus mee. Geniet van 
dit een moment. Stap vervolgens op het vel ‘Denken’, zeg je zin of woord 
een aantal keer hardop (schiet gevoelsanker af) en stap van daar naar 
het vel ‘Nieuwe Kern’ (zeg je zin steeds hardop). Herhaal dit proces van 
‘Zien’ naar ‘Nieuwe Kern’ en van ‘Denken’ naar ‘Nieuwe Kern’ 6x. Nu is 
de kern met de juiste beelden en gedachten gevuld. 

Stap nu op het vel ‘Voelen’, schiet je anker af en stap door naar ‘Nieuwe 
Kern’. Herhaal dit proces 6x met je volle aandacht. 

Stap 6 
Stap van de bladen af, schud af en stap op ‘Nieuwe Kern’. Wat ervaar je 
nu? Maak van deze ervaring een anker op een knokkel van je hand. Dit 
doe je door zachtjes op een knokkel te duwen op het moment dat de 
positieve emotie maximaal is. Houd 15 seconden vast.  
Herhaal dit proces van ankeren (op dezelfde knokkel!) 10x om het anker 
sterk te maken. 

Dit laatste anker heb je nu voor altijd bij je om in een perfecte “STATE” te 
komen als je gaat vliegen.  

Vliegen is een proces van: Fantaseren over de vakantie, zoeken op 
internet (of langs een reisbureau), boeken, koffers pakken, reis naar 
luchthaven, inchecken, instappen, vliegen en landen. Ga al deze 
momenten na en vuur steeds je laatste ultieme anker af. Doe dit zo vaak 
mogelijk totdat je brein niet meer beter weet dan dat het goed is. 
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Laatste hart onder de riem 

Ik hoop en vertrouw er ook op dat je in deze cursus hebt ontdekt dat je 
een keuze hebt. Jij hoeft niet een slachtoffer te zijn van de gebeurtenis.  

De gewaarwording in jouw brein is veroorzaakt door oude informatie. De 
gedachte en emotie sturen je gedrag aan en uiteindelijk ook het 
eventuele gevolg. 

Omdat de neuro-wetenschap zo ver is weten we ook dat ons brein 
flexibel is en dat we nieuwe dingen kunnen leren en zo het oude op de 
juiste plek in ons brein kunnen opbergen. 

Blijf elk moment alert op wat je aan negatieve gedachten hebt, want 
deze zullen op zeker negatieve beelden en emoties oproepen. Ga op 
zulke momenten trouw met de oefeningen aan de slag om alle negatieve 
ervaringen om te zetten in slechts herinneringen van dingen die je ooit 
hebt meegemaakt. 

Neem nu het besluit om elke situatie in eigen hand te nemen en zelf te 
beslissen wat op dat moment het beste is voor jou, waar jij blij van wordt 
en waar je een toekomst mee creëert die licht voelt en “rijk” maakt. 

Succes en prettige vlucht! 
1. Luister naar je trance mp3 of gebruik een andere manier om ontspannen te 

raken. 

2. Kijk naar de subliminals. 

3. Train even kort de IK en MEZELF methode om zo eenvoudig te dissociëren 
wanneer dat nodig is. 

4. Roep nu een negatieve ervaring op en doe de “Ben ik dat?” oefening. 

5. Doe de plaatje-over-het-hoofd-gooi. 
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6. Doe de stem op de duim. 

7. Doe de energie-draai en/of klop tot het goed voelt. 

8. Leg 4 papiertjes op de grond met ‘Zien’, ‘Denken’, ‘Voelen’, ‘Nieuwe Kern’. 

9. Maak de mooiste beelden. 

10.Maak de mooiste woorden. 

11.Anker het beste gevoel. 

12.Spring in het hart (de kern) en transformeer. 

13.Anker deze unieke ervaring op een hand.


