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E.F.T. procedure 

ANGST VANUIT DE VOOROUDERLIJN 

 

 

           

 

 

Set-up (karate chop point) 

Ook al heb ik angsten overgeërfd van vorige generaties 

Ik hou van mezelf en aanvaard mezelf 

Ook al heb ik angsten overgeërfd van mijn voorouders 

Ik hou van mezelf en aanvaard mezelf 

Ook al heb ik angsten meegebracht uit vorige levens 

Ik hou van mezelf en aanvaard mezelf,  

En ik vergeef mezelf en alles en iedereen die hierbij betrokken was. 
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Procedure (tapping points) 

 

Alle onnodige angst 

in mijn volledige bewustzijn en onderbewustzijn 

wordt nu met liefde geheeld 

en voor eens en altijd  

uit mijn fysieke en etherische lichamen verwijderd. 

 

Al mijn bewuste en onbewuste negatieve gedachten,  

emoties en herinneringen 

veroorzaakt door angst,  

alle negatieve gedachten, emoties en herinneringen  

die ik ooit heb gecreëerd  

telkens ik me onnodig zorgen maakte,  

worden nu met liefde geheeld,  

vanaf nu tot helemaal terug in de tijd 

toen ik nog in de moederschoot zat. 

Alle bewust en onbewuste ladingen  

in mijn bewuste en onbewuste geest,  

of op gelijk welke andere plaats 

waar ze zich zouden bevinden, 

die mij onnodig in angst brengen 

worden nu met liefde geheeld. 
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Alle angsten die mijn ouders  

en al mijn voorouders ooit hebben gehad,  

van elke vorige generatie tot 7 generaties terug,  

worden nu met liefde geheeld,  

op fysiek en op etherisch niveau. 

 

 

Alle herinneringen en emoties, 

Alle oorzaken en gevolgen 

van onnodige angsten 

die ik in vorige levens heb gehad 

in alle dimensies en tijdlijnen 

worden nu met liefde geheeld, 

op elk fysiek en etherisch niveau. 

 

Ik sta mezelf toe om een bewustzijn 

van rotsvast vertrouwen te creëren, 

op alle gebieden van mijn leven,  

voor het hoogste goed van mezelf en van iedereen.  

 

Ik weet dat ik best ook heel moedig en dapper kan zijn 

Want ik ben al dikwijls heel moedig en dapper geweest 

En ook al was het misschien met de bibber in mijn lijf 

Het voelde super goed om die kracht te laten spreken 
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En nadien was ik zo trots op mezelf 

En zo blij met het resultaat 

Dat er nooit had kunnen komen 

Als ik mijn angst de baas had laten spelen 

 

Die moed en kracht zitten diep verankerd in mij 

En ik beslis nu om ze meer en meer naar buiten te brengen 

Uit respect voor mezelf 

Mijn moed is veel sterker dan mijn angst 

Mijn moed mag zich laten zien uit liefde voor mezelf 

 

Uit liefde voor het leven 

Mijn leven, dat ik ten volle wil ervaren 

Mijn moed is mijn grootste cheerleader 

En moedigt mij aan met liefde en mededogen 

Om mijn hart te volgen 

Om mijn eigen beslissingen te nemen 

Om helemaal mijn unieke zelf te zijn 

En in alle vrijheid van het leven te genieten 

Ik ben vrij in body, mind en spirit. 
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