
Ik voel me dik en ik wil me slank voelen
Ik voel me arm en ik wil me rijk voelenI
k voel me niet gezien en wil me gezien voelen
Ik voel me onbemind en wil me bemind voelenI
k voel me ziek en wil me gezond voelenI
k voel me krachteloos en wil me krachtig voelen

Dit proces, helpt heel goed bij krachtige negatieve emoties of als je je gevoel van
helderheid wilt versterken. Besteed per keer 15 tot 20 minuten aan dit proces.

Teken een grote cirkel op papier en verdeel die in 12 vakken zoals taartpunten. In het
midden teken je een kleine cirkel ( dus om het punt waar alle taartpunten
samenkomen.

Doe nu even je ogen dicht en zie/voel de situatie waar je negatieve emoties bij voelt
en die je graag wilt veranderen. Wat is het precies wat je NIET meer wilt?
Zeg dan tegen jezelf: “okay, ik weet nu heel goed wat ik niet meer wil, maar wat wil ik
dan wel?”

Een aantal voorbeelden zijn bv:

Noteer daarna datgene wat je wenst in het midden van de kleine cirkel. Zo blijf je je
focus daarop richten.
Dan ga je naar het vak dat op 12 uur staat. Ga nu voelen bij jezelf welke uitspraak je
kunt doen die al iets minder negatief is en die je ook gelooft. Ma.w hij geeft je een iets
beter gevoel dan dat je had.

Zou je bij dit voorbeeld bv meteen opschrijven: “ik voel me fantastisch in m’n lichaam”,
dan voel je meteen dat dat niet klopt, het staat veel te ver af bij hoe je je echt voelt
namelijk. Dus begin met iets als: “Ik voel me goed in de nieuwe kleren die ik net
gekocht heb”. Dan ga je met de klok mee alle andere vakken invullen; steeds iets
minder algemeen en positiever zodat je het met je gevoel kunt bijbenen want dat is
het doel natuurlijk. 

Het Focuswiel proces 



 Ik heb de wens om gezond te zijnI
k voelde me zo stralend die avond in Amsterdam , heb de hele avond gedanst.
Ik voel dat m’n cellen reageren als ik dit opschrijf, ze worden elke seconde
gezonder
Ik bereik altijd alles waar ik mijn zinnen op heb gezet
Er wordt me weleens gezegd dat ik prachtige ogen heb
Wat ik tot nu toe ervaar met dit focus-wiel is  een grote drang naar verandering
Ik kan al mezelf al op het strand zien, zelfverzekerd en aantrekkelijk
Mijn inner-being houdt onvoorwaardelijk van mij
Ik vind het fantastisch dat ik datgene wat ik wil, bewust kan creëren.
Als ik m’n ogen dicht doe kan ik me gezond en prachtig voelen
Ik ben een prachtig en geliefde verlenging van Bron energie

Ik hoef dit niet allemaal vandaag te doen
Het zou leuk zijn om wat nieuwe kleren te kopen
Mijn lichaam zal helemaal verfrist voelen

Je kunt bv dingen opschrijven als: 

Zie je wat er gebeurt? Door te beginnen met meer algemene positive  uitspraken, lukt
het je om je steeds een beetje beter te voelen. Zou je de uitspraken meteen heel
specifiek maken dan zul je daar weerstand bij ervaren omdat ze voor je gevoel niet
kloppen. Maar door van meer algemeen stap voor stap naar iets specifieker te gaan
begeleid je jezelf ahw heel geleidelijk naar een positief gevoel over de specifiekere
uitspraken.

Dit is ook een prachtige oefening waarbij je de 17 seconden regel kan ervaren. 
Weet je nog? Als je een gedachte 17 seconden vast houdt, trek je een gelijksoortige
gedachte aan met dezelfde vibratie.

Andere voorbeelden van meer algemene zinnen naar meer specifieke statements zijn
bv:



Ik krijg vast nog wel nieuwe ideeën
Ik weet al een paar dingen die zullen helpen
Ik wil controle hebben over mijn eigen ervaring
Ik verheug me op het maken van deze verandering
Ik hou ervan om me goed te voelen
Ik voel me goed over mijn lichaam
Zelfs tijdens het opschrijven ervan voel ik al een positieve shift plaatsvinden! 

Er is dus NIKS veranderd behalve dat jij je beter voelt over je lichaam, en dat betere
gevoel dat je nu hebt zal ervoor zorgen dat je omstandigheden aantrekt die dit in je
nieuwe realiteit zullen manifesteren. Ik blijf het steeds weer geweldig vinden hoe het
werkt. Dat DIT dus het geheim van het leven is, dit is hoe het leven werkt. En welke
situaties wil jij gaan aanpakken met het Focus wiel?

Laat vooral weten als je er niet uitkomt dan help ik je met de opbouw van de
statements!

Succes weer en vooral veel plezier!

Liefs Astrid


