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De volgorde van het aanbrengen van de oliën zijn van
essentieel belang en is met zorg samengesteld.

Stap 1: Het vrijmaken van obstakels
 

Stap 2: Nieuw patroon integreren
 

Stap 3: In balans brengen



Stap 1

Copyright - Sanne van Tuijl

Stap 1: Het vrijmaken van obstakels
 

In deze stap ga je vastzittende emoties en beperkende
overtuigingen (dat je het niet waard bent) loslaten. Wanneer
het patroon er al lang zit & hardnekkig is, ondersteunen de

essentiële oliën om het los te maken voordat het wordt
opgeruimd. 

 
Sommige emoties/ ervaringen zijn zo diepgaand, dat deze

extra voorbereidingsstap is toegevoegd voordat je
daadwerkelijk gaat opruimen. Voorbereiden op de stap is

van enorm belang. Je wilt je lichaam immers niet choqueren
met te veel radicale veranderingen op hetzelfde moment.



Stap 2
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Stap 2: Nieuw patroon integreren
 

De tweede stap is om een nieuw patroon te integreren
dat empowerment en gewenst is. Empowerment is een

bewustwordingsproces. Het gaat erom dat je probeert bij je
eigen potentieel (kracht) te komen en die gaat activeren.

 
Het is niet genoeg om het enkel en alleen uit te

spreken dat je goed genoeg bent. Je mag het ook echt gaan
voelen, zodat je het ook gaat uitstralen. 

Wanneer je een transformatie mee maakt van "Ik ben
niet goed genoeg" naar "Ik ben meer dan goed genoeg", kan
er een een mentale/ emotionele instorting komen. Er kan
een identiteitscrisis ontstaan; Wie ben ik? Wie ben ik om

waardig te zijn etc. 
 

De ontwennings,- en ontgiftingssymptonen van stap 2
kunnen heftig en zwaar zijn als je deze stap negeert en/of

overslaat.



Stap 3
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Stap 3: In balans brengen
 

In de derde stap ga je de nieuwe frequenties door
het hele lichaam in balans brengen. 

Het introduceren van een nieuw patroon,
"Dat jij meer dan genoeg bent", kan een enorme verandering

zijn voor jezelf. Om te voorkomen dat je lichaam, geest en
ziel het afwijzen, is het balanceren van je lichaam, geest en

ziel een belangrijke stap om door deze overgang heen te
komen. 

 
Je lichaam, geest en ziel zullen het gaan herkennen en

ontvangen. Je nieuwe patroon; "Ik ben het waard" gaat het
nieuwe normaal worden. 



Copyright - Sanne van Tuijl

Wanneer je een dag mist, ga dan verder waar je
gebleven bent. En sla geen stap én dag over. Vertrouw het
proces. Wees geduldig en consequent. Wanneer je een stap

of dag bent vergeten, blijf dan langer in deze fase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jij bent perfect en helemaal compleet! De vraag is,
                              Kan je dat accepteren? En geloven jouw

lichaam, geest en ziel deze waarheid?
Geloof jij dat?



Oliën per module
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Protocol 1: 
Tea Tree, Wintergreen, Cypress, Lemongrass & Cedarwood

in een 10 ml roller met gefractioneerde kokosolie.
 

Protocol 2:
Cedarwood, Vetiver, Coriander, Eucalyptus, Lemon, Ginger,
Basil, Juniper Berry & Roman Chamomile in een 10 ml roller

met gefractioneerde kokosolie. 
 

Protocol 3 - Deel 1:
Lavender, Wintergreen, Black Pepper & Frankincense.

Protocol 3 - Deel 2:
Copaiba, Lavender, Petitgrain, Lemongrass, Cypress &

Patchouli. 
 

Protocol 4:
Ylang Ylang, Helichrysum, Bergamot, Eucalyptus, Roman
Chamomile, Lavender, Cedarwood & Siberian Fir in een 10

ml roller met gefractioneerde kokosolie. 
 

Protocol 5:
Sandalwood, Bergamot, Myrrh, Douglas Fir, Grapefruit, Wild
Orange, Cassia, Rosemary, Clary Sage & Patchouli in een 10

ml roller met gefractioneerde kokosolie. 
 


