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Verbrand je belemmerende overtuigingen 
 

Dit is een hele simpele, maar oh zo krachtige ceremonie die je helpt om afscheid 
te nemen van beperkende overtuigingen. Je kunt deze gebruiken naast of in 
plaats van freewriting en / of de omkeermethode. 
 
Laten gaan van de belemmerende overtuiging. 
 

1. Pak een mooi stuk papier en een pen, zoek een fijn plekje om te zitten en 
zet een intentie van groei en ontwikkeling. 

2. Schrijf de belemmering(en) op die je hebt gevonden en die je wil laten 
gaan. Je kunt 1 briefje per belemmering gebruiken. 

3. Vouw elk papiertje op in een klein vierkantje en schrijf erop ‘ik laat je gaan 
met liefde’ / ‘ letting go with love’ (soms klinken dingen in het Engels beter 
vind ik en dan kies ik de Engelse versie). 

4. Steek een kaars aan en verbrand je papiertje. Terwijl je de vlam het 
papiertje ziet verbrengen, stel je je voor dat de rook van het papiertje 
samen met jouw overtuigingen verdwijnt. Omhoog in de lucht, omhoog in 
het universum, tot in de allerverste hoeken van het universum. 

5. Sta even stil bij hoe dat voelt, je bent nu heel veel energie aan het 
vrijmaken. En doordat je deze energie laat gaan, maak je ook ruimte voor 
nieuwe dingen in je leven. Je bent lichter en bevrijd van overtuigingen die 
jou niet langer dienden! 

6. Neem even de tijd om de journalen over wat je voelde toen je het papiertje 
verbrandde. Schrijf ook op wat je geleerd hebt toen de overtuiging er wèl 
nog was. Bevestig ook je dankbaarheid: “Ik ben dankbaar dat ik 
______________ heb kunnen en mogen loslaten. Dit diende me niet langer 
en ik heb het met liefde laten gaan.” Hoe fijn voelt het om dit te kunnen 
opschrijven? 

 
Belichamen van de nieuwe overtuiging. 

1. Schrijf een nieuwe, helpende overtuiging op, die de oude belemmerende 
overtuiging kan vervangen.  

2. Vouw het papiertje weer op en verbrand het in de kaars. 
3. Kijk hoe de rook omhooggaat en wegdwarrelt, hoog, hoog in de lucht en in 

het hele universum. Weet dat jouw intentie van groei en ontwikkeling nu 
onderdeel is geworden van de universele energie.  

4. Journal over de ervaring van het verbranden van je nieuwe overtuiging. 
5. Schrijf op hoe je deze nieuwe energie gaat belichamen in je leven en je 

business. 
 
Geniet nog even van dit fijne gevoel. Deze kleine ceremonie kun je zo vaak doen 
als je wilt! 


