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Neem waar hoe je je nu voelt en geef een cijfer tussen 0-10. 

PACE Brain Gym® 
 

Water drinken  
Drink een glas water, voor hydratatie, snel denken en 
energie. 

 

 

 
Breinknoppen  
Masseer de eindpunten van de niermeridiaan in de 
deukjes onder de sleutelbeenderen met de andere 
hand op de navel voor het samenwerken van ogen, 
oren, handen en voeten. Wissel van handen. 

 

 
Kruisloop  
Kruisloop ongeveer een minuut voor optimale 
coördinatie en energie. 

 

 

 
In en uit de knoop  
Ga in de knoop. Kruis armen en benen. Ogen dicht. 
Tong tegen gehemelte bij inademing en laag in de 
mond bij uitademing. Word kalm en voel je veilig.  
Ga uit de knoop. Vingertoppen op elkaar en voeten 
naast elkaar. Ogen open. Tong tegen gehemelte bij 
de inademing en tong laag in de mond bij de 
uitademing. Voel je fris en alert en klaar voor om te 
leren. 

 

Doe elke dag de PACE en voel je veel fijner. 
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Intentie zetten en Roycov methode 
 
Intentie zetten 

 

Om een intentie te zetten rol je je ogen omhoog. Je kijkt met je 
ogen als het ware achter je voorhoofd. En je raakt met je puntje 
van je tong het hoogste punt van je gehemelte aan. 

Zet nu een positieve intentie. Bijvoorbeeld: “Ik ben mijn Quantum 
ZELF!” 

 
 
 
Roycov methode 
 
We gaan downloaden de skills van de beste versie van onszelf. Hiervoor gaan 
we eerst programma’s deleten die ons weerhouden om de beste versie van 
onszelf te zijn.  
 

1. Strijk met je hand over je schedelnaad heen en weer en zeg: 
“ook al weet ik nog niet hoe ik de beste verzie van mezelf ga 
worden. Wat ik wel weet is dat het reeds zo is. Delete, delete, 
delete, elke programmering, blokkade, vloek, belofte, gelofte 
en sabotage, die mij weerhoudt om de beste versie van mezelf 
te worden. 
 

2. Download, download, download van de beste versie van 
mezelf, alle skills, alle talenten, alle vaardigheden en alle 
hulpbronnen, die mij helpen om mijn beste zelf te worden. 
 

3. Thank you, thank you, thank you, ook al weet ik nog niet hoe. 
Toch weet ik dat het reeds zo is en altijd zo zal zijn of nog 
beter. 
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5 elementenleer tappen Oplossen van beperkende 
programmering 

 
 

Switch  

Tap de buitenkanten van je handen tegen elkaar, dunne darm 3, 
VUUR 

Ik hou van mezelf en accepteer mezelf ook als ik nog niet mijn 
Quantum ZELF ben en mezelf begrens en tegenhoud en me klein 
voel. En ik hou van mezelf en accepteer mezelf als ik al wel de 
persoon van mijn dromen ben, als ik mijn Quantum ZELF ben en 
als ik leef in vreugde en gezondheid en in vervulling. 

 

Milt 
Tap onder je linker oksel op je ribbenboog, Milt 21, AARDE 

Ik hou van mezelf en ik accepteer mezelf als ik niet kan geloven 
dat ik het waard ben om mijn beste zelf te zijn, als ik mezelf nog 
manipuleer. Ik hou van mezelf en accepteer mezelf als ik het 
waard ben om de beste versie van mezelf te zijn, om al mijn 
wensen in vervulling te laten gaan. Als ik het waard ben om 
omringd te zijn met liefdevolle mensen. Als ik het waard ben om 
overvloed aan te trekken. Als ik het waard ben om mezelf te helen 
van ziekte en om vitaal en krachtig te zijn. 

 

Long 
Tap je duimen langs elkaar bij de nagel, Long 11, METAAL 

Ik hou van mezelf en ik accepteer mezelf ook als ik nog vasthoud 
aan verdriet uit het verleden en aan trauma en aan slechte 
ervaringen. En ik hou van mezelf en accepteer mezelf als ik 
nieuwe kansen omarm en nieuwe stappen durf te zetten in mijn 
leven en uit mijn comfortzone durf te stappen. 
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Nier 
Tap met een duim en twee vingers onder je sleutelbeenderen, 
Nier 27, WATER 

Ik hou van mezelf en accepteer mezelf ook als ik angstig ben om 
mijn beste zelf te worden. En ik hou van mezelf en accepteer 
mezelf als ik de moed heb om voor de beste versie van mezelf te 
gaan. 

 

Lever 
Tap op je ribben onder de rechter borst, Lever 14, HOUT 

Ik hou van mezelf en accepteer mezelf ook als ik boos ben, boos 
op anderen, boos op mezelf, omdat de dingen die ik wil nog niet 
lukken. En ik hou van mezelf en ik accepteer mezelf en ik vergeef 
anderen voor de moeilijkheden die ze me bezorgd hebben. En ik 
vergeef mezelf dat ik mezelf in deze situatie heb gebracht, dat ik 
dit aantrok. 

 

Hart en kruin chakra  
Wapper om en om bij je hart- en je kruinchakra.  

Ik ben liefde. Ik ben waardevol. Ik word gedragen. Ik 
word ondersteund op mijn pad. Ik kan alles zijn wat ik 
wil zijn. Ik ben mijn Quantum ZELF! 

 

 

 

Neem waar hoe je je nu voelt en geef een cijfer tussen 0-10. 

Herhaal deze procedure minimaal 1x per dag. Zet een intentie en doe de 
Roycov methode voor en na het slapen gaan voor 100 dagen. Daarna kun je 
naar een ander onderwerp. 

Houd een boekje bij van je vorderingen en maak elke dag een foto. Geniet van 
je proces naar jouw Quantum I. 

 


