
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mindset 
 

Indicaties:  
Stressreductie, depressiviteit, mentale balans, burn-out, mentale blokkades, 

gewichtsbeheersing, loslaten, ontspanning, mediteren, rust, geluk, succes, zelfvertrouwen. 
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Lees dit voorafgaande aan het gebruik 

Uw Tweaklite is een hoogwaardig instrument om kleurlicht aan te brengen op locaties die bepaald zijn door een deskundige. Laadt de 
Tweaklite voor het gebruik geheel op met de bijgeleverde mini USB-kabel, bij voorkeur met een USB-lader. Laden=rood, geladen =groen.  

Druk kort op de toets om de Tweaklite te activeren. Wacht op de toon. De Tweaklite is nu gereed voor de hierna beschreven procedure. 
(Te) lang drukken op de knop geeft de vier testkleuren. Druk dan 4 seconden op de knop voor handmatige uitschakeling. 

Volg verder de aanwijzingen in de handleiding. De Tweaklite schakelt vanzelf uit na 4 minuten als hij niet meer wordt gebruikt. 

De toepassing is uitsluitend bedoeld voor welbevinden en vervangt geen enkele medische behandeling. Raadpleeg bij twijfel uw arts.  

Let op! Kijk nooit direct in het licht, het kan verblinden en gebruik het instrument niet bij zwangerschap of bij epilepsie. 
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Procedure 
Fase 1, gericht op het verwerken van angst. Druk kort op de 
toets om de Tweaklite te wekken. Wacht op de toon. 

Zet de Tweaklite op het HARA-punt: ca. 2 vingerdikten onder 
de navel. Het beste is direct op de huid of via dunne witte 
kleding. 

Begin met de buikademhaling en blijf hierop geconcentreerd.  

Druk weer kort op de knop om de behandeling te beginnen. 
Er verschijnt een pulserend licht.  

Duur: 2 minuten. Daarna stopt het licht met een toon. 

 

Fase 2, gericht op het verlichten van stress. Zet de Tweaklite 
op het “derde oog”, precies tussen de wenkbrauwen. Sluit de 
ogen en druk kort op de knop. Er verschijnt een pulserend 
licht. 

Ga door met buikademhaling 
Visualiseer een plaats waar je kunt ontspannen, een strand, 
een berg, een bos, op de fiets, in bed. Daar waar jij rust vindt. 
Als je merkt dat je gedachten afdwalen, keer dan terug naar 
je visioen. 

Na twee minuten wordt het licht automatisch een 
ontspannende kleur goud. Als het aangenaam voelt laat je 
het licht op het “derde oog”. Je kunt dit ook op het hart, de 
keel of in de nek toepassen. 

Duur: 3 minuten. Daarna stopt het licht met een toon.  

 

Voor mensen met uitsluitend stress eindigt hiermee de 
behandeling.   

Ga voor fase 3, naar de volgende pagina. 

 

Opgelet! Houd u strikt aan deze volgorde! 

 

Buikademhaling 

- Leg één hand op je buik: dit helpt je om bewust naar je buik 
te ademen, en contact te maken met je gevoelswereld. 

- Adem met gesloten mond 4 tellen in, en voel daarbij hoe je 
buik uit gaat zetten. Houd dan je adem 7 tellen vast, en 
adem dan tussen de lippen 8 tellen uit, waarbij je voelt hoe 
je buikwand weer gaat dalen. Pauzeer daarna twee 
seconden. Herhaal dat zo ontspannen mogelijk, zolang het 
licht schijnt.  

- Als je de tel kwijtraakt, pak dan gewoon weer de draad op. 

LET OP: Als je niet kunt ontspannen of je hebt pijn, is dat een 
waarschuwing. Eventuele onderliggende oorzaken mogen niet 
uitgesloten worden en kan een medische verwijzing vergen. 

 

Achtergrond 

Iedereen heeft weleens een stemmingsdip. Soms twijfel je 
aan je zelf. Soms heb je een pijn zonder duidelijke oorzaak. 
Veelal laat je onderbewustzijn je op die wijze weten dat er iets 
moet veranderen. 

Als dat het geval is, kan je zelf ingrijpen in dat proces. De 
behandeling is erop gericht het onderbewustzijn zo te 
programmeren dat je weer positief gestemd wordt, dat je 
weer zelfvertrouwen krijgt. Dat je je zelfsabotage kunt 
opheffen waardoor je brein weer de leiding krijgt over de 
gebeurtenissen in je leven. 

Het resultaat wordt bereikt door visualiseren, de krachtigste 
methode om je geest te veranderen. Er zijn twee blokkades 
die dit proberen tegen te houden: angst en stress. Deze 
blokkades worden in de eerste 2 fasen van het protocol 
behandeld  

Het gewenste resultaat kan je bepalen door de keuze van 
fase 3. Dit helpt je om effectief te visualiseren en de 
zelfsabotage op te heffen waardoor je geest weer de leiding 
krijgt over de gebeurtenissen in je leven. Dit zijn de fasen: 

 

1. Angst: Dat is niet verwonderlijk, angst is een deel van het 
overleven. Maar chronische angst is deprimerend. 

 

2. Stress. Als je angstig bent, ben je op je hoede en 
gespannen. Dat is stress. Dat is geen aandoening op zich, 
maar een fase in een proces.  

 

3. Visualiseren is de krachtigste methode om je doel te 
bereiken. Dat is wat je uiteindelijk gelukkig maakt. Visualiseer 
wat je wilt bereiken: geluk, een betere gezondheid, een lager 
gewicht, zelfvertrouwen, succes in het behalen van jouw 
doelstelling 

 

Toepassingen:  
Zelfvertrouwen, ontspanning, een opgewekte stemming en 
een gevoel van geluk worden bepaald hoe je onderbewust 
over deze zaken denkt. Ook is daar je motivatie verankerd 
voor gewichtsbeheersing en verslavingen. 

Wil je veranderingen, dan moet je mentale blokkades 
loslaten. Dat kan je doen d.m.v. affirmatie of visualisatie. 

De Mindset Tweaklite biedt een middel om met speciaal licht 
snel en effectief een nieuwe Mindset te integreren. 

Voor stressverwerking, depressiviteit, mentale balans, burn-
out, mentale blokkades, gewicht, loslaten, ontspannen, 
mediteren, rust, geluk, succes, zelfvertrouwen. 
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Thema onbegrepen klacht 
Concentreer je op de probleemplek. Visualiseer dat bij het uitademen de pijn, blokkade, oorsuizen, 
enz. uit je lichaam verdwijnt. Adem uit “naar de plek”. Daar waar je aandacht aan geeft gaat de 
energie naar toe. 

Als je merkt dat je gedachten afdwalen, keer terug naar je visualisatie. De maximale tijd is 5 minuten. 
Stop als het voelt dat het genoeg is. 

 

Thema zelfbeeld 
Om meer zekerheid te krijgen en uit te stralen: Visualiseer wat je wilt bereiken: een beter figuur, 
zelfverzekerdheid, maak dat doelpunt, ga een gesprek aan, ga sporten enz.  Definieer een duidelijk 
concreet doel wat voor jouw succes is en visualiseer dat doel.  

Als je merkt dat je gedachten afdwalen, keer terug naar je visualisatie. De maximale tijd is 5 minuten. 
Stop als het voelt dat het genoeg is. 

 

 

Als je bij deze fase 3 het licht niet intensief genoeg ervaart, druk dan nog een keer op de knop en je 
krijgt de volle sterkte. Let op! Houd strikt de volgorde van de 3 fazen aan! 

Je kunt deze behandeling zo nodig tweemaal per dag doen echter niet kort voor het slapen. 

Thema Happiness 
Om een gedeprimeerde stemming te verbeteren dien je een “gelukkig” gevoel op te wekken. 
Visualiseer hoe het eruit zou zien als je diepste wens wordt vervuld; het winnen van de loterij, een 
fijne partner in je leven, herinner jezelf aan een gelukkig moment in je leven. Of stuur geluk naar 
iemand van wie je houdt of gehouden hebt, mens of dier.  

Als je merkt dat je gedachten afdwalen, keer terug naar je visualisatie. De maximale tijd is 5 minuten. 
Stop als het voelt dat het genoeg is. 

 

 

Fase 3 visualiseren 
Waarvoor doe je deze behandeling? Voor een opgewekt gevoel, voor je zelfvertrouwen, voor fysieke 
of onbegrepen klachten. Maak hieronder een keuze of bedenk zelf wat je wil bereiken. Met 
visualiseren bestaan er geen grenzen, alles wat je bedenkt kan je visualiseren en brengt je bij je 
doel. 

- Ga door met buikademhaling. 

- Zet de Tweaklite weer op het “derde oog”, sluit de ogen en druk kort op de knop. Er verschijnt 

een zacht pulserend licht. 

- Kies een van de onderstaande thema’s  

Thema energie, vitaliteit 
Visualiseer dat bij inademen je energie krijgt van boven. Stel het voor als een wolk van wit licht wat 
je lichaam binnen komst. Bij het uitademen verdeelt het licht zich over je gehele lichaam. 

Als je merkt dat je gedachten afdwalen, keer terug naar je visualisatie. De maximale tijd is 5 minuten. 
Stop als het voelt dat het genoeg is. 

 

 

Thema openbaar optreden 
Visualiseer wat je wilt bereiken: je bent zelfverzekerd, je geeft een speech, ja maakt grappen, loop 
over het toneel, lach, enz.  

Als je merkt dat je gedachten afdwalen, keer terug naar je visualisatie. De maximale tijd is 5 minuten. 
Stop als het voelt dat het genoeg is. 

 

Thema gewicht 
Je probeert alles, maar als je brein niet gelooft dat je gewicht verliezen kan gebeurt het ook niet. 
Visualiseer hoe je eruit wil zien.  Zeg dat je mooi bent. Definieer een duidelijk concreet doel en 
visualiseer dat. Hou van jezelf. 

Als je merkt dat je gedachten afdwalen, keer terug naar je visualisatie. De maximale tijd is 5 minuten. 
Stop als het voelt dat het genoeg is. 
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De Mindset Tweaklite doorbreekt mentale blokkades 
 

Veel fysieke klachten worden veroorzaakt door ingeprente 
gewoontes, trauma’s en tal van zaken die we uit het verleden 
met ons meedragen. Ons gedrag wordt daardoor onbewust 
bepaald. Veelal weten we dat niet eens. 

Bewust kunnen we bedenken hoe het zou moeten, maar door 
ons onderbewuste programma wordt er geen actie 
ondernomen om het op te lossen. 

Bekend is zelfsabotage bij verslavingen. Je bewustzijn zegt: 
“Dat heb je al zo vaak geprobeerd, dat lukt toch niet.” En die 
ondermijnende boodschap bevestigt jouw programma in je 
onderbewustzijn. 

Er zijn veel therapievormen die trachten herprogrammering te 
realiseren, bijvoorbeeld met hypnose, affirmatie of 
visualisatie. Het onderbewustzijn wordt dan ontvankelijk 
gemaakt door afleiding, bijvoorbeeld EMDR. Veel herhaling is 
daarbij de sleutel. 

 

Een nieuwe werkelijkheid 
Horen, zien, voelen, enz. worden vergeleken met dat wat we 
via ons geheugen weten en kennen. Dan wordt die informatie 
als visuele informatie, als beelden doorgegeven aan ons 
onderbewustzijn.  

Alleen het brein zelf “weet” wat de werkelijke oorzaak van 
depressiviteit, een laag zelfbeeld of een andere blokkade is. 
De beelden die daarbij horen en ons gedrag blokkeren dienen 
te worden overschreven met positieve beelden. Echter als we 
die beelden in onze fantasie of vanuit het verleden oproepen 
neemt ons bewustzijn, ons “verstand” het over. 
Door nu het bewustzijn af te leiden, kunnen de positieve 
beelden ons onderbewustzijn bereiken. Het onderbewustzijn 
kent geen onderscheid tussen bewuste of “ingebeelde” 
beelden. Als het veilig is wordt dit doorgegeven aan ons 
lichaam en wordt actie ondernomen. 

 

Pulserend licht 
Het is bekend dat kleuren de menselijke geest kunnen 
beïnvloeden. Het gaat daarbij om de juiste kleur uit het 
spectrum en de juiste plek op het lichaam. Behandelen met 
kleuren is een van de oudst bekende vormen van therapie ter 
wereld en de verslaglegging daarvan gaat vele duizenden 
jaren terug. Het gebruik van gekleurd licht is ook 
geloofwaardig, ieder voelt zijn stemming veranderen bij 
andere omgevingskleuren. 

Door pulserende kleuren, het opeen laten volgend van 
kleurpatronen, weten we exact wat de invloed is op de geest. 

Deze techniek wordt, samen met een ademhalingstechniek 
toegepast om op een veilige manier het bewuste brein af te 
leiden terwijl we een nieuwe werkelijkheid visualiseren. Je zou 
kunnen zeggen: het verstand wordt even op zij gezet om de 
positieve programmering in het onbewuste toe te laten. 

 

Voorbereiding 
Als echter onze emoties te heftig zijn, bijvoorbeeld door stress, 
dan vermindert dit de toegang tot het onbewuste brein, 
waardoor we volledig in beslag genomen worden door onze 
emoties, in een maalstroom terecht komen die soms moeilijk 
te stoppen is en we het overzicht kwijtraken.  

Daarvoor is er voorbereiding nodig, voorafgaande aan het 
visualiseren van positieve beelden. 

Bij depressiviteit, een laag zelfbeeld of een andere blokkades 
is levensangst de primaire boosdoener. Ook zit men 
gevangen in apathische wanhoop, te vergelijken met een 
chronische staat van “bevriezing” als één de drie 
overlevingsstrategieën van stress; vechten, vluchten of 
bevriezen. 

 

 

 

We dienen de bevriezende trigger in het onderbewuste 
transformeren in herstel van beweging in emotie om de 
negatieve spiraal doorbreken. 

De Tweaklite methode bestaat daarom uit 3 fasen: het 
verwerken van de angst, het reduceren van stress en het 
visualiseren van een nieuwe werkelijkheid. 

 

Waarom zelfzorg?  
Herstel van depressiviteit, een verslaving of het verkrijgen van 
een beter zelfvertrouwen kan veel tijd kosten. De 
ondersteuning van de professional wordt steeds verder 
beperkt in tijd en geld. Bovendien komen de gevoelens die bij 
dit alles horen niet op voorspelbare momenten.  

Bij zelfzorg bepaalt de cliënt zelf het behandelmoment. 
Zelfzorg legt de verantwoording bij de cliënt zelf, dat bevordert 
het resultaat, en de cliënt heeft het veilige gevoeld dat hij altijd 
toegang heeft tot zijn eigen behandelmethode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Professionele begeleiding  
De professionele behandelaar bepaalt de toepassing van de 
Tweaklite en bespreekt deze met de cliënt. Hij leert de cliënt 
twee technieken; bewuste buikademhaling en visualiseren. Hij 
voert eenmalig de behandeling uit op de cliënt zodat deze 
precies weet wat hij moet doen tijdens de thuisbehandeling. 
De professional bepaalt verder wanneer en hoe vaak een 
behandeling nodig is en wanneer de cliënt terugkomt voor 
evaluatie.  

De thuisbehandeling dient uitgevoerd te worden in een 
besloten omgeving en de cliënt mag niet gestoord of afgeleid 
worden.  

De behandeling wordt naar behoefte eenmaal per dag 
herhaald. Niet vlak voor het naar bed gaan, omdat het een 
vitaliserende behandeling is. Het behandelresultaat zal in het 
overgrote deel van de gevallen direct voelbaar en meetbaar 
zijn.  

Na 2 à 3 weken wordt de behandeling geëvalueerd door de 
professional. Bekende therapieblokkades zijn littekens en 
posttraumatische stress. 

De behandeling met pulserend kleurlicht is niet geschikt bij 
zwangerschap en gevoeligheid voor epilepsie. 

 

 

 

 

 


