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INLEIDING

Dit is een boek met ideeën die ons kunnen inspireren om
positieve gedachten te kiezen. Het biedt ons de kans om op
een nieuwe manier naar onze ervaringen te kijken.We komen
totaal onschuldig op de wereld, één met onze innerlijke wijsheid. Als we opgroeien nemen we angsten en beperkingen
over van de volwassenen om ons heen. Tegen de tijd dat we
volwassen zijn, hebben we veel negatieve overtuigingen waar
we ons niet eens van bewust zijn. We zijn geneigd ons leven
op die onjuiste overtuigingen te baseren.
Als je dit boek leest, kom je misschien uitspraken tegen waar
je het niet mee eens bent. Het kan zijn dat ze botsen met je eigen overtuigingen. Dat is prima. Er wordt iets wakker gemaakt
in je. Je hoeft het niet eens te zijn met al mijn uitspraken, maar
onderzoek alsjeblieft wel wát je gelooft en waarom. Zo groeien en veranderen we.
Toen ik mijn weg pas gevonden had, trok ik veel metafysische ideeën die ik hoorde in twijfel. Hoe meer ik echter mijn
overtuigingen onderzocht naar aanleiding van deze nieuwe
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ideeën, hoe vaker ik me realiseerde dat ik dingen geloofde
die ervoor zorgden dat ik me ongelukkig voelde. Naarmate ik
meer van die achterhaalde, negatieve ideeën losliet, veranderde mijn leven ten goede.
Je kunt overal in dit boek beginnen. Sla het gerust zomaar
ergens open. De boodschap die je dan leest is perfect voor
je. Misschien bevestigt ze wat je al gelooft, misschien daagt ze
je uit. Dat hoort allemaal bij het groeiproces. Je bent veilig en
alles is goed.
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IK HOUD VAN ONZE AARDE.

DE AARDE

De aarde is een wijze en liefdevolle moeder. Ze verschaft ons
alles wat we ooit kunnen wensen. In al onze behoeften wordt
voorzien. Er is water, voedsel, lucht en gezelschap. We hebben
een oneindige verscheidenheid aan dieren, planten, vogels
en vissen, en er is enorm veel schoonheid. We behandelen
de aarde slecht.We putten onze waardevolle hulpbronnen uit.
Als we doorgaan met de spilzieke vernieling van onze planeet,
hebben we straks geen woonplaats meer. Ik zet me ervoor in
om liefdevol zorg te dragen voor de kwaliteit van het leven op
deze wereld en die te verbeteren. Mijn gedachten zijn helder
en liefdevol en betrokken. Ik doe vaak zomaar iets aardigs als
de gelegenheid zich voordoet.
Ik doe aan hergebruik, ik tuinier, ik maak compost zonder
giftige toevoegingen en zo verbeter ik de kwaliteit van de
bodem. Dit is mijn planeet en ik help mee om er een betere
woonplaats van te maken. Elke dag neem ik een poosje rustig
de tijd om een vreedzame aarde te visualiseren. Ik stel me een
schoon, gezond milieu voor.
Ik zie voor me dat de regeringen van alle landen samenwer-
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ken, een verantwoorde begroting opstellen en eerlijk met geld
omgaan. Ik zie voor me dat alle mensen op onze planeet hun
hart en hun geest openstellen en samenwerken om een wereld te creëren waarin het veilig is om van elkaar te houden.
Dat is mogelijk. En het begint bij mezelf.
IK WAARDEER DE PRACHTIGE WERELD WAARIN IK LEEF.
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IK WOON IN EEN WERELD VOL LIEFDE EN ACCEPTATIE.

ACCEPTATIE

Als ik geaccepteerd wil worden zoals ik ben, moet ik bereid
zijn anderen te accepteren zoals zij zijn. We willen dat onze
ouders ons altijd volledig accepteren en toch zijn we vaak
niet bereid hen te accepteren zoals zij zijn. Acceptatie is onszelf en anderen de mogelijkheid geven om er te zijn. Het is
arrogant om te bepalen aan welke normen andere mensen
zich dienen te houden. We kunnen alleen bepalen aan welke
normen wij ons zullen houden. En dan nog hebben we liever
richtlijnen dan normen.
Hoe meer we zelfacceptatie in praktijk weten te brengen, hoe
makkelijker het wordt om gewoonten los te laten waar we
niets meer aan hebben. In een sfeer van liefde is het makkelijk
voor ons om te groeien en te veranderen.
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LAAT JE MOEDER EEN OPNAME MAKEN TERWIJL ZE VERTELT
HOE GEWELDIG JE BENT.

ACHTERHAALDE INFORMATIE

Mijn leven werd lange tijd beheerst door alles wat ik als kind
van mijn ouders te horen had gekregen; het leek wel of het
allemaal was opgenomen en voortdurend in mijn hoofd
werd afgespeeld. Bij de meeste mensen zitten er duizenden
uren aan opnames in hun hoofd opgeslagen. Die achterhaalde informatie bestaat grotendeels uit negatieve boodschappen, kritiek en ‘moetens’. Ik kies er nu voor om die opnames
te wissen en er nieuwe, positieve boodschappen voor in de
plaats te zetten. Ik luister naar mijn gedachten en als ik er
een opvang die me een onbehagelijk gevoel geeft, verander
ik die gedachte.
Wis dus die achterhaalde boodschappen, je hoeft ze niet lijdzaam aan te horen. Neem gewoon nieuwe boodschappen op.
Ik weet dat ik een capabel mens ben. Ik weet dat ik liefde
waard ben. Ik geloof echt dat ik een heerlijk leven waard ben.
Mijn aanwezigheid hier heeft een bedoeling. Ik ben in staat
om die opnames te vervangen.
Achterhaalde, negatieve boodschappen vertellen niet de
waarheid over mijn Wezen.
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IK MAAK VERSTANDIG GEBRUIK VAN MIJN AFFIRMATIES.

AFFIRMATIES

Elke gedachte die ik heb en elke zin die ik uitspreek is een
affirmatie, een bevestiging.
Hij is óf positief óf negatief. Positieve affirmaties creëren positieve ervaringen en negatieve affirmaties creëren negatieve
ervaringen. Een tomatenpitje dat gezaaid wordt, kan alleen
maar uitgroeien tot een tomatenplant. Uit een eikel kan alleen maar een eik groeien. Een puppy kan alleen maar een
hond worden.
Als we voortdurend negatieve uitspraken doen over onszelf
en ons leven, blijven we voor negatieve ervaringen zorgen. Ik
laat de gewoonte van mijn familie om op een negatieve manier naar het leven te kijken nu los. Ik kies voor een nieuwe
affirmatie, namelijk om alleen te spreken over het goede dat
ik in mijn leven wil. Dan komt alleen het goede naar me toe.
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AL MIJN ERVARINGEN MAKEN DEEL UIT VAN DE RIJKDOM
EN VOLHEID VAN MIJN LEVEN.

AFWIJZING

Het leven is heilig. Ik omarm alle delen van mezelf – de baby,
het kind, de puber, de jongvolwassene, de volwassene en de
toekomstige ik.
Alle situaties die pijnlijk voor me zijn, waarin ik fouten maak
of gekwetst word, accepteer ik volledig als onderdeel van mijn
leven. Elk succes en elke mislukking, elke vergissing en elk
waarachtig inzicht maken deel uit van mijn leven, en ze zijn
allemaal waardevol op manieren die ik niet hoef te kennen.
Soms helpen mijn verhalen over pijnlijke ervaringen anderen
om hun eigen pijn te begrijpen. Als andere mensen hun pijn
met me delen, voel ik mededogen. Ik voel nu ook mededogen
voor mezelf. Ik voel me ontspannen, want ik weet dat ik goed
genoeg ben met al mijn kanten.
IK ACCEPTEER MEZELF MET AL MIJN KANTEN.
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VOOR WELKE UITDAGING IK OOK STA,
IK WEET DAT ER VAN ME GEHOUDEN WORDT.

AIDS

Alle mensen die met aids te maken krijgen doen alles wat ze
kunnen met de kennis en het begrip waar ze hier en nu over
beschikken. Wees trots op jezelf, omdat je meer doet dan je
dacht te kunnen. Onthoud dat er van élke ziekte die wij hebben gecreëerd iemand ergens op aarde genezen is. Het kan
niet anders of er bestaat een helende oplossing.
Het geeft niet welke taal je spreekt, liefde spreekt tot ons vanuit
het hart. Neem elke dag de tijd om rustig te gaan zitten en de
liefde uit je hart door je armen en benen en door elk orgaan
van je lichaam te laten stromen. Liefde is een helende kracht.
Liefde opent alle deuren. Liefde is een altijd gereedstaande
universele Kracht die er is om ons te helpen elke uitdaging in
ons leven het hoofd te bieden. Open je hart. Laat de liefde stromen.Voel je eenheid met de Kracht die je geschapen heeft.
EEN UITDAGING IS EEN KANS OM TE GROEIEN!
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