
Ik wil nooit meer ziek zijn
Ik voel me gezond
ik wil gezond zijn
ik ben gezond 

Affirmaties, intenties en visualiseren. Dit zijn 3 krachtige tools om in te zetten om in
een hogere vibratie te komen en dus om je beter te gaan voelen. Uiteindelijk is dat
waar het steeds weer om draait he? Want weet je nog: het doel wat onder al onze
wensen en verlangens ligt is dat we denken dat we ons beter voelen als deze
gerealiseerd zijn. En je weet inmiddels hoe het werkt: eerst zorgen dat je een
vibrationele match wordt met je verlangen en dán kan je verlangen zich pas
manifesteren. 

Anders gezegd: eerst zorgen dat je je zo goed mogelijk voelt t.a.v het onderwerp van je
verlangen, en dan kan het zich manifesteren. Dan ga ik je nu uitleggen wat affirmeren,
intenties neerzetten en visualiseren is en vervolgens hoe je het kunt gebruiken.

Affirmeren.

Affirmaties zijn korte zinnetjes die je steeds herhaalt en die aansluiten bij jouw
wensen, dromen en verlangens.  Het zijn overtuigingen die je graag aan wilt nemen.
Het gaat hier dan om de meer lange termijn wensen, dromen en verlangens ( al bepaal
jij zelf hoe lang die termijn is natuurlijk want die duurt precies zolang als dat jij nodig
hebt om je weerstand t.a.v.  je verlangens los te laten) Het gaat er om dat jij zinnetjes
uitkiest/zelf formuleert die passen bij jouw specifieke wensen. Heb jij veel relatie-
ellende gehad, dan zou de volgende affirmatie heel toepasselijk kunnen zijn: ik heb
een liefdevolle en harmonieuze relatie; of: ik ben het waard om van te houden.

Een affirmatie is pas effectief als het je vibratie laat stijgen, dus dat het je beter laat
voelen. Hoe je deze formuleert is dus van belang. Spreek de volgende zinnen maar
eens uit:

Affirmeren, visualiseren en
intenties zetten



Ik ervaar overvloed op alle terreinen van mijn leven
Ik wil overvloed ervaren op alle terreinen van m’n leven

Merk je dat ze je allemaal een verschillend gevoel geven? Je bedoelt bij allen hetzelfde
maar de manier waarop je het formuleert bepaalt welk gevoel het in jou oproept.
Abraham Hicks is hier heel duidelijk over; er zijn veel richtlijnen die je volgens velen zou
moeten volgen maar er is er maar 1 die echt van belang is en dat is dat het je een
positief gevoel geeft! En de zin waar jij blij van wordt roept bij mij misschien wel
weerstand op dus zoek dit voor jezelf uit. Wees hier lekker creatief in. Alles is goed
zolang het jou maar een positief gevoel geeft. Een gevoel dat je graag wilt hebben en
houden. Als je nu namelijk niet gezond bent en je affirmeert: Ik ben gezond...welk gevoel
geeft dat je dan? Waarschijnlijk is het gat tussen waar jij staat en waar “ik ben gezond”
staat veel te groot en voel je juist de enorme weerstand, een rotgevoel omdat je nu niet
gezond bent.

Met deze affirmatie schiet je dus je doel voorbij. Probeer dan nu eens: 
Ik wil gezond zijn. Welk gevoel geeft je dat? Waarschijnlijk een zachter gevoel wat
prettiger aanvoelt. Onderzoek op deze manier voor jezelf welke affirmatie bij jou past. Je
weet waarschijnlijk dat het Universum geen ontkenningen oppikt omdat als jij zegt: ik
wil niet meer ziek zijn, je aandacht geeft aan het ziek zijn en dat is de vibratie die je
uitzendt. Maar dat voel je vanzelf door de emotie die het bij je oproept. 

Het Universum hoort niet wat je zegt maar wat je bedoelt - Abraham Hicks

Wat je dus ook zegt, hoe je het ook formuleert, het gaat erom welke emotie het bij je
oproept want het is de vibratie van de emotie die je uitzendt  wat het Universum/je
Vortex oppikt en waar je dus meer van krijgt. Want dat is nu eenmaal hoe het altijd
werkt: Vraag en het wordt gegeven.

Om je een beetje een beeld te geven geef ik hier wat voorbeelden van affirmaties:



Ik voel me geliefd
Ik wil me geliefd voelen
Ik ben het waard om van te houden
Ik wil het waard zijn om van te houden
Ik vind mezelf mooiIk wil mezelf mooi vinden
Ik ben goed genoeg zoals ik ben
Ik wil mezelf goed genoeg voelen zoals ik ben
Ik wil in de Vortex zijn
Ik zit in de Vortex
Mijn relatie is in harmonie
Ik wil fijne relaties die in harmonie zijn
Ik hou van mij
Ik wil van mezelf houden

Visualiseren.

Visualiseren is dagdromen met een doel en ik vind dit echt heerlijk om te doen. Ik sluit
m’n dag ermee af en val ermee in slaap. Wat je doet met visualiseren is in je hoofd een
film afspelen van iets dat jij wenst. Zelf neem ik dan m’n droomhuis in gedachten, deze
heb ik al helemaal ingericht en zodra ik het beeld van mijn droomhuis oproep word ik al
blij. Het voelt inmiddels zó echt en reëel dat het elke keer weer thuiskomen is. Ik wandel
daar dan wat rond en zie mezelf op verschillende plekken in het huis, op de veranda (!
ja echt zo’n Amerikaanse houten veranda!) en in de tuin en ik geniet me suf! Je gebruikt
hierbij dus puur je fantasie, je verbeeldingskracht en laat daarmee alles wat je wenst tot
leven komen. 

Inmiddels heeft de wetenschap ook ontdekt dat dit een heel krachtig middel is omdat je
brein nieuwe paden aanmaakt of huidige paden versterkt. Je bereidt je brein voor op de
daadwerkelijke gebeurtenis. In feite heeft je brein het dan al een keer meegemaakt
zonder dat jij een daadwerkelijke ervaring hebt gehad. Je  brein is dus gewend om over
dit nieuwe pad te lopen die zo naar naar jouw nieuwe huis, partner, gezondheid leidt.
Hoe vaker jij dit visualiseert hoe makkelijker het uiteindelijk zal zijn om dit pad ook
daadwerkelijk te gaan bewandelen. 



En vanuit de Wet van Aantrekking wordt het als volgt uitgelegd: als jij je wens
visualiseert en je ervaart daar een fijn gevoel bij betekent het dat je op dat moment
geen weerstand hebt tegen je wens. Des te vaker je dit doet, des te vertrouwder gaat
het beeld voelen en zo kom je steeds dichter bij het moment dat het als de meest
logische volgende stap voelt dat je wens zich realiseert. Je bent dan 100% een
energetische of vibrationele match met je verlangen. Prachtig hoe onze energie en
onze fysieke hersenen dit samen regelen he? Daarnaast maakt ons brein geen verschil
tussen iets wat er vandaag gebeurt, gisteren gebeurde of morgen gaat gebeuren. Je
besteedt er NU aandacht aan en hebt er NU gedachten en emoties bij en dat is dus
wat je NU uitzendt.

Op een negatieve manier kennen we het allemaal wel: piekeren en je zorgen maken. Je
ziet vaak heel gemakkelijk de worst case scenario’s voor je omdat je zo gewend bent
om dat pad te belopen. Dat pad is als een diep karrespoor in je hersenen, het is zo
vaak bewandeld dat je er automatisch weer inglijd zodra je in de buurt bent. Als je
vandaag begint met positief te visualiseren maak je stap voor stap een nieuw
karrespoor aan. In het begin zal het wat stotterend gaan omdat je toch regelmatig
weer in dat oude diepe karrespoor valt maar als je volhoudt en je maakt een klein
begin met je nieuwe karrespoor dan heb je houvast. En des te vaker je dit nieuwe
karrespoor volgt des te dieper zal het worden. En weet je wat er ook gebeurt? Het oude
karrespoor verdwijnt! Omdat je het geen aandacht meer geeft lost het langzaam op
alsof regen en wind  dat doen. Vind je dit geen fantastisch nieuws? Geeft dit geen
gevoel van oneindige mogelijkheden?

Ohja en als je niet goed kunt visualiseren omdat je bv geen beelddenker bent dan kun
je het ook gewoon met je gedachten doen natuurlijk. Doe het dan op de manier
waarop jij altijd over dingen nadenkt die nog moeten gaan gebeuren, dat heeft exact
hetzelfde effect. Je kunt het ook gebruiken bij bv situaties die je spannend vindt; een
sollicitatiegesprek bv of een ander gesprek waar je tegenop ziet. Voer het gesprek
zoals jij wil dat het verloopt en maak jezelf daar helemaal vertrouwt mee. En zie voor
je hoe jij al geniet van je nieuwe baan, de werksfeer, collega’s etc. En zo kan je het dus
voor alles inzetten wat jij graag wil zijn, doen of hebben. 



Mijn dag verloopt heerlijk in harmonie 
Vandaag voel ik me licht en vrij
Alles gaat met flow & ease vandaag
Ik kijk vandaag door de bril van liefde
Als ik vanavond in bed lig voel ik me voldaan over deze dag

 

 Het enige wat je in de gaten moet houden is dat het je een prettig gevoel geeft. Dus als
jij visualiseert dat je voor grote groepen spreekt en je krijgt er dan al buikpijn van dan is
het handiger om je voor te stellen dat je eerst voor kleinere groepen staat waar je in je
visualisatie geen buikpijn van krijgt maar je juist heel fijn voelt want ook hier geldt
natuurlijk; wat je uitzendt, trek je aan.

Intenties neerzetten.

Een intentie is een soort doel op korte termijn, bv om je dag fijn te laten verlopen, om
een fijne sfeer op je werk te hebben, om je goed te voelen door de dag heen. Het kan
ook op een specifiek moment of tijdsdeel van de dag gaan en je kunt dus op 1 dag
meerdere intenties neerzetten. Als je nog in bed ligt kun je bv de intentie hebben om
heel relaxt op te staan en je te douchen en ontbijten; Ik ervaar het opstarten van deze
ochtend heel ontspannen en relaxt.En als je in de auto naar je werk stapt kun je de
intentie neerzetten dat je zonder files op je werk komt: de rit naar mijn werk verloopt
vloeiend en moeiteloos En heb je een vergadering die dag? De vergadering zal mij
brengen wat ik verlang. Zo kun je dus allerlei soorten intenties neerzetten. Zelf houd ik
ze vaak wat algemener maar ook hier geldt dat jij moet doen wat goed voelt voor jou.
Maar om je wat voorbeelden te geven van wat meer algemene intenties:

Heb je er een beetje beeld bij wat ik bedoel? Ga er zelf mee oefenen en ga ervaren wat
wel of niet werkt voor jou.


