
Make the most
 of Now!
Tips & Tools

Enjoy!



De Wet van Aantrekking leert ons dat het belangrijk  is om je focus om je
“zo goed mogelijk” te voelen tot je eerste prioriteit te maken. Dit is
namelijk de basis van waaruit alles start, bij jou en hoe jij je voelt. 

Ik heb echt moeite gedaan om redenen te bedenken waarom je dit niet als
je belangrijkste focus zou willen maken maar ik kan er echt geen
bedenken. Behalve dan voor degenen die verslaafd zijn aan drama en de
aandacht die dat oplevert maar ook daar zit een andere laag onder. 

Want we hebben allemaal hetzelfde doel: We willen allemaal gelukkig en
gezond zijn, liefde ervaren en overvloed van alles wat wenselijk is. En
iedereen is daar  op z’n eigen manier mee bezig zo goed en kwaad als het
lukt. 

En geloof me, het bewust leren toepassen van de Wet van Aantrekking is
de kortste route naar succes, liefde en geluk En dat alles begint bij…...je
focus om je zo goed mogelijk te voelen.

Laat jij je omstandigheden bepalen hoe je je voelt, 
óf focus je je op je zo goed mogelijk voelen en trek je daar betere

omstandigheden mee aan?

Je staat hierbij open voor kansen en mogelijkheden en je hebt ook het
vertrouwen dat die er komen. 

Om dit allemaal iets makkelijker te maken volgen hier mijn 8 meest
waardevolle tips & tools op een rij.

Mijn 8 meest waardevolle tips & tools



Tip 1.  Zet een positieve intentie

Als je net wakker bent heb je nauwelijks weerstand want je gedachten zijn
nog niet zo actief waardoor je nog niet in de maalstroom zit van wat er
allemaal moet gebeuren die dag. Dit is daarom het perfecte moment om
een intentie voor de dag neer te zetten. 

Voorbeelden van positieve intenties zijn bv:

- als ik vanavond op de dag terugkijk voel ik me voldaan
- vandaag verloopt alles in harmonie
- ik focus me op me zo goed mogelijk voelen
- vandaag kijk ik door de ogen van liefde
- vandaag zit alles lekker mee
- ease & flow

Wat belangrijk is bij het formuleren van een intentie, is dat je het op een
positieve manier formuleert. Dus niet; vandaag heb ik geen conflicten,
maar: vandaag verloopt alles in harmonie met alles en iedereen die ik
tegenkom.

Het Universum kent namelijk geen ontkenning, die reageert heel letterlijk ,
als een spiegel op waar jij je aandacht aan schenkt. Als jij bv uitspreekt:
vandaag heb ik geen conflicten, activeer je de vibratie van conflicten. Want
door je ervaring met conflicten roept het woord “conflicten”dat in je op. En
dat is dus waar het Universum op reageert.

TIP: zet je timer 3 of 4 keer per dag om jezelf aan deze intentie te
herinneren.



Tip 2. mediteren

Ook dit is het meest effectief als je net wakker bent, om dezelfde reden.
Mediteren als je hoofd al vol gedachten zit, zeker als deze negatief zijn, is
veel lastiger, dan werken ander tips ( zie verder) beter. 

Je kunt kiezen uit geleide meditaties of gewoon in stilte mediteren. Net wat
je voorkeur heeft.

Op YouTube kun je er heel veel vinden, ook van Abraham Hicks die 4
soorten geleide meditaties heeft. Te vinden onder; "guided meditations"

1 General wellbeing
2 Financial abundance
3 Physical wellbeing
4 Relationships

Wat ik het prettige vind aan deze meditaties is dat ze ook een adem-ritme
aangeven hierdoor kom je al heel snel in een heerlijke staat van
ontspanning.



Tip 3. Ademhalingsoefeningen 

Na het wakker worden 
Na de lunch 
En voor ik ga slapen. 

Wist je dat  we 70 % van al onze ballast, zowel fysiek als emotioneel,
loslaten via onze ademhaling? Dat is echt bizar veel hé? Daarom is het ook
zo’n waardevolle tool om in te zetten om je ballast, je weerstand los te
laten waardoor je je meteen beter gaat voelen.

De ademhaling die ik gebruik is de volgende:  

Je ademt  ontspannen in, iets meer dan je normaal doet. en ademt dan uit
op een FFFFF, dus tussen je tanden door. Als je denkt dat je uitgeademd
hebt doe je er nog 3 puffen op een FFF achteraan waarbij je voelt dat je je
buik helemaal intrekt. 

Hiermee laat je de residuale lucht los, het restant wat anders achter blijft
en dus heel veel ballast bevat. 

Je kunt deze ademhaling een keer of 6 achter elkaar doen maar ook zoals
ik, 15 minuten achter elkaar. Kijk wat voor jou prettig voelt en wat het meest
effectief is.

Ik doe dit elke dag 3 x. 

1.
2.
3.

De ontspanning die het direct geeft vind ik heerlijk en ik voel me dus ook
meteen beter. Het handige van deze tool is dat je het echt overal kan doen,
op je werk, op het toilet, op de bank, in je bed, noem maar op. Je hebt het
altijd bij je en kunt het dus op elk gewenst moment toepassen. Nou bijna
dan...als je een presentatie moet geven of een vergadering moet voorzitten
is het waarschijnlijk niet zo handig..;-)



Tip 4. Ochtendroutine

Ik noemde net al wat dingen die voornamelijk effectief zijn als je ze doet als
je net wakker bent. In z’n algemeenheid is het echt aan te raden om een
vaste ochtendroutine te hebben waardoor je fris en ontspannen aan je dag
begint. 

Kies daarbij voor dingen die goed voelen voor jou en die je makkelijk in kan
passen. Key is dat het je helpt om in een positieve vibratie te komen zodat
je een mooi fundament legt voor de rest van je dag.

Ik zal je vertellen hoe ik dat bv doe;
Zodra ik opgestaan ben, laat ik eerst m'n hond Guusje uit en geef ik die
daarna eten. Dan maak ik m'n eigen ontbijt klaar en kruip ik terug in bed (
zo heeerlijk!) 

Tijdens m'n ontbijt luister ik dan naar workshops van Abraham Hicks op
YouTube. Hier zijn er honderden zo niet duizenden van. Je kunt zelfs op
onderwerp zoeken.
Na m'n ontbijt doe ik wat Sedona releases ( kijk voor meer info op :
https://www.delifecoachonline.nl/online-traning) en daarna één van de
geleide ademhalingsmeditaties van Abraham Hicks, die ik eerder al
noemde. Dan als afsluiting zet ik de intentie neer dat ik me aan het einde
van de dag heerlijk voldaan wil voelen

Daarna voel ik me altijd, ontspannen, licht en blij en zo start ik dan de dag
verder op. je kunt je vast wel voorstellen wat voor positief effect dit op mij
én op m'n dag heeft toch?

Dus investeer hierin zodat jij ook zo licht en ontspannen aan de rest van je
dag kunt beginnen.



Kijk jij tv, lees je de krant? Welk effect heeft dit op jou? 
Ga je je er beter door voelen of juist niet? 
Word je er optimistisch van of juist niet? 

Check dit gewoon eens bij jezelf en maak op basis daarvan andere keuzes.
Keuzes waarbij je je beter gaat voelen. Want dat dient jou en als het jou
dient dient het iedereen om je heen. Want het grootste cadeau wat je
anderen kan geven is dat jij optimaal in jezelf investeert om je zo goed
mogelijk te voelen. Vanuit die status heb jij namelijk veel meer te bieden. Je
trekt namelijk aan wat je uitzendt. 

En nee, dit is geen struisvogelpolitiek, dat is echt een grote misvatting. 

"Goed voor jezelf zorgen is goed voor de wereld zorgen." 

Zie je het verband?

Zo kijk ik bv al jaren geen journaal meer en lees ik ook geen kranten.
Ik mijd actualiteiten programma's waarbij alle ellende in de wereld nog
eens breed uitgemeten wordt.

Het trekt me namelijk naar beneden, ik voel me er minder goed door en dat
heeft effect op mijn gedrag, op wat ik uitzend en dus op wat ik aantrek.

Kun je je er een voorstelling van maken hoe de wereld eruit zou zien als
iedereen dat zou doen? Als iedereen standaard in een hogere vibratie komt
zenden we massaal meer positiviteit uit en trekken we dus ook massal
meer positiviteit aan. Ik teken voor zo'n wereld, jij?

Tip 5. Wat kijk en lees jij?



Tip 6. Waar praat jij over?

Praat jij met name over wat je wil of over wat je niet wil? Ben je je er
bewust van?

Het ligt gevaarlijk dicht bij elkaar namelijk

Je kunt bv zeggen: 

ik wil meer financiële vrijheid ervaren, 
of

 ik wil geen schulden meer hebben. 

Het lijkt alsof je hetzelfde zegt maar dat is niet zo. Ik benoemde eerder al
dat het Universum geen “nee” herkent . Het universum “hoort” alleen waar
jij aandacht aan besteedt en als jij aandacht aan ”schulden” geeft zeg je
eigenlijk: dit is wat ik wil, hier wil ik meer van. Want zo reageert het
Universum erop: Vraag, en het wordt gegeven.

Ik betrap mezelf er ook nog regelmatig op dat ik de negatieve variant
uitspreek hoor. Maar ik corrigeer mezelf steeds eerder en dat heeft ook
meteen een positief effect op hoe ik me voel, en dus op wat ik uitzend en
dus op wat ik aantrek.



Tip 7. Zorg dat je je voldaan voelt

Kijk, soms lukt het gewoon niet om je beter te voelen om wat voor reden
dan ook. Maar weet je wat dan altijd helpt? 

Zoeken naar dingen die je kunt doen waarvan je weet dat ze je een voldaan
gevoel geven. 

Mijn doel elke dag , naast me zo goed mogelijk voelen, is dat ik me aan het
einde van de dag voldaan wil voelen. En die wens motiveert me dan om
klusjes te gaan doen die zijn blijven liggen omdat ik er geen tijd voor had of
gewoon geen zin in had. 
En als ik die dan op zo’n moment oppak voel ik me toch zo trots en blij
achteraf dat ik me dus meteen stukken beter voel.

En als ik dan 's avonds in bed lig en ik kijk terug op de dag, dan ben ik
intens voldaan en tevreden over mezelf. 

En weet je wat ik er nog meer mee bereik? Dat mijn gevoel van
zelfwaarderinge en zelfliefde stijgt.

Zo eenvoudig kan het dus zijn.



zou het niet fantastisch zijn als….. ik meer succes zou hebben
zou het niet fantastisch zijn als…..ik de juiste klanten aan zou trekken
zou het niet fantastisch zijn als…..ik de juiste samenwerkingen zou
hebben
zou het niet fantastisch zijn als….. ik de liefde van mijn leven zou
tegenkomen
zou het niet fantastisch zijn als.......ik financieel meer ruimte zou hebben

Een hele luchtige en positieve manier om je wensen aandacht te geven is
door ze als volgt te formuleren: 

1.
2.
3.

4.

5.

Waarom deze formulering zo effectief is, is omdat je er geen weerstand bij
ervaart. Als je zou zeggen; “ik wil meer geld”voel je bijna meteen het gebrek
aan geld dat je hebt. 

Dat gevoel is dus je weerstand wat staat tussen jou en het ontvangen van
het geld. Maar als je dus in plaats daarvan zegt: “zou het niet fantastisch
zijn als ik meer geld zou hebben?” dan kom je in een soort dagdroom-staat.
Je ziet het helemaal voor je en voelt je even alsof het geld er al is. 

En weet je, het Universum kan geen onderscheid maken tussen jouw
gedachten over het verleden, het heden of de toekomst. Je besteed er NU
aandacht  aan, je voelt NU de emotie en daar reageert het Universum op
door je meer van hetzelfde te geven, dus meer gedachten en emoties alsof
je het geld al hebt. Dit is dus ook wat met de kracht van het NU wordt
bedoeld.

En je weet: de gedachten en emoties die over een langere periode in jou
dominant aanwezig zijn manifesteren zich in je leven. 

Tip 8. Zou het niet fantastisch zijn als....



Zo, dit waren mijn tips & tools voor jou die jou zullen helpen bij het
focussen op je "zo goed mogelijk" voelen.

Pik er nu gewoon een paar uit die voor jou het eenvoudigst zijn om nu
meteen al toe te passen in je leven. Als je meteen alles wilt toepassen is de
kans namelijk groot dat het je overspoelt en je er binnen de kortste tijd de
brui aan geeft.

Wees dus mild en lief voor jezelf, doe het gedoseerd en ga ervaren wat het
met je doet.

Ik wens je heel veel plezier en succes en laat me weten hoe het je bevalt!

Liefs Astrid

PS: ben je al lid van mijn facebookgroep "De Wet van Aantrekking in de
Praktijk? Je kunt je hier aanmelden: 

https://www.facebook.com/groups/837744366318492
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