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Ik handel kalm en slagvaardig met een duidelijke focus.
Ik verbind mijn positieve gedachten met intelligente actie om mijn gewenste resultaten
te creëren.
Ik ondersteun mijn overtuigingen, gedachten en gevoelens met geïnspireerde
persoonlijke actie.
Ik neem alle noodzakelijke maatregelen om mijn doelen te bereiken.
Mijn intelligente en gerichte actie wordt gestuurd door de creatieve krachten in mij.
Ik trek alles wat ik wil in mijn leven aan door middel van regelmatige geïnspireerde actie.
Mijn visie en doelen zijn duidelijk. Ik onderneem de nodige acties om mijn leven te
vervullen.
Ik neem de noodzakelijke maatregelen om te ontvangen wat mij gegund is.
Mijn acties zijn overeenkomstig mijn doelen.
Ik combineer gedachten en persoonlijke acties om mijn doelen te bereiken.
Als ik mij verbind aan een doel dan onderneem ik onmiddellijke en voortdurende actie in
de richting van de realisatie.
Ik leer van het verleden, handel in het heden, en maak plannen voor de toekomst.
Ik heb het vermogen en de wijsheid om de juiste maatregelen te nemen in elke situatie
die zich aandient.
Ik leef en handel in het heden.
Ik onderneem actie in dienst van mijn visie.
Ik ontwikkel mijn grote ideeën gemakkelijk door middel van acties.
Ik onderneem actie om mijn visie en passies tot realiteit te brengen.
Ik onderneem actie met een vastbesloten geest, met focus op één doel.
Ik betrek nu mijn hele geest en ziel in mijn huidige acties.
Al mijn acties zijn effectief en efficiënt.
Ik weet welke actie ik moet ondernemen en ik doe het.
Ik onderneem acties waar ik ook ben.
Door middel van positieve actie verandert mijn leven in hoe ik het wil.
Ik creëer de omstandigheden die ik verlang door intelligente, aandachtige actie.
Ik handel met heel mijn hart, kracht en geest om mijn levenswensen te bereiken.
Ik hou vast aan de visie van wat ik wil en handel om die visie mijn realiteit te maken.
Mijn visie, geloof en daden brengen creatieve krachten in beweging om mijn dromen
te verwezenlijken.
Ik doe alles wat op dit moment in mijn vermogen ligt.
Ik maak van elke dag een succes door mijn intelligente en doelgerichte actie.
Ik doe elke dag wat er gedaan moet worden en meer.
Elke actie die ik onderneem is doelgericht en efficiënt.
Ik breng elke belangrijke actie tot een succesvol einde.
Ik heb de kracht om op ieder moment succesvolle actie te ondernemen.
Elke actie die ik onderneem is een efficiënte actie.
Als er actie van mij gevraagd wordt, onderneem ik die.
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Ik maak een plan en realiseer het moeiteloos.
Ik onderneem gemakkelijk actie voor mijn goede intenties.
Ik gedraag me alsof wat ik doe een groot verschil maakt in de wereld en dat doet het.
Ik ben aanwezig, spreek en handel naar mijn hoogste waarheid.
Ik ben succesvol omdat ik passende maatregelen richting al mijn doelen neem.
Ik blijf actie ondernemen totdat mijn doelen behaald zijn.
Als ik iets doe, doe ik het als een liefdevolle daad.
Mijn acties zijn geworteld in genade en kracht.
Ik onderneem vandaag actie op alles wat ik nodig heb om het te voltooien.
Ik onderneem actie in het geloof dat mijn dromen uitkomen.
Ik verdeel grote projecten in kleine stappen en volg deze dan succesvol.
Mijn acties komen voort uit krachtige en positieve intenties.
Actie ondernemen vergroot mijn zelfvertrouwen en moed.
Ik heb de moed om actie te ondernemen omdat het mij ervaring en wijsheid brengt.
Het is veilig voor mij om nu actie te ondernemen.
Ik heb altijd tijd om de noodzakelijke acties te ondernemen om mijn leven te veranderen.
Ik maak makkelijk de keuze om in actie te komen en te blijven.
Ik weet wanneer het tijd is om te stoppen met praten en denken en ik doe het gewoon!
Ik houd zicht op mijn visie gedurende het hele proces van realisatie.
Ik stop alle kracht van mijn vertrouwen en bestemming in de acties die ik onderneem.
Ik stop nu alle kracht die ik bezit in de acties die ik onderneem.
Elke actie die ik onderneem leidt naar steeds meer succes, dus ik ben gemotiveerd om
nu te handelen.
Ik kom nu in beweging en onderneem noodzakelijke actie!
Ik heb de discipline om noodzakelijke actie te ondernemen in dienst van mijn dromen.
Als ik actie onderneem gebaseerd op mijn ideeën, gebeuren er opmerkelijke dingen.
Ik ben in de flow van mijn doel, daarom is mijn actie geïnspireerd en gemakkelijk.
Elke dag doe ik efficiënt wat gedaan moet worden.
Met elke fout die ik maak, ontdek ik gemakkelijk een betere manier om mijn doel
te behalen.
De acties die ik onderneem in dienst van mijn doel zijn besmettelijk.
Ik neem doelbewust mijn volgende stap, vanuit het vertrouwen dat de volgende stap
vanzelf duidelijk wordt.
Ik inspireer anderen om actie te ondernemen.
Ik vertrouw op het pad dat mijn hart duidelijk maakt, en ik boek automatisch progressie.
Mijn doelgerichte acties zijn gemotiveerd en geladen met positieve energie.
Ik vind vreugde in het ondernemen van acties in de richting van mijn dromen.
Ik doe waar ik van houd en ik houd van wat ik doe.
Ik vergeef mezelf voor slechts ‘proberen’ en doe het en volbreng het nu.
Ik vergeef mezelf voor alle excuses die ik had en ik kom nu in actie.
Het is makkelijk voor mij om tot noodzakelijke acties over te gaan.
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Categorie 2: Verslavingen (zoals roken)
(Vul op de lijntjes een verslaving in)
1. Ook al heb ik de gewoonte om te ____________, ik hou nog steeds van mezelf en
accepteer mezelf.
2. Ik ben geliefd en geaccepteerd om wie ik ben, of ik nu niet of wel ___________.
3. Ik houd van en accepteer de rebel in mij die mij verleidde tot ____________.
4. Ik verdien vrij van deze ____________ gewoonte te zijn.
5. Ik geniet ervan vrij van ____________ gewoonte te zijn.
6. Ik ben nu (of vul een datum in) volledig vrij van de gewoonte om te ____________.
7. Als ik het gevoel of een drang ervaar om te ____________, lach ik in plaats hiervan!
8. Ik ben klaar, bereid en in staat om vrij van deze ____________ verslaving te leven.
9. Stoppen met ____________ is een fluitje van een cent voor mij.
10. Ik heb de discipline en de wil om alles wat ik wil te doen.
11. Ik ben de meester van mijn lichaam en mijn geest.
12. Ik ontwikkel makkelijk en snel nieuwe gezonde gewoonten en laat de oude makkelijk los.
13. ___________ is het laatste waar ik aan denk.
14. Ik vergeet te ____________.
15. Ik ben vrij van alle verlangens om te _____________.
16. Mijn lichaam en geest weerstaan makkelijk dat ik ____________.
17. Ik vergeef mezelf voor het verslaafd raken aan ____________.
18. Ik vergeef mezelf voor alle keren dat ik faalde om te stoppen met ____________.
19. Ik vergeef mezelf en laat alle schaamte en schuldgevoelens over mijn verslaving aan
____________ los.
20. Ik vergeef mezelf en iedereen die ik als gevolg van deze ____________-verslaving heb
gekwetst.
21. Ik vertrouw erop dat ik makkelijk los kom van het verslavende gedrag dat ik vertoon.
22. Het is makkelijk om direct te stoppen met mijn verslaving.
23. Ik heb de controle over mijn verlangens en ik verlang alleen naar dingen die gezond voor
mij zijn.
24. Ik leef een lang en gezond leven vrij van ____________.
25. Als ik een verlangen heb, dan is het naar iets gezonds voor mij.
26. Mijn lichaam is schoon en puur.
27. Mijn lichaam is vrij van gifstoffen.
28. Ik laat alle verslavende gedachten nu los.
29. De energie van gezondheid stroomt vrijuit door mijn lichaam.
30. Ik ben sterk genoeg om alles te doen dat ik wil.
31. Ik vraag makkelijk en snel hulp aan anderen.
32. Ik vraag makkelijk en snel hulp aan mijn vrienden en familie om vrij te blijven
van mijn verslaving.
33. Ik heb de controle over mijn leven.
34. Ik kies ervoor om alleen gezonde dingen in mijn lichaam te stoppen.
35. Ik heb controle over mijn gedrag.
36. Ik voel me de hele tijd kalm en ontspannen.
37. Ik kies voor een lang, overvloedig en gezond leven.
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38. Ik ben goed genoeg en krachtig genoeg om te kiezen wat ik wil.
39. Ik ben van nature goed genoeg, ongeacht een eventuele verslaving.
40. Ik ben klaar, bereid en in staat om een gewoonte die ik wil veranderen te veranderen.
41. Ik leef een leven vol gezonde gewoonten.
42. Mijn verslavingen vallen weg in de perfecte tijd en die tijd is nu.
43. Ik heb de kracht om te kiezen wat ik wil en niet wil.
44. Als ik angst voel, haal ik diep adem en ik voel mij geweldig.
45. Ik accepteer mijn beslissing om te stoppen en ik heb de kracht om dit te bereiken.
46. Ik ga verder met een onwrikbaar doorzettingsvermogen naar een gezonder leven.
47. Ik kan alles doen met de kracht van de Geest in mij.
48. Elke dag omarm ik gemakkelijk nieuwe gezonde gewoonten.
49. Ik creëer moeiteloos nieuwe gezonde gewoonten en laat belemmerende gewoonten
moeiteloos los.
50. Ik laat de drang naar ongezonde gewoonten gemakkelijk los.
51. Ongezonde gewoonten sterven snel als ik ervoor kies om ze los te laten.
52. Gezonde gewoonten zijn mijn beste vrienden.
53. Mijn goede voornemens veranderen automatisch in gezonde gewoonten.
54. Het is mijn gewoonte om vanzelf te doen wat goed voor mij is.
55. Ik formuleer goede gewoonten makkelijk en snel.
56. Ik put uit de goddelijke kracht in mij om de weg uit mijn verslaving te wijzen.
Roken
57. Ik verlang alleen schone lucht in mijn longen.
58. Ik ben nu en voor altijd rookvrij.
59. Ik ben een rustige en ontspannen niet-roker.
60. Ik kies ervoor om de frisse lucht te voelen in mijn longen.
61. Ik heb schone, vrije, gezonde longen.
62. Ik houd van de frisse lucht in mijn longen.
63. Ik geniet ervan om de frisse lucht in mijn mond te voelen.
64. Ik verdien het om rookvrij te zijn en ben dit ook.
65. Mijn adem, mijn kleren, en mijn handen voelen en ruiken altijd fris en schoon.
66. Ik adem makkelijk en moeiteloos, omdat mijn longen schoon en gezond zijn.
67. Mijn lichaam wordt steeds gezonder en gezonder terwijl ik rookvrij blijf.
68. Ik voel me gezonder en jonger dan ooit tevoren, omdat ik rookvrij ben.
69. Ik ben geliefd onder rokers en niet-rokers.
70. Ik geef de er de voorkeur aan om om te gaan met niet-rokers.
71. Mijn ademhaling verbetert elke dag.
72. Ik geniet van eten, omdat mijn eten beter smaakt dan ooit tevoren.
73. Ik haal diep adem en geniet van de frisse lucht.
74. Ik ben dankbaar voor mijn ademhaling.
75. Ik kies ervoor om gezonde longen te hebben.
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Categorie 3: Lichaam, lichaamsbeeld en gewicht
1. Mijn lichaam is wat het is; mijn ziel is prachtig.
2. Gezond zijn is belangrijker voor mij dan dun/dik zijn.
3. Ik houd mijn lichaam bewust in een goede gezondheid.
4. Mijn lichaam is mijn vriend en vertelt me alles over mijzelf.
5. Ik zie mezelf als een ziel met een lichaam in plaats van een lichaam met een ziel.
6. Ik stop alleen maar gezonde voeding in mijn lichaam.
7. Ik houd van mijn lichaam en keur het goed.
8. Ik voed mijn lichaam met voedende voedingsmiddelen en dranken.
9. Ik train mijn lichaam op leuke manieren.
10. Ik laat makkelijk alle emotionele gifstoffen in mijn lichaam los.
11. Ik ben volkomen veilig bij elk gewicht en mijn lichaam weet dit.
12. Door goed te zorgen voor mijn lichaam, neemt mijn plezier toe.
13. Mijn fysieke lichaam heeft een ingebouwde wijsheid die het gemakkelijk deelt met mij.
14. Mijn lichaam heeft de intelligentie en de blauwdruk voor perfecte gezondheid.
15. Mijn lichaam is efficiënt en energiek.
16. Mijn geest vormt mijn lichaam dus ik creëer een gezonde geest.
17. Ik ben gezondheidsbewust.
18. Ik doe alles wat nodig is om mijn gezondheid op wat voor manier dan ook te ontwikkelen.
19. Ik eet voedende en gebalanceerde maaltijden.
20. Ik eet het perfecte voedsel dat mijn lichaam voorziet van de vitamines en voedingsstoffen
die ik dagelijks nodig heb.
21. Ik geniet ervan groente en fruit te eten.
22. Het is prima om voedsel op mijn bord te laten liggen als ik genoeg heb.
23. Mijn lichaam scheidt makkelijk en efficiënt gifstoffen af.
24. Mijn geest heeft totale controle over alle cellen van mijn lichaam.
25. Ik vul mijn lichamelijke behoefte aan vitamines en mineralen aan.
26. Ik eet precies de juiste hoeveelheid om mijn ideale gewicht te behouden.
27. Ik ben vrij van emotioneel eten.
28. Mijn spijsverteringssysteem werkt perfect.
29. Mijn darmen werken schoon en normaal.
30. De wanden van mijn darmen reinigen zichzelf constant.
31. Mijn darmen onttrekken alle vitaminen en voedingsstoffen uit het voedsel dat ik eet.
32. Mijn lichaam en geest werken perfect samen om mijn ideale gewicht te behouden.
33. Handhaving van mijn ideale gewicht is leuk.
34. Mijn positieve emoties versterken mijn vermogen om mijn ideale gewicht te behouden.
35. Mijn mindset is positief en ik zie mezelf consequent op mijn ideale gewicht.
36. Ik bemerk verandering in mijn leven en ik houd ervan net als ik van mezelf houd.
37. Ik ben altijd tevreden over het eten van wat mijn lichaam nodig heeft voor het behoud van
mijn ideale gewicht.
38. Mijn lichaam geeft de juiste vloeistoffen af om een goede voedselopname en mijn ideale
gewicht te behouden.
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39. Mijn systeem balanceert zichzelf constant.
40. Ik eet goed en mijn immuunsysteem functioneert optimaal.
41. Als mijn gedachten voedzaam, gezond eten aanvaarden, dan verbetert mijn hele wezen
in elk opzicht.
42. Ik houd van en accepteer mijn lichaam zoals het is en ook zoals het verandert.
43. Als ik emotioneel ben dan voelt het goed om te sporten.
44. Ik voel mijn emoties volledig en laat ze compleet door mij heen stromen.
45. Het is veilig om aantrekkelijk en slank te zijn.
46. Ik word helemaal voor vol aangezien, zelfs als ik slank ben.
47. Ik vertrouw erop dat ik altijd genoeg heb om mezelf te onderhouden.
48. Het is zo gemakkelijk voor mij om lichaamsvet te verliezen dat het overtollige vet gewoon
van mijn lichaam verdwijnt.
49. Mijn lichaamsvet verdwijnt zo snel dat iedereen om me heen het merkt.
50. Mijn lichaam voelt licht en is makkelijk te dragen.
51. Ik ben gemotiveerd om iedere gram vet die ik kwijt wil van mijn lichaam te krijgen.
52. Het verliezen van lichaamsvet is gemakkelijk en moeiteloos voor mij.
53. Ik eet en drink als een slank persoon.
54. Ik bereik en behoud mijn ideale gewicht moeiteloos.
55. Ik eet bewust.
56. Ik drink voldoende water.
57. Gezond eten smaakt mij beter.
58. Ik sport omdat het mij een goed gevoel geeft.
59. Ik respecteer mijn lichaam en behandel het met respect.
60. Ik doe alles wat ik moet doen om mijn ideale gewicht te bereiken.
61. Ik vergeef mezelf voor het te zwaar zijn.
62. Ik ben bereid om mijn eetgewoonten te veranderen en ik doe dit vanzelf.
63. Ik heb non-stop het doorzettingsvermogen om mijn ideale gewicht te bereiken.
64. Het is makkelijk voor mij om de focus te behouden om mijn ideale gewicht te bereiken en
te behouden.
65. Ik zie mezelf op mijn ideale en perfecte gewicht.
66. Ik heb een positieve mindset over wat ik eet, hoe ik eet en wanneer ik eet.
67. Mijn lichaam verbrandt vet als een hete oven.
68. Ik eet gezond en mijn ideale gewicht is gemakkelijk te handhaven.
69. Elke dag word ik automatisch steeds gezonder.
70. Ik geniet van het proces van gezond en slank zijn.
71. Ik voel mij dagelijks slanker en slanker en elke dag gaan mijn kleren losser zitten.
72. Ik kom elke dag dichterbij mijn ideale gewicht.
73. Ik geniet van een gezond en actief leven.
74. Ik heb de controle over mijn lichaam en mijn gewicht.
75. Mijn lichaam is mijn vriend waarnaar ik luister en die ik respecteer.

Refreshing Beliefs

© Wisdomways Inc. 2018; wisdomways.net

Pagina 6

Categorie 4: Verandering en transformatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ik heb de kracht om te veranderen.
Ik heb de wijsheid om te weten wat te veranderen.
Ik kan alles veranderen als ik mijn geest en hart gebruik.
Ik verander de hele tijd en ik omarm deze veranderingen.
Verandering is natuurlijk en gemakkelijk voor mij.
Ik verander nu in dienst van het goede.
Ik open mezelf voor verandering.
Ik ben bereid om mijn oude manieren achter mij te laten en
open mezelf voor iets nieuws en beters.
9. Ik voel me prettig bij verandering op het diepste niveau.
10. Als ik verander, voel ik mij beter en beter.
11. Verandering brengt mij geluk en vervulling.
12. Verandering is goed voor mij.
13. Het is veilig voor mij om nu los te laten wie ik ben en ik verander.
14. Ik word steeds beter, nu en voor altijd.
15. Als ik me openstel voor verandering, verbetert mijn leven op ieder vlak.
16. Als ik het verleden en de toekomst loslaat, wacht het heden op mij in genade.
17. Het verleden is voorbij, en ik maak mijn toekomst nu.
18. Zoals ik vanbinnen verander, verandert de buitenkant vanzelf.
19. Als er iets niet kan worden veranderd, kan ik gemakkelijk mijn mindset erover
veranderen.
20. Als het universum verandert, ga ik gemakkelijk met de stroom mee.
21. Ik ben een katalysator voor mijn eigen verandering.
22. Ik verander mijn leven nu.
23. Ik besta en daarom verander ik en recreëer ik mezelf eindeloos.
24. Het verleden is het verleden, maar ik kan en wil veranderen door mijn perceptie weer
positief te maken.
25. Alles wat ik doe vandaag verandert mijn toekomst, dus kies ik vandaag om
te veranderen.
26. Zoals de natuur, ben ik een wonder, altijd veranderend en altijd mooi.
27. Ik kies mijn woorden zorgvuldig, omdat ze de wereld kunnen veranderen.
28. Verandering is vrijheid voor mij.
29. Ik laat mijn verleden gemakkelijk los en omarm de veranderingen die zich in mijn leven
openbaren.
30. Ik verander makkelijk de manier waarop ik kijk naar de wereld om mijn eigen geluk te
creëren.
31. De wereld kan veranderen, maar mijn dromen zijn eeuwig, tenzij ik ervoor kies om ze te
veranderen.
32. Ik heb de moed om te veranderen.
33. Weerstand tegen verandering is slechts een overtuiging en dus heb ik mijn overtuigingen
te veranderen.
34. Ik ervaar vreugde in het leven door de continue verandering die het mij brengt.
35. Verandering helpt me om te leven en me verder te ontwikkelen.
36. Ik richt mij op verandering en ik krijg resultaten.
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37. Ik neem de nodige risico's om mijn leven nu te veranderen.
38. Als ik de wereld wil veranderen, dan stop en ontspan ik en verander mezelf.
39. Ik ben de verandering die ik wil zien in de wereld.
40. Ik aanvaard eerst en dan laat ik de verandering gebeuren.
41. Ik verander gemakkelijk de manier waarop ik denk, handel en spreek, en dat verandert
de wereld.
42. Ik ben goed genoeg om mijn wereld te veranderen en ik doe het.
43. Als ik iemand anders wil veranderen, dan kijk ik eerst naar mezelf en begin daar.
44. Ik accepteer moeiteloos de dingen die ik niet kan veranderen.
45. Ik heb de moed om te veranderen wat veranderd kan worden.
46. Ik heb de wijsheid om te weten wat ik kan veranderen en wat niet.
47. Ik wil zo graag veranderen dat ik bereid ben om wie ik nu ben te veranderen, om de
beste versie van mezelf te worden.
49. Verandering komt altijd met geschenken voor mij.
50. Ik ben gemotiveerd om te veranderen.
51. Ik neem persoonlijke verantwoordelijkheid om mezelf nu te veranderen.
52. Ik weet dat dit ook zal overgaan, dus ik accepteer het voor wat het nu is.
53. Ik wil groeien, dus verander ik met gemak.
54. In dienst van verandering spring ik in het diepe en accepteer de dans van het leven.
55. Transformatie is een natuurlijk onderdeel van mijn leven.
56. Ik ervaar transformatie als een normale gewoonte van het leven.
57. Ik ben rein in mijn verzoek tot transformatie en wonderen.
58. Mijn verleden kan ongedaan worden gemaakt door middel van het transformeren van
mijn geest.
59. Als ik mijn geest zuiver dan is transformatie vanzelfsprekend.
60. Als ik verander, verandert de wereld vanzelf mee.
61. Positieve veranderingen gebeuren elke dag.
62. Wonderen van transformatie gebeuren vanzelf en continu voor mij.
63. Ik ben gezegend door de transformatie waar God mij elke dag doorheen leidt.
64. Ik bemerk de wonderen in mijn leven en ze brengen mij en anderen oneindige vreugde.
65. Wonderen en transformatie inspireren dankbaarheid in mij.
66. Mijn voortdurende transformatie heelt mij en mijn geest volledig.
67. Ik behoud een zuivere en heilige ruimte voor transformatie voor mij en anderen.
68. Ik heb de macht om wonderen te ervaren.
69. Ik ben in staat om wonderen voor mij en door mij te laten gebeuren.
70. Ik ben klaar, bereid en in staat om innerlijke leiding voor persoonlijke transformatie
te ontvangen.
71. Mijn geest en die van God werken samen aan de verandering en transformatie waar ik
doorheen ga.
72. Ik verdien het om verandering en transformatie in mijn leven te hebben.
73. Ik weet dat alle wonderen mogelijk en gemakkelijk zijn, ongeacht de grootte.
74. Ik richt mijn aandacht op verandering en laat het beheersen van de uitkomst los.
75. Ik besteed elke dag aandacht aan verandering en transformatie van mijn wezen.
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Categorie 5: Vergeving
1. Ik vergeef anderen gemakkelijk en anderen vergeven mij snel.
2. Ik kies ervoor om mijn creaties en aangetrokken situaties te vergeven, omdat ik
verantwoordelijkheid neem voor wat ik creëer en aantrek.
3. Mezelf vergeven herstelt mijn liefde en licht.
4. Ik vergeef mezelf en laat mijn verleden los.
5. Ik vergeef mezelf en communiceer moeiteloos vanuit liefde.
6. Ik bevrijd mijn geest, lichaam en levenssituatie van mijn verleden.
7. Ik vergeef mijn familie en omarm ze met liefde en mededogen.
8. God houdt van mij en vergeeft mij voor alles.
9. Ik vergeef de wereld en mijn licht schijnt erover.
10. Ik verdien het om te vergeven en vergeven te worden.
11. Ik ben God dankbaar voor mijn vermogen om gemakkelijk te vergeven.
12. Ik laat mijn verleden los en vergeef mezelf voor mijn deelname aan de dingen
waarop ik niet trots ben.
13. Ik leer van mijn fouten, vergeef mezelf daarvoor en ga verder met mijn leven.
14. Ik vergeef een ieder gemakkelijk.
15. Vergeving is een geschenk dat ik mezelf en anderen om me heen geef.
16. Het verleden heeft geen macht over mij, ik vergeef het.
17. Hoe meer boosheid ik loslaat hoe meer liefde ik kan geven.
18. Door van mezelf te houden is het makkelijker om te vergeven.
19. Ik vergeef anderen en ik begrijp hun motieven.
20. Naast te begrijpen, vergeef ik.
21. Ik zegen en vergeef iedereen die mij pijn heeft veroorzaakt.
22. Ik vind gemakkelijk vrijheid nu ik mezelf en anderen vergeef en ik het verleden loslaat.
23. Ik vergeef mezelf voor de liefde en genegenheid die ik mezelf en anderen heb
onthouden.
24. Ik vergeef mezelf en anderen.
25. Mijn vergevingsgezinde natuur is besmettelijk.
26. Ik vergeef ____________ en omarm hem/haar met liefde, mededogen en begrip.
27. Ik bevrijd mezelf van en vergeef mezelf voor alles wat ik verkeerd heb gedaan.
28. Ik communiceer liefde en begrip in alles wat ik doe en zeg.
29. Vergeving is vanzelfsprekend voor mij.
30. Ik vergeef en laat anderen los terwijl ik groei in mijn spiritualiteit.
31. Vergeving is mijn functie als het licht van de wereld.
32. Door te vergeven herken ik het licht in mezelf en anderen.
33. Door te vergeven vind ik de Waarheid.
34. Ik breng vrede in elke geest door mijn vergeving.
35. Vergeving brengt mij meteen vreugde.
36. Ik geef grootse liefde en vergeef gemakkelijk.
37. Ik laat het verleden los en ik vergeef ____________.
38. Ik ben sterker wanneer ik vergeef.
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39. Ik ben graag bereid anderen volledig te vergeven.
40. Vergeving brengt mij emotionele en mentale vrijheid.
41. Ik voel mij krachtig als ik mezelf en anderen vergeef.
42. Ik laat het verleden los.
43. Ik ben bereid om ____________ te vergeven.
44. Ik laat mijn woede en het verleden los.
45. Vergeving is een geschenk dat ik mezelf constant geef.
46. Ik laat mijn pijn en woede naar ____________ los.
47. Ik laat de goddelijke liefde en vergeving in mijn gedachten doordringen.
48. Mijn herinnering aan deze situatie is genezen en ik leef verder met nieuw vreugde.
49. Het verleden is vergeven en ik ben dankbaar.
50. Vergeving breidt zich uit in mij. Ik laat het verleden los en ik open mijn ogen naar het
geluk van morgen.
51. Ik vergeef mezelf volledig voor mijn onvolkomenheden.
52. Ik vergeef mijn vader en moeder volledig voor hun onvolkomenheden.
53. Ik vergeef alles en iedereen, elke avond voordat ik naar bed ga.
54. Ik vergeef mezelf mijn angst om te falen en ik ben bereid om de risico's te nemen om te
leren en te groeien.
55. Het verleden heeft geen macht over mij. Ik vergeef iedereen die mijn vergiffenis nodig
heeft en ik vergeef mezelf.
56. Ik vergeef mezelf voor mijn scheiding van de goddelijke liefde.
57. Ik vergeef mezelf voor alles wat ik heb gedaan.
58. Ik vergeef elke persoon die mijn gevoel van eigenwaarde heeft ondermijnd.
59. Mijn kracht komt van de vergeving van degenen die mij gekwetst hebben.
60. Als ik vergeef gebeuren er wonderen.
61. Als ik moeite heb om te vergeven, dan vraag ik om hulp van de Bron.
62. Ik weet dat elke handeling is vergeven en ik laat alle schuld en oordelen los.
63. Mijn vermogen en kracht om dagelijks te vergeven neemt toe.
64. Ik vergeef graag, want tijdens deze gezegende daad breiden mijn wereld en ikzelf uit.
65. Ik merk hoe mijn hele perceptie verandert wanneer ik vergeef.
66. Vergeving maakt mij helemaal vrij van schaamte en schuld.
67. Ik ben Gods vergeving waardig.
68. Ik heb het vermogen om alles en iedereen te vergeven.
69. Zelfs als mijn hart gebroken is vind ik mijn weg naar vergeving.
70. Vergeving kalmeert mijn hart en ziel.
71. Ik verplaats mezelf gemakkelijk van verraad naar vergeving, want dit is mijn natuur.
72. Als ik vergeef, laat ik alle karmische gevolgen voor mezelf en anderen los.
73. Mijn liefde is onvoorwaardelijk en zo is ook mijn vergeving.
74. Ik zie de waardevolle lessen in al mijn ervaringen en hierdoor vergeef ik dankbaar.
75. Geen enkele persoon of gebeurtenis valt buiten mijn vermogen om te vergeven.
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Categorie 6: Pret, spel en avontuur
1. Ik hecht waarde aan plezier.
2. Ik leef en ik werk en bij beide speel ik en heb ik plezier.
3. Door het hebben van plezier ben ik succesvol in alles wat ik doe.
4. Mijn creativiteit maakt mijn leven heel plezierig.
5. Ik heb plezier door het onmogelijke mogelijk te maken.
6. Ik ben bereid om de regels te breken en een beetje plezier te hebben.
7. Ik laat resultaten los en heb gewoon plezier en geniet van het spel.
8. Ik breng plezier in mijn interacties met iedereen.
9. Vandaag en morgen kies ik plezier en spel.
10. Het leven is als een spel en ik heb er plezier in.
11. Bijdragen aan de wereld is leuk voor mij.
12. Ik ben het waard om plezier te hebben.
13. Het is oké voor mij om plezier te hebben.
14. Ik ben leuk en mijn leven is dat ook.
15. Ik heb nooit een excuus nodig om plezier te hebben. Ik ben gewoon de hele tijd zo.
16. Ik vergeef mezelf dat ik zo serieus ben en ik verbind mezelf nu aan plezier.
17. Ik moedig anderen aan om plezier te hebben in hun leven.
18. Ik ben een voorbeeld van plezier voor anderen.
19. Ik ben een levend voorbeeld van het leuk hebben.
20. Ik ben leuk gezelschap.
21. Ik geniet ervan om sociaal te zijn en ik vier het leven.
22. Ik weet altijd hoe ik een leuke tijd kan hebben.
23. Ik ben een leuk sociaal mens.
24. Mijn sociale agenda wordt altijd volledig gevuld als ik daarvoor kies.
25. Ik heb een goed gevoel voor humor en dat laat ik ook zien!
26. Ik trek leuke en plezierige ervaringen aan.
27. Mijn sociale leven is jeugdig en avontuurlijk.
28. Ik houd ervan om te lachen om de domste dingen.
29. Mijn innerlijke kind‘s gevoel voor humor is aantrekkelijk en aanstekelijk.
30. Ik dans door het leven.
31. Ik ben vrij in mijn leven.
32. Ik speel in alles wat ik ben en doe.
33. Spelen verbetert mijn creatieve expressie.
34. Spelen helpt mij mijn doelen te manifesteren.
35. Ik speel met mijn prachtige en levendige fantasie.
36. Ik sta open voor speelse creaties in alle gebieden van mijn leven.
37. Ik speel met mijn intuïtie en het wordt steeds sterker.
38. Ik speel in mijn werk en mijn doel.
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39. Mijn leven is een uitdrukking van mijn speelse natuur en ik houd ervan!
40. Ik ben speels in mijn relaties.
41. Ik vergeef mezelf voor het te serieus zijn en ik speel gewoon.
42. Ik maak nu tijd om te spelen.
43. Ik ben positief, avontuurlijk en uitdagend.
44. Ik heb een avontuurlijke geest en heb regelmatig nieuwe ervaringen.
45. Het leven is een avontuur voor mij en ik houd ervan.
46. Ik kijk naar elke situatie alsof ik een avontuur beleef.
47. Ik ben veilig als ik avontuurlijk ben.
48. Het is oké om buiten mijn comfortzone te zijn en avontuurlijk te zijn.
49. Avontuur is een natuurlijke kwaliteit van mijn leven.
50. Ik ben trots op mezelf in elk avontuur dat ik ervaar.
51. Ik ben nieuwsgierig als ik mijn relaties verken met een gevoel van avontuur en
ontdekking.
52. Ik sta open voor nieuwe avonturen.
53. Ik ben enthousiast over elk nieuw avontuur dat ik meemaak.
54. Persoonlijke groei is voor mij een fantastisch avontuur vol met schatten.
55. Ik ben avontuurlijk met mijn overtuigingen en acties.
56. Ik vertrouw mijn levensavontuur.
57. Ik eer het avontuur van anderen, zelfs als het niet is wat ik zou kiezen voor mezelf.
58. Avontuur is leuk voor mij.
59. Ik ben evenwichtig in de avonturen die ik wel en niet kies.
60. Mijn grootste avontuur is de weg van mijn hoofd naar mijn hart en ik houd ervan.
61. Mijn hart komt tot leven als ik voorwaarts ga in mijn hartstochtelijke avontuur.
62. Ik laat alle stress los en ik speel gewoon.
63. Ik neem het 'moeten’ uit mijn leven en ik doe wat goed voelt.
64. Ik presenteer liefdevolle speelsheid in mijn interacties met anderen.
65. Ik wil lachen en ik maak andere mensen aan het lachen.
66. Ik trek situaties aan die leiden tot buikpijn van het lachen.
67. Ik lach makkelijk om mezelf en ik heb gewoon plezier.
68. Ik ben in contact met het kind in mij dat graag wil spelen.
69. Het is veilig om te spelen.
70. Ik neem elke dag de tijd om een beetje of veel te spelen.
71. Elk moment is speeltijd terwijl ik deze verbazingwekkende wereld verken.
72. Ik zet mijn schaamte opzij en heb gewoon plezier.
73. Ik doe vanzelf mee met anderen en vertrouw erop dat ze blij zijn dat ik meedoe.
74. Ik ben goed genoeg om met anderen te spelen.
75. Het is oké als ik dom lijk als ik speel, want ik houd van het spelen als een gekke dwaas.
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Categorie 7: Verdriet, verlies en loslaten
1. Na elk verlies laat ik los, want ik weet dat ik word geleid naar mijn volgende stap.
2. Ik sta mezelf volledig toe te rouwen en laat los wat ik verloren ben.
3. Ik open mezelf tot het ontvangen van het grotere goed en inzichten die na mijn
ervaringen komen.
4. Als er een deur sluit in mijn leven dan gaat er een nieuwe deur voor mij open.
5. Ik vergeef nu ____________ dat hij/zij mij verlaten heeft en ik laat hem/haar los.
6. Ik vergeef mezelf voor het verlaten van ____________.
7. Zelfs als er donkere wolken zijn, ben ik in staat om de zonnige kant van het leven te zien.
8. Ik erken mijn rouwproces en laat het er volledig zijn, zodat ik op een natuurlijke manier
door mijn rouwproces ga.
9. Ik omarm de eindeloze mogelijkheden in mijn toekomst, wetend dat ik word geleid en
beschermd door Gods aanwezigheid.
10. Het loslaten van ____________ geeft nieuwe mogelijkheden en vrijheid.
11. Ik laat de relatie met ____________ los met liefde en eergevoel.
12. Ik ben goed en ik vertrouw erop dat deze ervaring precies was wat mijn ziel nodig had.
13. Ik ben heel, compleet en perfect zoals ik ben.
14. Ik vertrouw erop dat in elke ervaring die ik heb wijsheid voor mijn ziel schuilt.
15. Ik ben dankbaar voor de gaven van de liefde die ik ontving van ____________.
16. Ik laat deze relatie los met waardering voor de invloed die het op mijn leven heeft gehad.
17. Ik waardeer deze ervaring en nu mag mijn leven transformeren naar betere tijden.
18. Ik eer wie ik ben, ik eer wie ____________ is en nu eer ik de afzonderlijke wegen
die we inslaan.
19. Ik vertrouw erop dat het scheiden van ____________ in het hoogste goed is
van alle betrokkenen.
20. Ik laat mijn gehechtheid aan ____________ los en ik omarm de goddelijke liefde in mij.
21. Ik creëer een veilige ruimte voor mezelf en anderen om volledig te rouwen.
22. Het is oké voor mij om om mijn verlies te treuren.
23. Het is oké en veilig voor mij om te huilen.
24. Ik sta mezelf toe mijn verdriet te uiten.
25. Het is oké als ik mijn verdriet laat zien in het bijzijn van anderen.
26. In een optimaal contact met mijn verdriet, laat ik het gemakkelijk los.
27. Ik beweeg makkelijk en natuurlijk dwars door mijn verdriet naar de andere kant.
28. Het is oké als ik mijn verdriet snel verwerk en dat doe ik ook.
29. Als ik verdrietig ben dan doe ik een diepe ervaring op van hoe mijn hart was geraakt.
30. Er is heiligheid in mijn tranen, want ze zijn het teken van mijn kracht.
31. Mijn tranen zijn tekenen van onuitsprekelijke liefde.
32. Door middel van het delen van mijn verdriet, smelt mijn hart samen met dat van anderen.
33. Alles komt terug naar mij in een andere positieve vorm.
34. In mijn verdriet is dankbaarheid aanwezig.
35. Ik laat alle blokkades in mijn lichaam los en ik verwelkom gezondheid, liefde en geluk
in mijn leven.
36. Ik laat oude pijn, woede en wrok gemakkelijk los.
37. Ik laat de behoefte om de hele tijd gelijk te hebben los.
38. Ik laat het oordelen over anderen los en ik ben vrij.
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39. Ik kies ervoor om in contact met mijn eigen behoeften en verlangens te leven.
40. Ik laat de behoefte los om anderen te pleasen.
41. Ik weet dat ik het recht heb op al mijn gevoelens en emoties.
42. Ik laat de behoefte los om belangrijk of geliefd gevonden te worden door anderen.
43. Ik laat de behoefte om aardig gevonden te worden los.
44. Door liefde laat ik al mijn verdriet los.
45. Ik laat al mijn verdriet los en weet dat ik volkomen veilig ben.
46. Ik kom bij mezelf door het loslaten van al mijn verdriet en ik ontwaak in God.
47. Mijn geliefde is op talloze manieren aanwezig in mijn leven.
48. Ik weet dat het leven eeuwig is en het eindigt niet met het sterven van het fysieke
lichaam.
49. Hoewel ik niet in staat ben om ____________ te zien, heb ik een diep weten dat
____________’s leven verder gaat.
50. Ik weet dat het leven doorgaat.
51. Ik vertrouw erop dat het leven doorgaat voor mij.
52. Ik laat vrede in mijn ziel over de dood en sterven toe.
53. Ik weet dat het goddelijke in ieder mens eeuwig is.
54. Ik heb een diep weten van het bewustzijn in mijzelf en degenen die ik ontmoet en dat
bewustzijn nooit sterft.
55. Ik weet dat het leven en de liefde voor altijd blijven.
56. Ik laat mijn geliefden los om hun reis voort te zetten en ik weet dat zij in vrede zijn.
57. Ik aanvaard de dood van mensen of relaties als een natuurlijk onderdeel van het leven.
58. Ik geef gemakkelijk steun aan anderen in hun verdriet en verlies.
59. Ik weet wat ik wel of niet kan zeggen tegen mensen als ze rouwen.
60. Van elk verlies dat ik ervaar, is er een nieuwe mogelijkheid en een nieuw leven dat hieruit
voortkomt.
61. Bij elke kwetsing vergeeft mijn hart gemakkelijk en ontwikkelt het zich.
62. Ik houd van en accepteer mezelf, zelfs als ik boos of verdrietig ben.
63. Aan de andere kant van mijn angsten, de andere kant van mijn verdriet, is er licht.
64. Ik laat God mij leiden naar en door mijn verdriet, gedragen door goddelijke liefde.
65. Ik vertrouw erop dat ik elke situatie aankan en ik kom er sterker en wijzer uit.
66. Ik geef liefde met heel mijn hart en treur met heel mijn hart.
67. Ik laat mijn hart mij leiden, ook in moeilijke tijden.
68. Ik weet dat dit gevoel van verlies voorbij zal gaan en ik zal spoedig zonnige dagen
beleven.
69. Met het gevoel dat ik voel vind ik vrijheid.
70. Als ik mijn tranen laat stromen ben ik mijn verdriet snel kwijt.
71. Ik neem de tijd om te treuren, want het is goed voor mij.
72. Ik sta anderen toe en moedig hen aan te treuren, want het is goed voor hen.
73. Ik geef anderen liefdevol de toestemming en ruimte om diep te voelen wat ze voelen.
74. Het maakt niet uit wat ik verlies in het leven. Ik vind altijd wijsheid en genade.
75. Na een teleurstelling heb ik de wijsheid en de moed om opnieuw liefde en verlies
te beleven.
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Categorie 8: Geluk en vreugde
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ik ben blij bij alles wat ik wel en niet doe.
Ik glimlach bij de gedachte aan iedereen die in mijn gedachten is.
Ik heb alleen maar vrolijke gedachten en dat is te zien aan mijn lachende gezicht.
Ik ben zo tevreden met mijn leven dat mijn vreugdevolle geest besmettelijk is.
Mijn geluk is mijn keuze en ik draag het met trots.
Ik kan alleen maar denken aan vreugde en dat is te zien aan de manier waarop ik
reageer op anderen.
7. Mijn geluk wordt weerspiegeld door mijn glimlach en vrolijke persoonlijkheid.
8. Mijn aangename en vrolijke persoonlijkheid is besmettelijk.
9. Ik ben altijd vriendelijk en behulpzaam, ook naar onbekenden.
10. Mijn geluk is mijn verbinding met God.
11. Ik trek vreugde en geluk aan in mijn leven en in mijn omgeving.
12. Mijn doel en de enige functie in het leven is om gelukkig te zijn.
13. God is liefde en geluk; daarom geeft God mij alleen maar geluk.
14. Ik spring uit bed met vreugde en opwinding.
15. Ik kies ervoor om mijn leven te leiden op een manier die me gelukkig maakt.
16. Ik ben enthousiast over elke nieuwe dag en kijk er met plezier naar uit.
17. Ik lach om mezelf met kinderlijke vreugde.
18. Mijn geluk trekt ontelbare hoeveelheden zegeningen aan in mijn leven.
19. Het leven is een feest vol met heerlijke verrassingen.
20. Ik kies liefde, vreugde en vrijheid, open mijn hart en laat prachtige dingen stromen.
21. Het geluk groeit in mij en het verlicht mijn leven en raakt iedereen die ik ontmoet.
22. Ik kies ervoor om gelukkig te zijn.
23. Geluk is aanwezig in alles wat ik zie.
24. Geluk en meer geluk hoort bij mij.
25. Gelukkige gedachten brengen gelukkige omstandigheden.
26. Ik glimlach en mijn leven is lichter.
27. Omstandigheden veranderen om elk aspect van mijn leven met geluk te overspoelen.
28. Ik aanvaard complimenten en beledigingen met nederigheid en acceptatie.
29. Mijn geluk is te vinden in mijn innerlijke levensdoel.
30. Ik herken wat anderen gelukkig maakt en ik doe mijn best om het hen te geven.
31. Ik herken geluk in gewone dingen.
32. Ik leef nog lang en gelukkig.
33. Ik laat mijn behoefte om perfect te zijn los en ik kies ervoor om een gelukkig mens te zijn.
34. Geluk is altijd aan mijn zijde.
35. Ik ben blij omdat ik besef dat ik nu alles ben wat ik nu moet zijn.
36. Ik ben gelukkig en in harmonie met wat ik denk, zeg en doe.
37. Mijn geluk is mijn geschenk aan de wereld.
38. Het is oké voor mij om gelukkiger te zijn dan anderen.
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39. Ik ben het waard om gelukkig te zijn.
40. Het is veilig voor mij om gelukkig te zijn bij anderen.
41. Ik ga eenvoudig en vol plezier mee met de stroom van het leven.
42. Ik zie de schoonheid in mijn omgeving en ik straal vreugde en liefde uit.
43. Ik neem regelmatig de tijd om de dingen die ik wil doen met liefde te doen.
44. Ik ben vreugde.
45. Ik ben een vreugdevol leven waardig.
46. Plezier overstroomt mijn leven.
47. Ik leef van vreugde naar vreugde.
48. Mijn gedachten en mijn leven lopen over van plezier.
49. Ik laat alle negativiteit los en koester vreugde in mijn hart.
50. Ik ontvang makkelijk de impulsen van vreugde die in mij opkomen.
51. Ik vind mijn ultieme plezier in het onderweg zijn naar het bereiken van mijn doelen.
52. Mijn vreugde is explosief, adembenemend en te mooi om te geloven.
53. Het is goed en veilig om plezier te hebben, zelfs als anderen om mij heen geen plezier
hebben.
54. Ik ben één met mijn ziel, dat is vreugde.
55. Mijn bron van plezier en vreugde vind ik in iedere situatie.
56. Ik laat alle negativiteit los en kies nu voor vreugde.
57. Ik ben in harmonie met mijn natuurlijke innerlijke geluk.
58. Leven is pure vreugde voor mij.
59. Ik maak vreugde wakker in mensen die ik tegenkom.
60. Hoe dieper het verdriet dat ik heb meegemaakt, hoe groter mijn besef van vreugde.
61. Ik vind vreugde als ik uit mijn comfortzone stap.
62. Ik voed mezelf met alledaagse vreugde.
63. Mijn consequente glimlach straalt vanwege het plezier in mijn leven.
64. Ik meet mijn succes door de vreugde die ik voel in het moment.
65. Ik hervind gemakkelijk mijn plezier, ongeacht de ervaring.
66. De vreugde die ik uit, weerspiegelt de goddelijkheid in mij.
67. Vreugde is het doel dat ik zoek bij alles wat ik doe.
68. Ik kies en blijf kiezen voor vreugde in mijn leven.
69. Ik ontvang vreugde in de eenvoudige en natuurlijke dingen van het leven.
70. Mijn vreugde geeft mij oneindige energie om volledig te leven.
71. Ik laat al mijn muren zakken om nu plezier toe te laten.
72. Ik word elke ochtend wakker met een groot verlangen om de dag te leven in vreugde.
73. Ik ga 's nachts slapen in dankbaarheid voor de vreugde die mijn dag mij gegeven heeft.
74. Vreugde ontstaat in mij, ongeacht wat er gebeurt in mijn leven.
75. Zoals ik mijn waarheid leef, leef ik in vreugde.
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Categorie 9: Gezondheid en genezing
1. Ik onderhoud mezelf met eenvoudige en gezonde voeding.
2. Ik maak positieve gezonde keuzes voor mezelf.
3. Door te luisteren naar mijn innerlijke wijsheid, weet ik nu mijn weg naar genezing.
4. Ik heb de macht om mijn gezondheid te bepalen.
5. Ik heb overvloedige energie, vitaliteit en welzijn.
6. Ik ben gezond in alle aspecten van mijn wezen.
7. Ik ben vol energie om de dagelijkse activiteiten te doen.
8. Ik houd van en zorg voor mijn lichaam en het zorgt voor mij.
9. Ik ben immuun voor elke ziekte.
10. Mijn lichaam is in perfecte balans en gezondheid.
11. Ik ben nu gelukkig en gezond.
12. Ik interpreteer en reageer gemakkelijk op de boodschappen die mijn lichaam mij voor
een snelle genezing geeft.
13. Ik maak de juiste keuzes en onderneem de juiste acties om een vitaal en gezond leven
te leiden.
14. Ik accepteer de wijsheid van mijn lichaam, want zo leer ik over mezelf.
15. Ik trek optimale gezondheid aan als een natuurlijk onderdeel van mijn leven.
16. Ik merk de rust en ontspanning in mijn lichaam op, als ik gemakkelijk alle onnodige stress
loslaat.
17. Ik ervaar rust en veiligheid tijdens mijn genezingsproces.
18. Ik kies overtuigingen, bewust en onbewust, die een perfecte gezondheid bevorderen.
19. Ik laat liefdevol de oorzaak van het ongemak uit mijn verleden los en ik leef in het heden
met gemak en gratie.
20. Elke dag word ik in elk opzicht steeds beter.
21. Mijn lichaam steunt me met alle energie die ik nodig heb om mijn doelen te bereiken
en om mijn verlangens te vervullen.
22. Mijn lichaam is genezen, hersteld en vol met energie.
23. Ik geniet ervan om mezelf lichamelijk te verzorgen.
24. Elke cel in mijn lichaam trilt door de energie van gezondheid.
25. Van mezelf houden geneest mijn leven.
26. Ik weet dat mijn genezing al bezig is.
27. Ik ben gezond, genezen en heel.
28. Ik kies en handel op een gezonde manier.
29. Ik maak vanzelfsprekend keuzes die goed zijn voor mij.
30. Ik zorg liefdevol voor mijn lichaam en het reageert met gezondheid, energie en een
heerlijk gevoel van welzijn.
31. Ik straal gezondheid en heelheid uit.
32. Ik gedraag me op een manier die mijn gezondheid elke dag meer bevordert.
33. Ik houd van voedzaam gezond eten en ik geniet van het eten van verse groenten en fruit.
34. Ik ben gezond, omdat mijn gedrag gezond is.
35. Ik laat mijn verleden los, dus ik kan nu gezondheid creëren.
36. Ik creëer gezondheid door het uitspreken van liefde, begrip en mededogen.
37. Ik vind het elke dag makkelijker om de controle los te laten en vol vertrouwen te zijn.
38. Mijn lichaam is een tempel van al het goede en het weerspiegelt dat.
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39. Elke dag kan ik loslaten waardoor de liefde door mijn lichaam stroomt.
40. Elke dag worden mijn geest, lichaam en ziel sterker.
41. Vandaag begin ik een nieuw leven, hersteld en vernieuwd.
42. Mijn positieve gedachten en acties vernieuwen mijn lichaam en geest.
43. Zoals ik groei in spiritueel bewustzijn, vernieuwt mijn gezondheid zich.
44. Mijn lichaam is mijn thuis en het vertegenwoordigt al het goede in mij.
45. Ik straal een goede gezondheid uit.
46. Mijn lichaam is genezen, hersteld en vol met energie.
47. Elke dag word ik gezonder en sterker.
48. Ik houd van en zorg voor mijn lichaam en het zorgt voor mij.
49. Ik creëer helende energie in mijn leven en in mijn lichaam.
50. Ik leef een lang en gezond leven.
51. Ik voel me goed en mijn lichaam voelt goed.
52. Gezondheid is de basis van mijn wezen.
53. Ik ben verjongd, zoals elke cel in mijn lichaam is verjongd met Gods liefde.
54. Ik bruis van de energie en leef voluit in mijn vernieuwde lichaam.
55. Ik genees met vrede, vreugde en gemak.
56. Mijn lichaam weet al hoe het moet genezen en gedijen.
57. Ik ben zo dankbaar voor mijn genezing.
58. Mijn ____________ is genezen, en ik voel me geweldig!
59. Ik luister naar en vertrouw op mijn intuïtie en dat het me leidt in de richting van genezing.
60. God drukt door mij een perfecte gezondheid uit.
61. Ik ben bereid om mijn ziekte los te laten en ik omarm mijn perfecte gezondheid.
62. Ik ben perfecte gezondheid waard.
63. Ik berust in de wetenschap, dat ik word gestuurd in de richting van de mensen en
processen die mij mijn gezondheid teruggeven.
64. Goddelijk leven stroomt door elke cel in mijn lichaam.
65. Ik eet nu al de juiste voeding voor een optimale gezondheid, energie en topprestaties.
66. Ik alkaliseer nu en voorzie mijn lichaam van energie door het eten van levend groen
voedsel en het drinken van gezonde drankjes.
67. Mijn lichaam herstelt en regenereert zichzelf continu.
68. Ik vul mijn lichaam met energie gevende zuurstof door een diepe ademhaling.
69. Ik creëer snel en gemakkelijk gezondheid ondersteunende gewoonten.
70. Mijn lichaam elimineert alle gifstoffen snel, eenvoudig en gezond.
71. Tijdens mijn ontspanning en in mijn slaap, herstelt en geneest mijn lichaam zichzelf snel.
72. Al mijn lichaamscellen werken in harmonie en vrede samen met elke andere cel
in mijn lichaam.
73. De creatieve intelligentie die mijn lichaam geschapen heeft zorgt ervoor dat elke cel
optimaal functioneert.
74. Door een rustige slaap, herstellen en vernieuwen mijn lichaam en geest zich tot in
perfecte gezondheid.
75. Als ik slaap is mijn geest in vrede en de genezende krachten in mijn lichaam worden
vergroot.
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Categorie 10: Liefde en acceptatie
1. Ik weet dat ik liefde verdien en ik accepteer het.
2. Ik ben een lief, mooi, creatief persoon en dit wordt weerspiegeld in mijn relaties met
anderen.
3. Onvoorwaardelijk van mezelf houden brengt genezing en een overvloed aan liefde.
4. De liefde die ik geef keert vertienvoudigd terug naar mij.
5. Liefde stroomt door mijn lichaam, schijnt in mijn gezicht en straalt vanuit mij in alle
richtingen.
6. Ik sta open voor de liefde en het is veilig.
7. Liefde schiep mij als zichzelf, heilig, vriendelijk, behulpzaam en perfect.
8. Ik ben liefde, heel en onveranderlijk in mijn essentie.
9. Ik zie iedereen als mijn vriend, omdat ik me herinner dat zij een deel van mezelf zijn
en zo kom ik meer over mezelf te weten.
10. Zoals ik leer om van mezelf te houden, zo kan ik de liefde en vreugde uit mijn eigen hart
in mijn lichaam voelen en dit uitstralen naar anderen.
11. Ik trek gemakkelijk liefde aan.
12. Ik handel uit liefde voor mezelf en anderen.
13. De warmte van de liefde omringt me.
14. Ik weet, zonder twijfel, dat ik de liefde van mijn leven heb ontmoet.
15. Ik ben er klaar voor om een relatie vol liefde aan te gaan.
16. Ik ben bereid om liefde te geven aan iemand anders.
17. Ik waardeer mensen die van mij houden.
18. Ik geef mijn onvoorwaardelijke liefde.
19. Ik straal liefde uit in alles wat ik doe.
20. Ik ben verliefd.
21. Ik heb de eer om mijn leven met de liefde van mijn leven te delen.
22. Ik ben bereid om liefdevol te zijn.
23. Doordat ik liefde geef, gebeuren er wonderen.
24. Ik kan liefhebben zonder verliefd te zijn.
25. Ik weet dat ik het verdien om bemind te worden.
26. Ik geef liefde en dit wordt vertienvoudigd teruggegeven aan mij.
27. Ik houd van en waardeer mezelf zoals ik ben.
28. Ik ben omringd met liefdevolle, zorgzame mensen.
29. Ik doe alles om een liefdevolle omgeving voor alle mensen om mij heen, onder wie ikzelf,
te creëren.
30. Ik ben altijd verbonden met de goddelijke liefde in het universum.
31. Ik heb de kracht om lief te hebben en bemind te worden.
32. Zoals mijn adem moeiteloos in en uit gaat ben ik energiek door de liefde.
33. Het vuur van de liefde, dat brandt in mijn ziel, verlicht mijn pad.
34. Ik houd van en accepteer mezelf zoals ik ben.
35. Ik aanvaard dat alles in mijn leven perfect gebeurt voor mij.
36. Ik ben klaar met oefening en realisatie en accepteer het nu allemaal.
37. Ik aanvaard anderen zoals ze zijn.
38. Ik laat mijn verwachtingen los en accepteer wat het universum mij op elk moment te
bieden heeft.
39. Ik accepteer mezelf zoals ik ben, ook als ik verander.

Refreshing Beliefs

© Wisdomways Inc. 2018; wisdomways.net

Pagina 19

40. Ik laat mijn verwachtingen van mezelf en anderen los en accepteer wat er is.
41. Ik aanvaard anderen zoals ze zijn, ook als zij veranderen.
42. Ik accepteer ontspannen dat ik nu weet wat ik verdien in mijn leven.
43. Mijn aanvaarding van wat ik verdien brengt mij volledige rust.
44. Ik aanvaard dat mijn waarheid niet hetzelfde als die van anderen kan zijn en dat is oké.
45. Ik aanvaard en houd van mijn leven precies zoals het is, ook als het verandert.
46. Ik accepteer de dingen zoals ze zijn.
47. Ik accepteer de dingen die ik niet kan veranderen.
48. Ik aanvaard dat ik het perfecte leven heb dat voor mij en voor de groei van mijn ziel
ontworpen is.
49. Ik aanvaard dat het universum mij altijd geeft wat ik nodig heb, ook al is het niet
wat ik wil.
50. Ik ben bereid om te accepteren dat het universum mij alles precies op het juiste
moment brengt.
51. Ik aanvaard dat ik mijn realiteit creëer vanuit mijn overtuigingen en dat ik mijn
overtuigingen kan veranderen.
52. Mijn acceptatie van anderen brengt mij een overvloed aan vrienden.
53. Ik ben geliefd en liefdevol.
54. Ik word aanvaard en geliefd door iedereen die ik ontmoet.
55. Als ik geen liefde zie, dan verander ik mijn perceptie.
56. Hoe meer liefde ik geef, hoe meer liefde ik krijg.
57. Ik omhels de vreugde van het onvoorwaardelijk houden van anderen.
58. Ik ben heel in elk opzicht.
59. Ik omhels de goddelijke minnaar in mij.
60. Het maakt niet uit wat er gebeurt met mij. Ik vind altijd een manier om het liefdevol te
zien.
61. Ik vertrouw erop dat het universum een liefdesmachine is, die ons allemaal terug naar
huis wijst.
62. Zelfs als ik het niet kan zien vertrouw ik erop dat er op een onzichtbaar niveau altijd
ergens een daad van liefde is.
63. Ik aanvaard dat ieder probeert te roeien met de riemen die hij heeft.
64. Mijn liefde reikt naar buiten en naar binnen om de bron van alles te onderzoeken.
65. In elke situatie kijk ik naar de intentie van de liefde erachter.
66. Ik oefen voortdurend in het verzenden en ontvangen van liefdevolle energie.
67. Ik kies ervoor om lief te hebben en te accepteren dat alles, wat er gebeurt, gebeurt om
een reden.
68. Bij elke beslissing die ik neem, vraag ik mij af wat de meest liefdevolle keuze zou zijn.
69. In liefde en begrip ontmoet ik mensen precies waar ze zijn.
70. Ik begrijp dat de liefde een staat van zijn is die alles en iedereen accepteert zoals ze zijn.
71. Als ik liefde geef gaat er een rimpel uit naar het hele universum, dat trilt van vreugde.
72. De kracht van mijn liefde kan de grootste obstakels verplaatsen op het levenspad van
anderen.
73. De kracht van mijn liefde is de kracht om te genezen.
74. Mijn liefde is een lieve en tedere omhelzing die de mensen, die met mij zijn, omringt.
75. De liefde in mij zorgt ervoor dat ik mijn hart steeds verder kan openen.
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Categorie 11: Geld
1. Ik heb altijd meer dan genoeg geld om aan mijn behoeften te voldoen.
2. Geld en ik hebben een geweldige relatie... we zijn vrienden!
3. Geld maakt het voor mij mogelijk om veel goed te doen in de wereld.
4. Het aantrekken van geld is één van mijn gaven.
5. Ik geniet ervan om verantwoordelijk om te gaan met het geld dat ik verdien.
6. Er is altijd genoeg geld voor mij om te doen wat ik wil doen.
7. Ik laat alle angst voor verlies van het geld dat ik heb los.
8. Ik ben goed in het aantrekken van geld en geld is goed.
9. Het is eenvoudig om geld te verdienen, want het stroomt naar me toe.
10. Ik pas mij altijd gemakkelijk aan aan nieuwe manieren om geld te verdienen.
11. Ik laat elke bezorgdheid over geld los.
12. Ik ben ervan overtuigd dat geld vanzelf naar mij toekomt.
13. Ik vergeef en laat traumatische verliezen over geld los.
14. Het is gemakkelijk om geld te beheren en ik ben er goed in.
15. Ik leef in overvloed en heb al het geld en de spullen die ik wens om mijn leven voluit
te leven.
16. Geld werkt voor mij.
17. Mijn geld creëert nu meer geld voor mij.
18. Ik verdien, spaar, en geef mijn geld verstandig uit.
19. Elke euro die ik uitgeef komt honderdvoudig naar mij terug.
20. Ik beheer mijn geld effectief en met precisie.
21. Ik heb nu al het geld dat ik wil en nodig heb.
22. Geld circuleert altijd in mijn leven en er is altijd een overschot.
23. Al het geld dat ik verlang stroomt mijn leven binnen... en nog meer.
24. Er is altijd een overschot aan geld voor mij.
25. Ik verdien meer dan genoeg geld met doen wat ik leuk vind.
26. Geld is voor mij alleen maar energie in tastbare vorm en ik werk goed met energie.
27. Ik verdien grote sommen geld en gebruik dat om mezelf en anderen te helpen.
28. Hoe meer geld ik heb hoe meer geld ik wil geven.
29. Geld wordt aangetrokken door mij.
30. Ik ben een geldmagneet en alle soorten welvaart stromen naar mij.
31. Geld stroomt naar mij via verwachte en onverwachte bronnen.
32. Elke euro die ik uitgeef, verrijkt de economie en komt vermenigvuldigd terug naar mij.
33. Ik zie geld als een nuttig instrument.
34. Ik vergeef alle negatieve ervaringen met geld die ik ooit heb gehad.
35. Het verliezen van geld is gewoon een kans om te leren.
36. Al het geld dat ik verlies komt in veelvoud naar mij terug.
37. Het meer dan genoeg geld hebben is belangrijk voor mij.
38. Het is oké om meer geld te hebben dan de mensen om mij heen.
39. Het is oké om veel meer geld verdienen dan mijn familieleden.
40. Het geld is een welkome beloning voor het werk dat ik doe voor anderen.
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41. Het is oké om veel geld te krijgen voor het doen van Gods werk.
42. Het is oké om veel geld te verdienen als een genezer.
43. Het geven en krijgen van geld is een spirituele uitwisseling.
44. Ik ga wijs om met het geld dat ik verdien, uitgeef, weggeef en spaar.
45. Ik ga verantwoordelijk om met geld.
46. Ik begrijp de grote macht en de verantwoordelijkheid die hoort bij geld en ik kies ervoor
om het te hebben.
47. Geld stroomt in toenemende hoeveelheden door mij heen.
48. Ik ben vrij van dwangmatig gedrag als het om geld gaat.
49. Ik laat alle wrok over geldzaken uit het verleden los.
50. Ik word beloond met geld.
51. Ik maak makkelijk keuzes over het geven of ontvangen van geld.
52. Mijn vrijgevigheid met geld is in balans met mijn behoeften.
53. Geld is de wortel van al het goede voor mij en het is veilig.
54. Geld stroomt naar me toe met een minimale hoeveelheid werk of opoffering.
55. Ik verdien geld, zelfs terwijl ik slaap of op vakantie ben.
56. Ik ben dankbaar voor het geld dat mijn inspanningen beloont.
57. Geld stroomt naar me toe als een natuurlijke beloning voor mijn spirituele ontwaking
en groei.
58. Zelfs als ik veel geld heb, ben ik eerlijk, nederig en deel ik graag.
59. Het geld dat stroomt naar mij bevoordeelt zijn bron.
60. Het is oké als de mensen weten dat ik veel geld heb.
61. Hoe meer ik houd van anderen, hoe meer geld er naar mij toe stroomt.
62. Ik ben vrij in hoe ik geld kan uitgeven en ik doe het verstandig.
63. Er is altijd genoeg geld om mijn rekeningen en de mensen die ik geld schuldig ben
te betalen.
64. Ik laat mijn onzekerheden over geldzaken los en ik vertrouw op het positieve.
65. Ik ben relaxed met geld.
66. Het is oké om van geld te houden en ik doe het.
67. Geld brengt mij vreugde en vrijheid.
68. Geld hebben of niet heeft niets te maken met mijn geluk.
69. Ik vergeef mezelf en anderen voor het oordelen over mijn financiële situatie.
70. Ik heb vandaag genoeg geld om ten volle van mijn leven te genieten.
71. Mijn innerlijke kwaliteit van leven staat los van hoeveel geld ik heb.
72. Ik aanvaard dat mijn geldsituatie perfect voor mij is en ik heb de macht om het
te veranderen.
73. Mijn geldbehoeften zijn net zo belangrijk als die van ieder ander.
74. Mijn passie voor mijn werk in de wereld levert een grote financiële beloning op.
75. Ik laat de drang om naar mijn financiële situatie te kijken los en ik geniet van de
natuurlijke flow van het leven.
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Categorie 12: Persoonlijke kracht
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ik vertrouw op elke beslissing die ik neem.
Ik bezoek regelmatig omgevingen waarvan ik positieve energie krijg.
Ik ontvang goddelijke inspiratie en ik vertrouw erop.
Ik ben bereid om mijn innerlijke kracht te accepteren.
Ik laat alle angst voor misbruik van mijn kracht los.
Ik zie en omarm de mogelijkheden die komen met veranderingen.
Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn leven door het te creëren zoals ik het wil, door
het nemen van initiatief.
8. Ik heb een levensvisie en ik ben er trouw aan.
9. Ik ben de beste versie van mezelf in elke gedachte en elke actie.
10. Ik ben goddelijk en gebruik deze kracht in alles wat ik doe.
11. Ik zie een goddelijk plan in mijn leven en in elke ervaring.
12. Ik ben het waard dat mijn visioenen en dromen uitkomen.
13. Ik spreek gemakkelijk mijn persoonlijke waarheid uit met vertrouwen, liefde en passie.
14. Het is oké voor mij om fouten te maken, omdat ik weet dat deze me wijsheid brengen.
15. Het is oké als anderen het niet eens zijn met mij. Ik accepteer dat mijn waarheid niet
hetzelfde als de hunne hoeft te zijn.
16. Ik leer van elke ervaring, want die geeft mij wijsheid en kracht.
17. Ik ben vastbesloten om vervuld in mijn leven en werk te zijn.
18. Ik zie en waardeer het potentieel en de schoonheid in mezelf en anderen.
19. Ik ben assertief en vol vertrouwen in het vervullen van mijn eigen behoeften.
20. Ik accepteer en vertrouw erop dat het universum een perfecte timing kent en ik leef vol
vertrouwen.
21. Ik ben vastbesloten om een bevredigend en zinvol leven te creëren, bewust en
onbewust.
22. Ik ben een duidelijk kanaal voor goddelijke inspiratie en ik volg het op met actie.
23. Ik zie de universele kracht in mij als ik creatief mijn hoogste potentieel waarmaak.
24. Ik ontspan en laat God al het werk doen in de flow van het leven.
25. De universele wet schrijft voor dat al mijn verlangens zich manifesteren, dus ik weet dat
het goede onderweg is.
26. Ik ben een krachtig lichaam, een krachtige geest en een krachtige ziel.
27. Ik weet dat ik gehoord word en dat mijn wereld verandert.
28. Alles in deze wereld is verbonden met mij en mijn keuzes.
29. Mijn kern is altijd kalm, altijd ontspannen, altijd rustig en altijd gevuld met liefde.
30. De enige waarheid die er is, bestaat als ik mijn ogen sluit en droom.
31. Ik heb een goddelijk doel en het is duidelijk aan mij geopenbaard.
32. Mijn berg is belangrijk om te beklimmen, dus ik ben nu onderweg.
33. Ik ben sterk en veilig en heb de kracht om mijn dromen te vervullen.
34. Ik heb de innerlijke kracht om alles waar te maken wat ik droom.
35. Ik neem leiding over mijn leven en arriveer vanzelf op mijn lotsbestemming.
36. Ik ben waardevol en heb een stevig geloof in mezelf en mijn capaciteiten.
37. Mensen accepteren mij en hebben respect voor mij.
38. Ik ben overtuigd van mijn mogelijkheden, expertise en kennis.
39. Ik ben oprecht geïnteresseerd in het welzijn van anderen.
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40. Ik erken en eer mijn talenten, vaardigheden en competenties.
41. Ik zie elk deel van mijn leven als een les.
42. Ik voel vertrouwen van binnen naar buiten.
43. Ik heb nu alles wat kan bijdragen aan de kracht, elegantie, schoonheid en rijkdom van
het leven.
44. Ik kan overtuigingen veranderen om mijn dromen te bekrachtigen.
45. Ik ben gemotiveerd door zowel successen als mislukkingen.
46. Ik ben tot alles in staat wat ik verkies te doen.
47. Het is niet wat er met mij gebeurt, maar hoe ik ermee omga, dat mijn emotionele welzijn
bepaalt.
48. Ik weet dat ik gesteund word in elke actie die ik onderneem en mijn pad ontvouwt zich
met gemak.
49. Mijn levensdoel is het vervullen van mijn goddelijk potentieel.
50. Mijn aanwezigheid maakt het verschil in de wereld.
51. Positieve energie stroomt door mij en elke cel van mijn wezen is wakker en leeft in
vreugde.
52. Ik ben meer dan in staat om mijn dromen waar te maken.
53. Al mijn gedachten wijzen naar mijn positieve intenties.
54. Ik laat alle negativiteit die mijn goddelijke expressie blokkeert los.
55. Ik creëer het beste dat mijn leven te bieden heeft.
56. Ik ben mijn eigen expert en ik gun anderen hetzelfde voorrecht.
57. Ik streef ernaar om mezelf te verbeteren.
58. Mijn potentieel is onbeperkt.
59. Ik ben machtig, groots en buitengewoon.
60. Ik heb vertrouwen in mijn vermogen.
61. Ik bereik mijn successen met vertrouwen.
62. Ik zie mezelf als de persoon die ik wil zijn.
63. Ik sta stevig in mijn schoenen als de persoon die ik wil zijn.
64. Ik heb een krachtige persoonlijkheid.
65. Ik weet dat ik in staat ben om het onmogelijke te doen.
66. Ik maak een verschil in de wereld.
67. Ik kan een positieve invloed hebben op de hele mensheid door gewoon mijzelf te zijn
en mijn passies na te leven.
68. Ik heb een doel; ik ontdek het en beleef het.
69. Ik ben het waard om grote dingen te doen.
70. Ik creëer een leven voor mezelf dat krachtig laat zien wat een persoon kan zijn en
bereiken.
71. Ik vertrouw mezelf om te doen wat juist is.
72. Zelfs als ik grote dingen doe blijf ik nederig.
73. Ik heb de capaciteit om krachtig invloed op het hele leven uit te oefenen door mijn
liefdevolle keuzes.
74. Elke dag uit de kracht die ik ben, zich volledig in de wereld.
75. Zelfs in mijn donkerste dagen vind ik de kracht en macht in mijzelf om vooruit te gaan.
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Categorie 13: Welvaart en rijkdom
1. Welvaart en rijkdom stromen nu naar mij toe.
2. Ik ben gepassioneerd over het bouwen van een leven in financiële vrijheid.
3. Ik verdien het om welvaart en rijkdom in mijn leven te hebben en hiervan te genieten.
4. Ik voel me ontspannen en vol vertrouwen als ik klanten werf of om betaling vraag.
5. Ik geniet van welvaart en overvloed op elk gebied van mijn leven.
6. Ik ben dankbaar dat ik een eerlijk en royaal rijk persoon ben.
7. Ik ben succesvol in alles wat ik doe.
8. Alles wat ik aanraak keert terug in rijkdom aan mij.
9. Mijn inkomen neemt alleen maar toe.
10. Ik word beloond voor al het werk dat ik doe.
11. Ik gedij overal waar ik ben en ik weet dat ik welvaart verdien in alle soorten.
12. Hoe dankbaarder ik ben, hoe meer redenen ik vind om dankbaar te zijn.
13. Ik betaal mijn rekeningen met liefde terwijl ik weet dat overvloed vrij door me heen
stroomt.
14. Mijn inkomen wordt steeds groter.
15. Ik verdien al het goede en dat geldt ook voor welvaart.
16. Ik weet dat het leven overvloedig is en ik aanvaard overvloed.
17. Mijn heil komt van overal en van iedereen.
18. Nieuwe kansen om mijn inkomen te verhogen openbaren zich nu aan mij.
19. Ik word elke ochtend enthousiast wakker om passievol mijn financiële welvaart na te
streven.
20. Ik verdien welvaart en ik aanvaard welvaart in mijn leven.
21. Welvaart komt mij toe en ik kies ervoor om het te ervaren.
22. Ik ben succesvol in alles wat ik doe.
23. Ik trek welvaart aan met elke gedachte.
24. Mijn omstandigheden veranderen en de welvaart stroomt mijn leven binnen.
25. Ik ben dankbaar dat ik beschik over de welvaart die me veiligheid, vrijheid en vreugde
geeft.
26. Ik gun iedereen het beste, omdat ik weet dat er genoeg welvaart is voor iedereen.
27. Ik geef iedereen meer waarde dan ik in contanten ontvang.
28. Ik plaats mezelf in de positie om een continue stroom van onbegrensde weelde
en overvloed te ontvangen.
29. Ik ben dankbaar dat ik weet dat ik precies krijg wat ik verlang.
30. Ik accepteer en omarm de rijkdom in mijn leven.
31. Rijkdom stroomt naar mij, gemakkelijk en overvloedig.
32. Ik ben dankbaar voor mijn rijkdom.
33. Ik zie, voel en hoor de rijkdom die ik verlang.
34. Mijn acties trekken rijkdom aan in alles wat ik doe.
35. Mijn rijkdom neemt elke dag meer toe.
36. Ik aanvaard en stel mezelf open voor de rijkdom die mij toekomt.
37. Ik maak aanspraak op de rijkdom en overvloed die van mij zijn.
38. Ik heb grote rijkdom en deel het vrij met mensen om me heen.
39. Ik laat rijkdom schitteren en maak de wereld een meer liefdevolle plek.
40. Ik erken en omarm rijkdom vergrotende kansen.
41. Mijn toenemende welvaart is een positieve uiting van mijn goddelijkheid.
42. Ik laat alle negativiteit rond het toenemen van mijn rijkdom los.
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43. Ik laat mijn passies goeds in de wereld zetten door mijn rijkdom.
44. Ik ben rijk.
45. Ik verdien het om rijk te zijn.
46. Mijn rijkdom neemt dagelijks enorm toe.
47. Mijn geweldige ideeën, energie en passies creëren nieuwe rijkdom voor mij en anderen
om mij heen.
48. Elke gedachte die ik heb wordt omgezet in enorme financiële overvloed voor mij.
49. Ik creëer alle rijkdom die ik wil en nodig heb.
50. Door mijn kracht van intentie trek ik moeiteloos alle rijkdom aan die ik nodig heb
en verlang.
51. Ik trek enorme hoeveelheden rijkdom aan die in overeenstemming met mijn integriteit
en eerlijkheid zijn.
52. Ik sta open voor onverwachte geschenken van rijkdom.
53. Ik ben een begenadigd gever en ontvanger.
54. Door de kracht van mijn onderbewustzijn trek ik moeiteloos alle rijkdom aan die ik nodig
heb en verlang.
55. Ik heb een grote verantwoordelijkheid om grote sommen rijkdom te vergaren door middel
van nuttige diensten aan anderen.
56. Mijn rijkdom groeit dagelijks, want ik neem maatregelen om welvaart te bevorderen.
57. Ik onderneem intelligente, grote, moedige en onmiddellijke actie in de richting van
het scheppen van rijkdom.
58. Ik wil een rijker, voller en meer overvloedig leven en dat verlangen is steeds mijn
dagelijkse realiteit.
59. Het is van het grootste belang voor mij om rijk te zijn.
60. Ik verlang en ontvang grote hoeveelheden rijkdom, zodat ik in staat ben om zoveel
mogelijk mensen te helpen.
61. Ik geef mijn beste en volledige aandacht aan het creëren van nieuwe welvaart, voor
mezelf en voor anderen, in alles wat ik doe.
62. Ik begrijp en geloof dat rijk zijn een exacte wetenschap is die ik beheers.
63. Ik ben rijk met wiskundige zekerheid.
64. Elke actie die ik onderneem is in perfecte harmonie met de wetten van rijkdom en groei.
65. Ik weet dat het vergaren van rijkdom het gevolg is van de toepassing van universele
wetten van rijkdom en aantrekkingskracht.
66. Ik heb het talent dat ik nodig heb om alle rijkdom aan te trekken die ik verlang.
67. Ik heb de intelligentie die ik nodig heb om grote hoeveelheden rijkdom te vergaren.
68. Ik heb het talent om rijk te worden precies waar ik nu ben.
69. Ik heb de mogelijkheid om rijk te worden in elk bedrijf waardoor ik word aangenomen.
70. Ik heb de mogelijkheid om al het kapitaal te vergroten dat ik nodig heb om mijn rijkdom te
vergroten.
71. Ik onderneem onmiddellijk actie om mijn rijkdom consequent te verhogen.
72. Nieuwe kansen om te zijn, te doen en te laten, komen elke dag in mijn leven.
73. Ik weet dat er altijd mogelijkheden voor mij zijn om meer en meer rijkdom te vergaren.
74. Mijn mogelijkheden voor het verhogen van mijn rijkdom zijn oneindig.
75. Ik denk en handel in overeenstemming met de wetten van het universum om welvaart
te scheppen.
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Categorie 14: Relaties
1. Ik ben duidelijk over wat ik wil in mijn relatie met ____________.
2. Ik blijf bij mezelf en weet wie ik ben in relaties.
3. Ik laat de gehechtheid en verwachtingen van mijn relatie met ____________ los.
4. Ik bepaal makkelijk mijn grenzen naar anderen en ze worden gerespecteerd.
5. Ik ben open en vrij in mijn relaties.
6. Ik ervaar snel en gemakkelijk vrijheid in mijn relaties.
7. Ik sta liefdevol toe dat anderen hun eigen lessen leren in een relatie.
8. Ik leer voortdurend in mijn relatie om een nog betere toekomst te creëren.
9. Ik ervaar de gave van wijsheid in elke relatie-ervaring.
10. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn daden in relatie met anderen.
11. Ik ervaar en handhaaf op lange termijn een stabiele en liefdevolle relatie.
12. Ik vertrouw mezelf in relatie met anderen.
13. Ik accepteer dat mijn relaties veranderen en ik vertrouw erop dat dit goed is voor mij.
14. Ik erken en uit makkelijk mijn gevoelens in een relatie.
15. Ik reageer kalm in mijn relaties met doordachte feedback.
16. Ik kies ervoor om vreugde te ervaren in mijn relaties.
17. Ik houd van en respecteer mezelf en dat stelt mij in staat om positieve en verrijkende
relaties te hebben.
18. Ik straal positieve energie uit aan iedereen met wie ik interactie heb.
19. Ik voel een diepe verbinding met mijn man/vrouw/vriend/vriendin.
20. Ik vertrouw mensen met wie ik een relatie heb.
21. Ik ben in vrede wanneer anderen mij teleurstellen.
22. Zoals ik van mijzelf en anderen houd, zo makkelijk is het voor hen om van mij te houden.
23. Al mijn relaties zijn liefdevol en harmonieus.
24. Ik trek alleen liefdevolle en positieve mensen aan in mijn leven.
25. Mijn vrienden zijn liefdevol en ondersteunend.
26. Ik houd van en accepteer mezelf zoals ik ben en ik houd van anderen en accepteer hen
op dezelfde manier.
27. Iedereen met wie ik in contact kom, waardeert mij voor de prachtige persoon die ik ben.
28. Ik maak overal gemakkelijk vrienden.
29. Ik weet wie ik ben en wat ik graag wil in persoonlijke relaties.
30. Ik maak eenvoudig verbinding met iedereen die ik ontmoet.
31. Al mijn relaties zijn leuk, vriendelijk en productief.
32. Ik trek sterke, positieve en gezonde mensen aan.
33. Ik ben zorgzaam, slim, ondersteunend en loyaal gezelschap.
34. Ik voel mij helemaal op mijn gemak met alle soorten mensen.
35. Ik lever een positieve en waardevolle bijdrage in mijn relaties.
36. Ik bezit het volledige vermogen om mijn gedachten en gevoelens voor iedereen met
wijsheid te verwoorden.
37. Ik draag bij aan de gezonde groei van mijn relaties.
38. ____________ en ik hebben het verleden geheeld en onze relatie is sterker dan ooit.
39. Ik maak snel en gemakkelijk goede vrienden.
40. Positieve mensen voelen zich altijd tot mij aangetrokken en ze willen mij ontmoeten.
41. Ik breng snel en gemakkelijk een uitstekende verstandhouding tot stand met andere
mensen.
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42. Ik houd mijzelf en andere mensen in hoog aanzien.
43. Ik omring mezelf met positieve, proactieve mensen.
44. Door middel van samenwerking creëer ik altijd harmonie met anderen.
45. Ik slaag altijd door het aantrekken van de juiste mensen met gemeenschappelijke
doelstellingen.
46. Ik moedig anderen aan om mij te helpen door mijn bereidheid om andere mensen
te helpen.
47. Al mijn relaties zijn eerlijk, trouw en op vertrouwen gebaseerd.
48. Andere mensen geloven in mij, omdat ik geloof in hen en in mezelf heb.
49. Ik luister actief naar wat anderen zeggen zonder hen te onderbreken.
50. Ik creëer synergetische, positieve relaties die eerlijk, oprecht, en gezond zijn.
51. Al mijn gezichtsuitdrukkingen zijn aangenaam en prettig voor mezelf en voor andere
mensen.
52. Als ik mensen begroet dan begroet ik ze dankbaar.
53. Ik heb een magnetische, warme handdruk en knuffel.
54. Als mensen mij voor het eerst ontmoeten, vinden zij mij meteen leuk.
55. Mijn onderbewustzijn bereidt het onderbewustzijn voor van elke persoon die ik ontmoet,
voordat ik hen ontmoet.
56. Ik bereik mijn doelen inclusief voordelen voor anderen.
57. Ik luister zorgvuldig naar anderen voordat ik reageer.
58. Ik ontwikkel samenwerkingsverbanden met anderen.
59. Ik heb een scherp inzicht in mezelf en in andere mensen.
60. Ik behandel elke persoon die ik ontmoet met respect, genade, verdraagzaamheid
en begrip.
61. Ik zoek en vind het goede in iedere mens die ik ontmoet.
62. Ik inspireer en zet anderen aan tot grootsheid.
63. Ik heb een voordeel in de ogen van iedereen die ik ontmoet.
64. Ik heb een zeer aangename persoonlijkheid.
65. Al mijn contacten met andere mensen zijn vanzelfsprekend en aangenaam.
66. Ik spreek mijn eerlijke en oprechte waardering en lof voor anderen gemakkelijk en vaak
uit.
67. Ik wek een gevoel van enthousiasme in mezelf op voor de goede eigenschappen in
andere mensen.
68. Als ik met anderen spreek, houd ik rekening met zowel hun standpunt als het mijne.
69. Ik ben echt geïnteresseerd in andere mensen.
70. Ik draag een oprechte, hartverwarmende glimlach, overal waar ik ga.
71. Mijn echte glimlach komt van diep in mijn binnenste wezen.
72. Ik herinner me de namen van andere mensen gemakkelijk en moeiteloos.
73. Ik moedig andere mensen aan om te praten over zichzelf en ik luister aandachtig.
74. Wanneer ik spreek met anderen, richt ik me op hun belangen, wetend dat dit weer
in balans komt bij mij.
75. Als ik iemand nodig heb om iets te doen, nodig ik die graag uit om het te doen door hen
attent te maken op de voordelen voor zichzelf.
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Categorie 15: Romantische relaties
1. Ik ben klaar voor een diep verbonden en liefdevolle relatie.
2. Ik ben klaar voor een krachtige, respectvolle, intieme relatie.
3. Ik verdien een wederzijds liefdevolle relatie.
4. Ik neem gemakkelijk de nodige risico's om liefde te geven en liefde te ontvangen.
5. Ik ben liefde waard en ik ben in staat om liefde van anderen te ontvangen.
6. Ik laat liefdevol alle gehechtheid aan ____________ los.
7. Ik omhels al het mannelijke en vrouwelijke in mij.
8. Mijn partner houdt ervan om tijd door te brengen met mij en doet dit.
9. Het is oké als mijn partner en ik het oneens zijn over de dingen.
10. Ik laat mijn drang om gelijk te hebben in mijn relatie los.
11. Ik ben makkelijk in de omgang in mijn relatie en ik accepteer en waardeer de ups
en downs van onze ervaringen samen.
12. Het is veilig voor mij om mijn gevoelens te uiten.
13. Mezelf kwetsbaar opstellen brengt mij tot diepere liefde en verbinding.
14. Ik stel mezelf volledig open en stel mij kwetsbaar op naar mijn partner.
15. Ik erken en waardeer de positieve intenties van mijn partner.
16. Ik ben vervuld van liefde voor ____________.
17. Ik sta open om iemand toe te laten in mijn leven.
18. Het leven met mijn geliefde is zalig.
19. Ik laat alle bindingsangst nu los.
20. Ik trek de perfecte partner aan.
21. Ik verdien liefde en geluk.
22. Ik trek alleen gezonde en liefdevolle mannen en vrouwen aan.
23. Mijn relatie met ____________ leidt tot liefde en betrokkenheid.
24. ____________ en ik zijn verbonden in een optimale liefdevolle relatie.
25. Mijn relatie bloeit in liefde en passie in elk moment.
26. Ik heb een vervullende en verzorgende relatie.
27. De liefde die ik geef in een relatie wordt weerspiegeld naar mij.
28. Ik trek nu een wederzijds liefdevolle relatie aan.
29. Ik word gerespecteerd door mijn geliefde.
30. Ik houd van en accepteer mijn partner gewoon zoals hij/zij is.
31. Ik word aangetrokken tot vrouwen/mannen die onvoorwaardelijk lief hebben.
32. Ik word aangetrokken tot vrouwen/mannen die het waard zijn om in diepe intimiteit mee
te zijn.
33. Ik word aangetrokken tot vrouwen/mannen die bereid en in staat zijn om mijn liefde te
ontvangen.
34. Ik word aangetrokken tot mannen/vrouwen die vrij zijn van oordelen over het andere
geslacht.
35. Ik ben klaar, bereid en in staat om de perfecte partner aan te trekken.
36. Ik laat alle gehechtheid aan vrouwen/mannen die van mij houden los, omdat ik van
mezelf houd.
37. Ik trek een partner aan die onafhankelijk van mij is.
38. Ik trek een partner aan die emotioneel beschikbaar is.
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39. Ik ben vrij van de angst dat ik achtergelaten word door mannen/vrouwen.
40. Vrouwen/mannen zijn graag bij mij.
41. Ik creëer een diep vertrouwen in mijn partner.
42. Vrouwen/mannen zoeken intimiteit met mijn open hart.
43. Vrouwen/mannen openen hun hart en ziel voor mij.
44. Vrouwen/mannen vinden mij benaderbaar en voelen zich veilig bij mij.
45. Ik ben kalm en voel me oké wanneer vrouwen/mannen mij afwijzen.
46. Het benaderen van vrouwen/mannen is makkelijk voor mij.
47. Ik laat de behoefte los om mannen/vrouwen in moeilijkheden te helpen.
48. Ik laat de behoefte los om mijn geliefde te veranderen.
49. Ik vergeef de gekwetste minnaar in mij.
50. Ik ben een evenwichtige minnaar.
51. Ik voel de aanwezigheid van mijn goddelijkheid in het bijzijn van mijn geliefde.
52. Ik vergeef mijn expartners dat ze mij afgewezen hebben.
53. Ik trek vrouwen/mannen aan die zichzelf vertrouwen in een relatie met mij.
54. Ik ben vrij van het verlegen zijn rond mannen/vrouwen.
55. Vrouwen/mannen accepteren mij gewoon zoals ik ben, ook als ik verander.
56. Ik trek romantiek aan op de meest magische en onverwachte manieren.
57. Romantiek vindt mij overal waar ik ben.
58. Ik vind romantiek tijdens de simpelste momenten van mijn dag.
59. Mijn relatie met ____________ wordt elke dag romantischer en liefdevoller.
60. Romantiek en sensualiteit zijn natuurlijke gevoelens in mijn relatie.
61. Mijn man/vrouw vindt altijd een reden om zijn/haar romantische gevoelens voor mij
te tonen.
62. Mijn vriend/vriendin is gevoelig, romantisch en begrijpt mijn verlangens.
63. Ik uit gemakkelijk mijn romantische gevoelens naar ____________.
64. Het is gemakkelijk voor mij om liefde uit te drukken en in ruil daarvoor wordt het
makkelijk uitgedrukt naar mij.
65. Ik trek emotioneel beschikbare partners aan door mijn liefdevolle geest.
66. Liefde trekt mij aan en ik word aangetrokken door de liefde.
67. Ik ben bereid om weer lief te hebben en ik verwelkom de liefde met open armen.
68. Ik zie mezelf duidelijk verliefd op de man/vrouw van mijn dromen.
69. Ik geef en krijg fantastische seks!
70. Ik voel me goed en zelfverzekerd en geniet van het uitdrukken van mijn seksualiteit
in een relatie.
71. Ik ben in gelukzaligheid en extase met mijn partner.
72. Ik prikkel mijn geliefde elke dag.
73. Ik sta open voor de genoegens van mijn lichaam die net zo normaal en natuurlijk zijn als
de lucht die ik adem.
74. Ik laat alles los wat mij niet dient tijdens de seks.
75. Ik ben de belichaming van seksuele vreugde.
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Categorie 16: Eigenwaarde
1. Ik waardeer en accepteer mezelf ten diepste zoals ik ben en zoals ik verander.
2. Andere mensen vinden mij een boeiend en interessant persoon.
3. Ik ben mijn eigen unieke zelf; bijzonder, creatief en prachtig.
4. Ik zit lekker in mijn vel.
5. Ik aanvaard al mijn gevoelens als deel van mijzelf.
6. Ik ben uniek, liefdevol, geliefd en vrij.
7. Ik ben waardevol.
8. Ik hecht alleen waarde aan hoe ik over mezelf denk.
9. Wat anderen van mij denken is hun keuze. Wat ik van mijzelf denk is mijn keuze.
10. Ik heb een geweldig karakter.
11. Mijn persoonlijkheidskenmerken zijn vertederend en warm.
12. Ik vier mijn mooie ziel.
13. Ik sta sterk in elke tegenslag.
14. Ik houd onvoorwaardelijk van mezelf.
15. Ik houd van heel mijn geest en heel mijn lichaam.
16. Ik doe mijn best en mijn best is goed genoeg.
17. Ik verdien het om van mezelf te houden en ik doe dit.
18. Ik verdien het om van anderen te houden en geliefd te zijn door anderen.
19. Kritiek is gewoon feedback die ik als zodanig kan opvatten en van waaruit ik kan groeien
als ik daarvoor kies.
20. Ik ben zelfverzekerd en overtuigd van mezelf.
21. Ik ben uniek en ik houd van mijn uniek zijn.
22. Ik ben een waardevol en belangrijk persoon en ik verdien het respect van anderen.
23. Ik spreek mijn ideeën gemakkelijk uit en ik weet dat anderen mijn standpunt respecteren.
24. Ik ben mij bewust van mijn waardensysteem en ik baseer mijn huidige bewustzijn hierop.
25. Ik verwacht mijn doelen te verwezenlijken, daar ik snel herstel van tegenslagen.
26. Ik ben trots op mijn prestaties uit het verleden en heb een positieve kijk op de toekomst.
27. Ik aanvaard complimenten gemakkelijk en deel mijn succes met anderen die hieraan
hebben bijgedragen.
28. Ik leef bewust en richt mijn aandacht op ondersteunende kanalen.
29. Ik ben mijn eigen gezag.
30. Mijn succes wordt bepaald door de mate waarin ik liefdevol ben naar mezelf.
31. Niemand in de hele wereld verdient meer of minder, of is meer of minder belangrijk
dan ik.
32. Ik tel mijn zegeningen en verheug mij op mijn groeiende bewustzijn.
33. Ik ben warm en vriendelijk naar alles en iedereen.
34. Ik behandel iedereen met respect en eerbied.
35. Ik ben vriendelijk, meelevend en lief voor mezelf.
36. Ik ben mooi, hartelijk en intelligent.
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37. Mensen houden van mij en accepteren mij om wie ik ben.
38. Ik heb een magnetische en dynamische persoonlijkheid.
39. Mijn karaktereigenschappen zijn aantrekkelijk voor iedereen die ik ontmoet.
40. Ik ben makkelijk om lief te hebben en het is makkelijk voor mij om liefde te geven.
41. Ik ben lief, teder en gepassioneerd.
42. Mijn charisma en charme worden opgemerkt zodra ik binnenkom.
43. Ik ben in vrede met mezelf.
44. Ik ben blij te zijn wie ik ben.
45. Alles wat ik moet zijn, ben ik.
46. Mijn leven is belangrijk.
47. Ik herken mijn talenten en vaardigheden.
48. Hoe meer ik mezelf accepteer en van mezelf houd, hoe meer ik anderen kan accepteren
en liefde kan geven.
51. Ik ben liefdevol.
52. Ik ben liefde en vriendschap waard.
53. Ik heb een sterk gevoel van eigen identiteit.
54. Ik zie mezelf realistisch en objectief.
55. Ik vind diepe innerlijke vrede in mezelf zoals ik ben.
56. Ik zeg positieve dingen over mezelf tegen mezelf.
57. Ik ben een betrouwbaar, zorgzaam en fatsoenlijk mens.
58. Alle valse beelden van mezelf uit het verleden zijn nu opgelost.
59. Ik ben een interessant persoon.
60. Ik houd ervan om al mijn gedachten en gevoelens te accepteren.
61. Alle valse berichten over mij zijn nu opgelost in totale genade.
62. Elke dag word ik beter en beter.
63. Ik houd van en keur mezelf goed, los van mijn prestaties.
64. Ik deel mijn gevoelens met anderen en zij accepteren mij.
65. Ik ben liefdevol en accepteer mezelf zoals ik ben en zoals ik word.
66. Ik weet hoe ik mijn emotionele en fysieke welzijn bevorder.
67. Ik word alleen aangetrokken door mensen en situaties die mij ondersteunen
en koesteren.
68. Ik straal goddelijk licht uit naar alle mensen om me heen.
69. Ik ben een uitdrukking van het goddelijke, perfect en compleet, gewoon zoals ik ben.
70. Ik sta open voor mijn goddelijke potentieel.
71. Ik keur mezelf goed.
72. Ik verlicht de wereld met mijn glimlach.
73. Ik straal liefde en vreugde uit naar iedereen die ik ontmoet.
74. Ik ben heel, compleet en perfect zoals ik ben, precies waar ik nu ben.
75. Ik ben betrouwbaar.
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Categorie 17: Spiritualiteit
1. Ik ben een deel van het goddelijk plan en ik ben een belangrijk deel daarvan.
2. God houdt van me, oprecht en volledig.
3. God drukt zichzelf uit door mij om de wereld te vertellen wat een goddelijke schepping
ik ben.
4. Ik sta iedere ervaring toe mij dichter bij God te brengen.
5. God is in mij en ik weet dit zeker.
6. Goddelijke liefde en ik zijn in essentie dezelfde.
7. Het leven ontvouwt zich perfect voor mij op een goddelijke manier, zelfs als ik het
nu niet op die manier kan zien.
8. Ik ben een open kanaal voor de goddelijke liefde, wijsheid en vreugde.
9. Ik ben vrij om mezelf te zijn.
10. Ik ben een voorbeeld van goddelijke liefde.
11. Ik ben een vergevingsgezind en liefdevol persoon.
12. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen spirituele groei.
13. Ik geef mezelf toestemming om één met het universum te zijn.
14. Ik ben goddelijke liefde waard.
15. Mijn liefde is eeuwig en altijddurend.
16. Ik verzorg mijn innerlijke kind, hou van hem/haar en sta hem/haar toe te genezen.
17. Ik ben verantwoordelijk voor mijn leven en vind altijd de kracht om positief en in vreugde
te zijn.
18. Ik visualiseer duidelijk met verbazingwekkende aandacht.
19. Ik heb een levendige fantasie.
20. Ik ben continu in verbinding met God.
21. Ik krijg krachtige energie uit de dagelijkse zonsopgang en zonsondergang.
22. Mijn volmaakte liefde drijft alle angst uit.
23. Ik geef me over aan Gods liefde.
24. Ik vertrouw op de stroom van het leven.
25. Ik ben goddelijke nederigheid.
26. Ik ben de goddelijke oneindige liefde die alles aantrekt voor mijn succes.
27. Ik vertrouw op de goddelijke wet van dankbaarheid.
28. Ik heb vertrouwen en vertrouwen in het goddelijke plan.
29. Mijn spiritualiteit is een vrijmoedige uiting van mijn geloof in God.
30. Mijn spiritualiteit is gebaseerd op een diep geloof in God.
31. Ik beoefen mijn spiritualiteit dagelijks.
32. Ik raadpleeg mijn spiritualiteit bij elke kleine of grote beslissing die ik neem.
33. Mijn spirituele groei versnelt door dagelijkse oefening.
34. Ik ben vervuld met een kalmte die van God komt.
35. Ik laat mijn Hogere Zelf mijn acties sturen.
36. Ik laat mijn gedachten los en mediteer met gemak.
37. Ik ben een essentieel onderdeel van de eenheid die alles omvat.
38. Ik sta de flow van het leven toe mij te leiden.
39. Ik ben een middel voor goddelijkheid om zich te uiten.
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40. Ik omhels nu mijn spirituele transformatie.
41. Ik laat alle mogelijke doelen die ik heb bedacht los en ik ontvang de inspiratie van Gods
doelen voor mij.
42. Ik laat mijn eigen ideeën los en laat God mijn leven invullen voor mij.
43. De enige functie die ik heb zijn Gods verlangens voor mij.
44. Mijn doel is Gods doel voor mij, ze zijn hetzelfde.
45. Ik maak elke dag tijd vrij voor God.
46. Ik laat God mij leiden naar mijn meest open, liefdevolle en vervulde versie van mezelf.
47. Ik hoor duidelijk mijn intuïtie die mij leidt in de richting van mijn hoogste goed.
48. Ik ben gezegend met Gods scheppende energie.
49. Ik uit openlijk de ware aard van het goddelijke.
50. Ik herinner me mijn goddelijke natuur, mijn zielsmissie en mijn verlichte doel.
51. Ik genereer goddelijke liefde continu.
52. Ik open mijn hart voor de perfecte uitdrukking van God op elk moment.
53. Ik geef aan God alles wat ik onvolmaakt gemanifesteerd heb in deze wereld.
54. Ik ontvang Gods liefde op elk moment.
55. Ik word gevoed en krijg energie van de kracht van universele liefde.
56. Ik ben een levende uitdrukking van Gods goddelijkheid.
57. Ik ben een onbegrensde uitdrukking van Gods liefde.
58. Ik transformeer mijn lichaam en geest in de perfecte uitdrukking van God.
59. Ik breng de perfectie van mijn spirituele lichaam in het fysieke.
60. Ik ben in Gods liefde, waar ik veilig ben.
61. Ik woon in Gods goddelijkheid en deze overvloed is altijd aanwezig.
62. Ik verhoog mijn trillingen van liefde en harmonie en straal deze uit naar alle wezens.
63. ik voldoe gemakkelijk aan al mijn vermeende behoeften en ware verlangens door mijn
uitdrukking van Gods goddelijkheid.
64. Ik weiger niets als goddelijke dochter/zoon, zolang wat ik verlang geen kwaad
veroorzaakt.
65. De liefde van God straalt in elke cel in mijn lichaam.
66. Ik breng liefde en harmonie voort in mijn leven, de liefde van God uitend.
67. Ik breng, met alle mij beschikbare wijsheid uit het universum, God tot uiting als goddelijk
wezen.
68. Ik straal het licht van mijn hart de wereld in; dat raakt iedereen die in mijn buurt is.
69. Ik uit de schoonheid van mijn innerlijke licht door mijn lichaam en geest.
70. Ik ben één met Gods liefde.
71. Ik straal onvoorwaardelijke liefde uit naar alle andere wezens.
72. Ik stroom over van helende energie in mijn lichaam, in mijn gedachten en in de ruimte om
mij heen.
73. Ik beweeg met harmonieus gemak, ondanks wat er gebeurt in de wereld.
74. Ik aanvaard mijn eigen goddelijkheid, terwijl ik de kennis en wijsheid van mijn verleden
voortbreng.
75. Ik ben gul en geef met de liefde van God.
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Categorie 18: Sport en fitness
1. Ik ben een perfect voorbeeld van gezondheid en fitheid.
2. Het bereiken en behouden van mijn optimale fitheid is leuk, eenvoudig en geeft energie!
3. Ik ben een slanke gemotiveerde, vet verbrandende, spieropbouwende machine.
4. Mijn dagelijkse fitheidsroutine geeft mij een uitstekend resultaat.
5. Tijdens mijn sportbeoefening voel ik mij elke minuut gezonder worden.
6. Ik geniet van de beoefening van mijn sport en het geeft mij verbluffende resultaten.
7. Mijn fysieke conditie toont duidelijk de vooruitgang na mijn training.
8. Het is duidelijk dat ik geniet van dagelijks sporten.
9. Mijn lichaam is sterk, gezond en metabolisch snel.
10. Mijn metabolisme versnelt tijdens mijn training met de minuut.
11. Ik heb een snelle stofwisseling, een gezonde geest en een vriendelijke persoonlijkheid.
12. Mijn lichaam geneest snel en herstelt zich van nature.
13. Ik bouw gemakkelijk en moeiteloos spiermassa op.
14. Het is gemakkelijk voor mij om in vorm te blijven en ik doe dit moeiteloos.
15. Ik werk hard om mijn lichaam optimale prestaties te laten leveren.
16. Ik visualiseer mijn ideale lichaam.
17. Ik neem dagelijks de tijd om mijn lichaam te ontwikkelen.
18. Mijn lichaam en geest werken samen om mijn fysieke doelen te bereiken.
19. Mijn uithoudingsvermogen verbetert elke dag in elk opzicht.
20. Ik heb een zesde zintuig voor alle belangrijke aspecten van het spel en lever optimale
prestaties.
21. Mijn focus blijft op een verhoogd, optimaal niveau, ongeacht wat er gebeurt tijdens het
spel of daarbuiten.
22. Blessures zijn mij vreemd en ik heb zelfs nog nooit bij deze mogelijkheid stilgestaan.
23. Ik vertrouw mijn lichaam om mij te vertellen wanneer ik moet trainen en wanneer ik moet
rusten.
24. Mijn volledige aandacht is gericht op ideale en succesvolle uitvoering.
25. Ik leer gemakkelijk van mijn fouten en ik leer snel nieuwe inzichten integreren voor
toekomstige resultaten.
26. Ik vergeet elke invloed die mij weerhoudt om mij optimaal te concentreren op mijn spel.
27. Het is oké voor mij om te winnen.
28. Het is oké voor mij om te verliezen omdat ik ervan leer en deze ervaring gebruik voor
mijn levenservaring.
29. Ik ben een winnaar en ik houd van winnen.
30. Ik leer snel en pas mij snel aan aan de vaardigheden en prestaties van mijn
tegenstanders om mijn eigen spel te verbeteren.
31. Het is goed voor mij om de beste te zijn.
32. Ik vier mijn prestaties en die van mijn teamleden.
33. Ik ontvang waardering van anderen met trots, nederigheid en vreugde.
34. Ik sta ervoor open om te leren van de opmerkingen en feedback over mijn prestaties.
35. Kritiek is gewoon feedback en ik ontvang de feedback met gemak en dankbaarheid.
36. Ik ben een teamspeler en ik ben waardevol voor het team.
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37. Het is gemakkelijk voor mij om mezelf te verbinden met mijn teamgenoten.
38. Ik erken dat mijn teamgenoten belangrijk zijn voor mijn succes.
39. Als ik scoor, betrek ik mijn teamgenoten in het vieren hiervan.
40. Ik communiceer mijn inzichten en zorgen naar teamgenoten met respect.
41. Ik creëer een omgeving van comfort en open communicatie met mijn teamgenoten.
42. Ik train voluit, want het is een belangrijke bijdrage aan mijn spel.
43. Ik houd net zoveel van trainen als van het spelen van een echte wedstrijd.
44. Hoe meer ik train, hoe beter ik word.
45. Het is vanzelfsprekend voor mij om op ieder moment optimaal te presteren.
46. Mijn strijd is altijd met mezelf en hoe ik mezelf dwing tot optimale prestaties.
47. Ik vergeef mezelf en laat iedere situatie los die mij weerhoudt om optimaal te presteren.
48. Ik ben altijd veilig als ik speel, want ik voorkom intuïtief blessures.
49. Ik aanvaard mijn huidige prestatieniveau en vanaf nu verbeteren mijn prestaties optimaal.
50. Ik ben in perfecte conditie om veilig en optimaal te kunnen presteren.
51. Ik geloof in mijzelf als atleet.
52. Ik heb een ideale mentale instelling voor mijn wedstrijd.
53. Ik heb de leiding over mezelf en ben gefocust.
54. Ik ben een capabele en competente atleet en ik heb plezier.
55. Ik geloof in mezelf en presteer gemakkelijk optimaal.
56. Mijn geest en lichaam zijn ontspannen als ik presteer.
57. Ik kom gemakkelijk in de flow waarin mijn lichaam en geest onbeperkte mogelijkheden
hebben.
58. Mijn houding is altijd geweldig voor, tijdens en na mijn spel.
59. Ik lever eenvoudig de inzet die nodig is om te winnen.
60. Ik heb plezier en anderen hebben plezier met mij, zelfs wanneer ik op het hoogste niveau
presteer.
61. Ik ben ervan overtuigd dat ik in elke wedstrijd kan presteren op mijn hoogste niveau.
62. Ik pas mij eenvoudig aan iedere spelsituatie aan.
63. Ik beoordeel de zwakke punten van mijn tegenstander snel en profiteer er optimaal van.
64. Ik anticipeer intuïtief op het spel, al voordat het gebeurt en neem mijn positie in.
65. Mijn communicatie over het spel is positief, inclusief mijn eigen beoordelingen.
66. Ik geniet ervan om mezelf en anderen uit te dagen om optimale prestaties te leveren
terwijl ik speel.
67. Onder druk presteer ik optimaal.
68. Ik plaats het teambelang voor mijn eigen belang.
69. Ik respecteer de keuzes van mijn coach, zelfs als ik het niet met hem eens ben.
70. Ik geef opbouwende feedback aan mijn teamgenoten.
71. Ik behandel mijn tegenstander(s) consequent met respect.
72. Ik erken mijn unieke vaardigheden in het spel en gebruik deze optimaal.
73. Mijn positieve houding is besmettelijk voor iedereen in het team.
74. Zelfs als ik verlies, heb ik een positieve instelling en presteer ik op mijn best.
75. Ik vertrouw erop dat mijn teamgenoten altijd hun best doen.
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Categorie 19: Succes en prestatie
1. Wat ik bedenk en geloof, kan en zal ik bereiken.
2. Ik creëer elke dag mijn eigen geluk.
3. Ik kan bereiken wat ik veronderstel dat ik kan.
4. Ik boek verbazingwekkende vooruitgang in de richting van al mijn doelen.
5. Ik zie en voel mijn doelen alsof ik ze al heb volbracht.
6. Ik bereik mijn doelen met vreugde en plezier.
7. Ik visualiseer, hoor en voel waar ik wil zijn en doe alsof ik er al ben.
8. Ik bereik mijn doelen met gemak en gratie.
9. Ik creëer elke realiteit die ik wil.
10. Ik kies doelen die duidelijk en specifiek zijn en die ik makkelijk kan bereiken.
11. Ik heb alle middelen die ik nodig heb om mijn doelen gemakkelijk en moeiteloos
te bereiken.
12. Ik ben zelfverzekerd dat ik ieder doel bereik dat ik wil bereiken.
13. Ik ben nu mijn ideale leven.
14. Ik bezit een gestage en enorme kracht in de richting van de resultaten die ik verlang.
15. Ik word van binnenuit gestuurd en ben opgewonden over hoe perfect het leven zich
ontvouwt voor mij.
16. Het is mij volledig duidelijk welke specifieke resultaten ik in elk gebied van mijn leven
wil bereiken.
17. Ik vier het bereiken van mijn doelen tot deze helemaal realiteit zijn.
18. Mijn aandacht, tijd en energie gaan naar de doelen die het belangrijkst zijn voor mij.
19. Ik meet en beheer dagelijks zorgvuldig mijn vooruitgang in mijn gewenste resultaten.
20. Ik monitor de resultaten die ik krijg zorgvuldig en pas mij snel aan om de resultaten
die ik wens te bereiken.
21. Ik doorzie eenvoudig de succespatronen van de mensen die verdienstelijk zijn geweest
op het gebied van mijn doelen.
22. Ik heb een gezonde drang en inzet om mijn doelen te bereiken.
23. Ik stel concrete en realistische doelen die ik eenvoudig bereik.
24. Ik ben volledig toegewijd aan en op één lijn met mijn doelen.
25. Ik ben gefocust op de resultaten die ik wil bereiken en door passie gedreven.
26. Bij elke beslissing die ik neem, verbind ik mezelf daarmee en ben ik vastberaden
om het resultaat dat ik wens te bereiken.
27. Ik vier mijn prestaties op voorhand.
28. Ik weet dat ik in staat ben om te bereiken wat ik verlang.
29. Elke actie die ik onderneem draagt bij aan het bereiken van mijn doelen.
30. Wat ik kan bedenken kan ik waarmaken.
31. Ik ben succesvol.
32. Ik ben moeiteloos succesvol in wat ik doe.
33. Ik motiveer mezelf tot succes in alles.
34. Ik kies ervoor om succesvol te zijn.
35. Ik ben alles wat ik wil zijn.
36. Ik ben succesvol, omdat ik dingen gedaan krijg.
37. Succes en prestatie zijn vanzelfsprekende resultaten voor mij.
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38. Al mijn gedachten, plannen en ideeën leiden mij rechtstreeks naar succes.
39. Kansen en voordelen komen door elke deur die ik open.
40. Welvaart en succes is mijn natuurlijke mindset.
41. Alles wat ik doe wordt een succes.
42. Ik ben vervuld met succes.
43. Succes komt moeiteloos in mijn richting.
44. Ik sta open voor succes.
45. Succes is mijn natuurlijke staat en ik ben dankbaar voor alles wat het me geeft.
46. Welvaart en succes stromen naar en door mij heen.
47. Ik ben een succesmagneet en alles wat ik doe lukt.
48. Ik creëer overvloed en succes in alles wat ik doe.
49. Vandaag en elke dag trek ik succes aan.
50. Ik ben succesvol, want het succes volgt mij overal waar ik ga.
51. Ik trek succes aan en deel dit met anderen.
52. Succes is mijn geboorterecht. Ik ben geboren om succesvol te zijn en ik ben succesvol.
53. Alle mensen om mij heen hebben baat bij mijn succes.
54. Ik help anderen om succesvol te zijn en zo slaag ik.
55. Al mijn dromen komen uit.
56. Ik bereik wat ik geloof.
57. Ik ben bereid om succesvol te zijn.
58. Alle angst loslatend stap ik in het succes van het vervullen van mijn dromen.
59. Ik ben ervan overtuigd dat succes een gepassioneerde, vreugdevolle ervaring is.
60. Ik heb de kennis om alle uitdagingen die het gevolg zijn van het succes te overwinnen.
61. Succes heeft alleen een positief effect op mijn leven.
62. Ik ben succesvol en de mensen zijn trots op mij, enthousiast voor mij en staan open voor
vriendschap.
63. Succes geeft mij veiligheid en vrede.
64. Ik kies voor succes in elk gebied van mijn leven.
65. Ik heb een scherp vermogen om nieuwe vaardigheden te leren die mijn succes
ondersteunen.
66. Ik laat mijn angst om te falen los en verleg mijn focus naar succes.
67. Ik hou van mezelf, zelfs als het erop lijkt dat ik heb gefaald.
68. Ik leer gemakkelijk en snel de lessen die het leven mij geeft.
69. Ik weet dat elke mislukking een stap op mijn ladder naar succes is.
70. Succes is vanzelfsprekend voor mij.
71. Als ik faal, dan lach ik, sta op en ga weer verder met behulp van de wijsheid over
wat ik net geleerd heb.
72. Een paar keer mislukken maakt succes zoeter voor mij.
73. Ik laat gemakkelijk mijn mislukkingen los en leef succesvol verder.
74. Zelfs als mijn familie mij ziet als een mislukkeling weet ik dat voor mij mijn leven
geslaagd is.
75. Mijn doel is het risico van een paar keer falen waard.
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Categorie 20: Werk en carrière
1. Mijn carrière wordt steeds succesvoller.
2. Ik ben een expert in mijn vakgebied en ik ontvang de perfecte beloning voor mijn
deskundigheid.
3. Mijn carrière beloont mij met vrijheid en financiële overvloed.
4. Ik ben gepassioneerd over mijn carrière en dit weerspiegelt zich in geldelijke beloning.
5. Ik ben gepromoveerd op de carrièreladder met bijpassende financiële voordelen.
6. Ik ben een autoriteit op mijn vakgebied en de klanten staan voor mij in de rij.
7. Mijn telefoon staat roodgloeiend door extra klanten.
8. Mijn carrière is zo succesvol dat ik extra hulp moet inhuren.
9. Mijn bedrijf stroomt over van winstgevende business.
10. Mijn carrière biedt mij de luxe van alle gemakken van volledige overvloed.
11. Ik word gerespecteerd door iedereen in mijn werkomgeving.
12. Ik word gewaardeerd voor al mijn goede inspanningen op het werk.
13. Ik houd en geniet van mijn werk en ik ontvang de perfecte beloning.
14. Goddelijke leiding laat mij fantastisch werk doen.
15. Ik houd de visie op mezelf in de carrière die ik wil, terwijl ik doelbewust handel
in de baan die ik nu heb.
16. Ik ben een succesmagneet op het werk.
17. Mijn werkgever waardeert mijn harde werk en beloont mij er rijkelijk voor.
18. Elke dag word ik wakker en ervaar ik de beste baan in de wereld.
19. Ik weet dat mijn huidige werk mijn roeping is.
20. Het soort werk dat ik doe is wonderbaarlijk compleet.
21. Ik heb de perfecte baan voor mezelf gecreëerd en mijn loon is overweldigend.
22. Ik voel mij veilig om nu van carrière te veranderen.
23. Mijn intuïtie leidt mij duidelijk naar mijn nieuwe carrière.
24. Elke ochtend word ik energiek wakker vanwege de passie voor mijn werk.
25. Ik ben bereid om de mogelijkheid om van carrière te veranderen te herkennen.
26. Veranderen van loopbaan is eenvoudig en vreugdevol voor mij.
27. Mijn carrière laat mij uitdrukken wie ik werkelijk ben.
28. Ik voeg waarde toe aan en voel mij gewaardeerd door mijn bedrijf.
29. Ik verdien een overvloedig salaris in mijn nieuwe baan.
30. Ik vind gemakkelijk een nieuwe baan waar ik van houd.
31. Ik ben een ____________ (beroep) en ik houd ervan.
32. Mijn nieuwe werkomgeving is leuk en ondersteunend.
33. Ik loop over van unieke en creatieve talenten en vaardigheden.
34. Er is een enorme vraag naar mijn specifieke vaardigheden en capaciteiten.
35. Ik kan kiezen wat ik wil doen.
36. Mijn werk is leuk en bevredigend en ik word gewaardeerd.
37. Prachtige nieuwe mogelijkheden doen zich voor mij voor om mijn unieke creatieve
vaardigheden en capaciteiten te gebruiken.
38. Ik ben succesvol in alles wat ik verkies te doen.
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39. Ik ontwikkel alle vaardigheden en talenten die ik nodig heb om oneindige rijkdom
te creëren.
40. Ik ben succesvol in alles wat ik graag doe.
41. Ik kies het juiste werk en de juiste omgeving voor persoonlijke groei en zelfverbetering.
42. Ik ben omringd door kansen om rijkdom en overvloed te creëren in wat ik graag doe.
43. Ik ben geduldig, zodat ik kan wachten wanneer dit nodig is.
44. Wanneer het tijd is om te handelen, handel ik met moed, zekerheid en vertrouwen.
45. Ik ga verder met zekerheid over mijn beslissing, moed en vertrouwen.
46. Ik reserveer tijd voor mezelf om over mijn visie na te denken, wetende dat het mijn
werkelijkheid wordt.
47. Zolang ik vooruit ga, komen er steeds meer mogelijkheden en kansen op mijn pad.
48. Ik ben kalm en stabiel in mijn geloof in, het doel van, en de dankbaarheid voor mijn werk.
49. Ik ga bewust, volgens plan en in precies het juiste tempo vooruit in de richting van mijn
doelen.
50. Alles stroomt naar mij toe in precies de juiste stappen en in precies het juiste tempo.
51. Ik vergroot mijn geloof en kies mijn nieuwe doel met constante dankbaarheid.
52. Mijn werk wordt altijd positief beoordeeld.
53. Ik geef mezelf toestemming om te doen wat ik het liefst doe en onderneem de
noodzakelijke acties voor voldoening.
54. Ik voel mij goed over de manier waarop ik mijn werk doe.
55. Ik stijg naar de top van de zakelijke ladder en mijn salaris is hoog.
56. Mijn managementvaardigheden brengen mij kansen.
59. Ik trek getalenteerde en succesvolle mensen aan en verwelkom en accepteer hen binnen
mijn team.
60. Ik ben succesvol in het beklimmen van de zakelijke ladder en ik verdien
€ ……… per jaar.
61. Ik heb respect voor mijn capaciteiten en ik werk altijd naar mijn volledige vermogen.
62. Ik delegeer gemakkelijk werk aan anderen.
63. Ik concentreer mij op mijn sterke kanten en ik delegeer of besteed de rest uit.
64. Ik heb unieke talenten en dit is wat ik bijdraag aan mijn leven en werken.
65. Ik ontwikkel mijn sterke en unieke vaardigheden in de perfecte carrière.
66. Ik leef eenvoudig naar mijn waarden in mijn werk, dus ik ben vervuld.
67. Mijn carrière is in lijn met mijn doel.
68. Ik neem beslissingen op basis van mijn normen en waarden.
69. Het werk is een eitje voor mij terwijl ik geniet van het overwinnen van alle uitdagingen.
70. Ik werk vanuit mijn volledige wezen en vanuit mijn authentieke zelf.
71. Het is veilig voor mij om mijn waarheid naar mijn collega's uit te drukken.
72. Ik spreek mijn waarheid, zonder schuld of oordeel.
73. Het universum heeft de perfecte baan voor mij ontworpen.
74. Mijn carrière geeft mij de perfecte mogelijkheden om te leren en te groeien.
75. Ik behoud de perfecte balans tussen mijn werk en privéleven.
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Richard en zijn onderneming WisdomWays ondersteunen individuen en verenigingen bij het ontdekken, integreren en
realiseren van hun echte mogelijkheden, bij het creëren van de ultieme, authentieke ervaring van succes en vervulling.
Twintig jaar geleden begon Richard met het bevragen van zijn overtuigingen over wie hij was en wat echte vervulling in
zijn leven zou brengen. Korte tijd later stapte hij moedig weg van zijn ‘veilige’ beroepsloopbaan en de verwachtingen van
maatschappij, familie en vrienden, om een krachtige reis te ondernemen naar zelfbewustzijn en persoonlijke
transformatie. Deze diepgaande reis heeft hem voortdurend uitgenodigd om na te denken en te groeien, door de
voorgekauwde beperkende overtuigingen heen naar een nieuwe wereld van altijd uitbreidende mogelijkheden, liefde en
kansen.
Richard Schultz heeft uitvoerige training en ervaring in veranderingsprocessen. Hij is een deskundige in verandering van
onderbewuste overtuigingen, emotionele uitdrukking en vergeving.
Van 2003 tot 2010 onderwees en faciliteerde hij een methode met de naam PSYCH-K® bij honderden mensen in de hele
wereld. Richard was de eerste erkende instructeur die PSYCH-K® buiten de Verenigde Staten mocht onderwijzen en zo
kon hij het proces over andere delen van de wereld verspreiden.
Vanaf 2008 begon Richard andere methodes te ontwikkelen voor verandering van het onderbewuste, die de
mogelijkheden van WisdomWays nog verder vergrootten om mensen te helpen om nog sneller te veranderen. Hij heeft
verschillende nieuwe krachtige online methodes ontwikkeld om mensen te helpen op elk gebied het buitengewoonlijke
in plaats van het gewoonlijke te bereiken. Check Richard’s (Engelstalige) online cursussen en workshops op

www.wisdomways.net

DE REFRESHING BELIEFS E-CURSUS
Stop de strijd en bereik je doelen met gemak door te leren hoe je effectief je onderbewuste
herprogrammeert met nieuwe, bekrachtigende overtuigingen en emoties!
In deze video-e-cursus leer je een simpele bewezen methode om met gemak
je onderbewuste te herprogrammeren voor succes op elk gebied in je leven.
Leer hoe affirmaties te ‘installeren’ en emotionle triggers los te laten, om je relaties,
gezondheid, zelfbeeld, welvaart en persoonlijke kracht te transformeren.

