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STAP 7  
OPDRACHTEN 

Wanneer je je bewust bent geworden van jouw energievibraties over rijkdom, overvloed, liefde en geld 
kun je nieuwe, meer effectieve gedachten gaan bedenken, waardoor je voor jezelf nieuwe keuzes gaat 
creëeren.  
 
Nieuwe keuzes leiden tot nieuwe acties en gedrag, wat weer andere ervaringen en andere gevoelens als 
gevolg heeft. Omdat dat proces niet vanzelf gaat kun je affirmaties gebruiken als een hulpmiddel om je 
nieuwe ervaringen op te slaan in je onbewuste. 

 
Affirmaties – wat zijn dat? 
Wat je denkt, vormt je werkelijkheid  
Affirmaties zijn positieve gedachten die je steeds (het liefst hardop) herhaalt. Hierdoor worden deze  
versterkende teksten onderdeel van je systeem, van je onderbewustzijn en uiteindelijk je overtuigingen. 
De positieve affirmaties komen vooraan in je gedachten te zitten.  
 
Affirmeren is positieve zelfsuggestie, en door deze bekrachtigende en positieve zinnen die je tegen jezelf 
als een soort mantra zegt, beïnvloed je direct je onbewuste.   
 
Je herhaalt deze affirmaties eindeloos (nou .. eindeloos, tien minuten per dag is genoeg) voor jezelf, en  
hierdoor herprogrammeer je jezelf als het ware.  Je bevestigt eenvoudigweg wat waar is voor jou en je 

voegt tegelijkertijd informatie toe aan de geheugencellen van je geest. 

Bewust gekozen affirmaties 

In de herhaling ligt de kracht.  
Want daar waar je last hebt van een situatie of persoon, zijn het vooral jouw gedachten over die situatie 
die maken dat je je voelt zoals je je voelt. Want die gedachten zorgen ervoor dat je steeds dezelfde keuzes 
blijft maken.  

Steeds dezelfde keuzes maken, dat je hetzelfde gedrag blijft gebruiken. Daarmee creëer je steeds opnieuw 
dezelfde ervaringen en dezelfde gevoelens/emoties. Om die patronen in je leven te veranderen zul je je 
eerst bewust moeten worden van het feit dat je dat doet. Vervolgens kun je dat proces met behulp van 
affirmaties omkeren. 

Voel hoe affirmaties voor jou voelen 
Weerstand 
Soms voelt bij het uitspreken van bepaalde affirmaties direct een resonantie, het voelt heel goed. Aan de 
andere kant kan het ook zijn dat je gewoon wat meer tijd nodig hebt voordat je de waarde van de 
affirmatie kunt voelen als van jou. In het begin kan het voorkomen dat je eerst veel weerstand voelt tegen 
de door jou gekozen affirmatie, het voelt gewoon als niet waar en voel je weerstand om deze affirmatie te 
gebruiken. Het kan zijn dat die weerstand een boodschap voor je heeft, maar het kan ook zijn dat je door 
deze fase heen moet.  
 
Affirmaties zijn heel effectief omdat ze geen extra tijd nemen. Je kunt ze doen terwijl je je voorbereid op je 
dag. Als je in de auto zit, aan het sporten bent of vlak voordat je gaat slapen. Terwijl je de affirmatie voor 
jezelf uitspreekt of er naar luistert en dan voor jezelf uitspreekt kun je best je handen op je hart of  Ki-
Point (zonnevlecht genoemd in de Chakra’s) leggen om de energie in je lichaam te voelen. 

 

mailto:hadassah@vorm-moneymaker.nl
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https://www.confront.nl/artikelen/69-affirmaties/
https://www.confront.nl/artikelen/197-mindfulness-weerstand-of-acceptatie/
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https://www.confront.nl/artikelen/775-onbewuste-programma-s-denken-en-voelen/
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    AFFIRMATIES 
          voor 

  financiële overvloed 
 

 Ik ben geboren om alle overvloed in mijn leven te delen 
 
 

 Ik word het best betaald voor wat ik het liefste doe 
 
 

 Financiële overvloed komt iedere dag opnieuw naar mij toe 
 
 

 Ik ben een gever en wat ik geef krijg ik in veelvoud terug 
 
 

 Ik koester diepe dankbaarheid voor iedere dag en alle overvloed in mijn leven 
 
 

 Mijn dankbaarheid brengt me onbegrensd financieel succes 
 
 

 Ik ben me bewust van- en ervaar- alle rijkdom om me heen in mijn leven 
 
 

 Ik voel mijn succes en ik denk succesvolle gedachten 
 
 

 Ik deel de onbegrensde rijkdom in mijn leven met anderen 
 
 

 Ik beheer mijn investeringen met wijsheid en profiteer daar iedere dag van 
 
 

 Er zijn altijd mensen op zoek naar mijn diensten en ik kan kiezen wat ik wil doen 

 

 

   Ik ben alles en alles is in mij 
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