
Positieve gedachten en uitspraken (The Secret) 

Info: Bij het uitspreken van de woorden zorg je er eerst voor dat je 
een goed gevoel in je lichaam hebt.  

 
Hoe? Mogelijkheid 1:  

Sluit je ogen, concentreer je op het goede gevoel in je lichaam 
en glimlach één minuut. 
Mogelijkheid 2:  
Denk aan een leuke gebeurtenis of plaats waar je jezelf 
heerlijk voelde en verplaats je helemaal in dat gevoel. 

 
- De ultieme spreuk die al het positieve naar je toetrekt is: 
Ik ben Heel, Perfect, Sterk, Krachtig, Liefdevol, Harmonieus en 
Gelukkig. 
 
- Het krachtigste gebed: 
Dank u God dat U mij helpt te begrijpen dat dit probleem al opgelost 
is voor mij. 
 
Alle krachten in het universum helpen mij bij al het positieve wat ik 
doe. 
 
Alle krachten in het Universum helpen mij. 
 
Alles gaat goed voor mij. 
 
Alles wat ik doe, doe ik voor mijzelf. Dat is God’s waarheid en ook 
jouw waarheid. 
 
Als er twijfel komt, laat die gedachte dan meteen los en vervang hen 
door “Ik weet dat ik NU ontvang”. 
 
Als je de condities van je leven zegent, verander je ze. 
 
Als je denkt dat geld alleen kan binnenkomen via je werk, laat die 
gedachte dan meteen los. 
 
Als je denkt dat geld alleen via je werk binnen kan komen zal dat je 
ervaring zijn. Laat die gedachte dan meteen los en er zullen 
wonderen gebeuren. 
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Breek jezelf vrij van verwoestende patronen. 
 
Dankbaarheid is DE manier om meer in je leven te brengen. 
 
Denk overvloed, zie overvloed, voel overvloed, geloof overvloed. 
 
Door de kracht van goed denken verander je dingen. 
 
Er is meer dan genoeg voor iedereen en alles gaat goed voor mij. 
 
Gedachten worden dingen. 
 
Geld kan op duizenden verschillende manieren binnen komen. Geloof 
dat ook! 
 
Geld komt gemakkelijk en regelmatig. 
 
Geluk is een beslissing, NIET een ervaring. 
 
Help mij Her-inneren te Her-inneren. 
 
Het leven is een magische truc, en wij zijn de magiërs. 
 
Het Universum brengt mij alléén al het goede. 
 
Het Universum maakt al mijn positieve verlangens onmiddellijk 
werkelijk. 
 
Het Universum steunt mij in alle positieve dingen die ik doe. 
 
Het Universum vervult alle positieve dingen die ik nodig heb 
onmiddellijk. 
 
Hoe meer je de kracht in je gebruikt, hoe meer kracht je naar je 
toetrekt. 
 
Ik ben een positieve energiemagneet. 
 
Ik ben gelukkig, ik win altijd dingen. 
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Ik BEN her-innering. Ik her-inner mij alles wat opgeslagen is in 
lichaam en geest. 
 
Ik ben iedere nieuwe dag gevuld met energie in overvloed. 
 
Ik ben vriendelijk en ik doe wat een vriendelijk persoon doet. 
 
Ik hoef helemaal niets te leren, ik hoef het mij alleen te her-inneren. 
 
Ik kan mij dat veroorloven, ik kan dat kopen. 
 
Ik leef altijd in een gevoel van dankbaarheid. 
 
Ik verklaar, ik heb meer dan genoeg tijd. 
 
Ik word niet ouder, ik word jonger. 
 
Je ervaring is het resultaat van je beslissing, niet de OORZAAK 
ervan. 
 
Je hebt niets te vrezen, behalve de vrees zelf. 
 
Liefde is dat je nooit sorry hoeft te zeggen. 
 
Louter het verlangen met God te worden herenigd zorgt voor deze 
hereniging. 
 
Mijn gedachten zijn creatief, positief en vormend. 
 
Mijn lichaam en geest is perfect en in balans. 
 
Mijn positieve gedachten hebben véél kracht, mijn negatieve 
gedachten hebben géén kracht. 
 
Oordeel nog veroordeel. 
 
Schuldgevoel en angst zijn de enige vijand van de mens. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Johan Laforce , Boterbloem 33, 5503 VG Veldhoven,  GSM.: 0031 624 514 708 (NL), www.innerTeacher.nl           
Pag. 3/4 



Positieve gedachten en uitspraken (The Secret) 

Verwacht de dingen die je wilt. En verwacht NIET de dingen die je 
NIET wilt. 
 
Wat doe je NU? Wat kies je NU? 
 
Wat je geeft, word je. 
 
Wees gelukkig NU! Voel goed NU! 
 
Weet dat dit een vriendelijk Universum is. 
 
Weet je niet wat je vreugde is? Vraag dan: “Wat is mijn vreugde?” 
 
Zeg: ik ontvang NU. Ik ontvang al het goede in mijn leven NU. En 
voel het, voel het alsof je het al lang ontvangen hebt. 
 
Ziekte kan niet leven in een emotioneel gezond lichaam. 
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