
Affirmatie - Inspiratie



Maak je affirmaties nog sterker

In dit e-book vind je affirmaties ter inspiratie. Maar er is niets zo krachtig als 
een speciaal op-maat-gemaakte affirmatie voor jouw unieke situatie!

 

In onze e-curus De Affirmatie Goochelkist laten we je zien hoe je kunt ontdek-

ken welke onbewuste blokkades jou bij je droomleven vandaan houden. 

En natuurlijk laten we je stap-voor-stap zien hoe je de ALLERBESTE affirmatie 

kunt vinden die je gaat helpen om jouw blokkade te helen! 

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

Veel plezier met dit affirmatie inspiratie boek,  

Luz en Els

http://commithappiness.nl/deaffirmatiegoochelkist/
http://commithappiness.nl/deaffirmatiegoochelkist/
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Geluk

• Ik ervaar steeds meer plezier in mijn leven.

• Het is eenvoudig voor mij om prettige situaties op te zoeken.

• Als ik gelukkig ben, geniet de hele wereld daarvan mee.

• Er is altijd een bron van vrede in mij aanwezig.

• Prioriteit geven aan mijn eigen geluk, maakt mij een mooier mens.

• Genieten is een vorm van zelfliefde.

• Ik gun mezelf het beste in dit leven.

• Ik ben verliefd op mezelf, en het leven.

http://commithappiness.nl


Ochtend

• Wat fijn, weer een dag!

• Ik sta open voor al het goeds dat op mijn pad kan komen vandaag.

• Er wachten mij enkel goede dingen vandaag.

• Ik verheug me op wat het leven me vandaag gaat brengen.

• Ik ben dankbaar dat ik besta.
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Zelfliefde

• Mijn hart is groot genoeg om mezelf lief te hebben.

• Mijn liefde is grenzeloos.

• Ik ben liefde.

• Ik ben er voor mezelf.

• Ik ben geboren om lief gehad te worden.

• Ik verdien liefde.

• Als ik van mezelf hou, draag ik bij aan een mooiere wereld.

• Ik sluit vrede met alle aspecten van mezelf.

• Ik hou ervan om mij te zijn.

• Het getuigt van kracht dat ik van mezelf kan houden.
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Zelfvertrouwen

• Ik mag mijn ware zelf laten zien.

• Het is veilig voor mij om mijn ware zelf te laten zien.

• Ik trek die mensen aan, die mij waarderen.

• Mensen waarderen wie ik werkelijk ben.

• Ik ben goed genoeg.

• Ik ben mooi van buiten, en prachtig van binnen!

• Ik ben mijn grootste supporter.

• Ik ben een wonder.

• Er is ongelimiteerde kracht en schoonheid in mij aanwezig.

• Mijn bestaan heeft een Goddelijke reden.
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Lichaam

• Ik ben bereid mezelf te accepteren zoals ik ben.

• Ik voel me comfortabel in mijn lichaam.

• Mijn lichaam verdient net zoveel acceptatie als ik een goede vriend zou
   geven.

• Ik sta vanaf nu open voor mijn natuurlijke schoonheid.

• Het voelt elke dag een stukje makkelijker om mijn schoonheid te zien.

• Ik voel me prachtig!

• Ik ben omringd door mensen die mij mooi vinden.

• Ik ben dankbaar voor alles wat mijn lichaam mogelijk maakt.

• Dankjewel lief lichaam.

• Ik ben altijd welkom in mijn lichaam.
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Gezondheid

• Ik voel me gezond en energiek.

• Hoe meer liefde ik mijn lichaam geef, hoe gezonder ik word.

• Ik sta open voor manieren om gezonder te worden.

• Ik verlang naar het voedsel dat mijn lichaam voedt en energie geeft.

• Het is makkelijk voor mij om voor mijn lichaam te zorgen.

• Ik ben bereid deze ziekte los te laten.

• Ik ben bereid alles te voelen wat nog gevoeld moet worden.

• Ik sta open voor mijn zelfgenezende vermogens.

• Ik verdien het beste in dit leven.

http://commithappiness.nl


Relaties

• Ik trek die mensen aan, die mij waarderen.

• Mensen voelen zich op hun gemak bij mij.

• Ik creëer diepe, betekenisvolle relaties.

• Er is zoveel liefde om me heen.

• Ik laat enkel mensen in mijn leven binnen, die goed voor me zijn.

• Mijn relaties helpen me groeien.

• Ik ontvang alle liefde waar ik van droom.

• Ik verdien liefdevol contact met anderen.

• Ik ben liefbaar.

• Elke dag heb ik betekenisvol contact met anderen.
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Werk

• Elke dag zie ik het positieve effect van mijn werk in deze wereld.

• Ik voel me zinvol.

• Mijn bijdrage aan deze wereld is belangrijk.

• Ik hou van mijn werk, en mijn werk houdt van mij.

• De dingen die van mij verwacht worden, kan ik waarmaken.

• Er is altijd genoeg tijd voor wat ik moet doen.

• Ik ben rust en focus.

• Ik voel me vreugdevol over mijn productiviteit.

• Ik groei en ontwikkel elke dag.

http://commithappiness.nl


Rijkdom

• Rijkdom stroomt door mij heen.

• Ik sta open voor overvloed.

• Ik ben bereid te ontvangen.

• Het is veilig voor mij om grote sommen geld te ontvangen.

• Ik creëer een positieve relatie met geld.

• Overvloed stroomt op allerlei onverwachte manieren mijn leven binnen.

• Er is altijd genoeg. Voor mij, en voor iedereen op aarde.

• Rijkdom helpt me om deze wereld mooier te maken.

• Ik ben dankbaar.

• Ik ben het waard.
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Verder affirmeren?

In onze e-curus De Affirmatie Goochelkist laten we je zien hoe je kunt ontdek-

ken welke onbewuste blokkades jou bij je droomleven vandaan houden. 

En natuurlijk laten we je stap-voor-stap zien hoe je de juiste affirmatie kunt 

vinden die je gaat helpen om jouw blokkade te helen! 

 

Klik hier voor meer informatie. 

 

Veel liefs, Luz en Els
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Ter inspiratie :)

   “I do not fix problems. I fix my thinking.  
        Then problems fix themselves.”

            - Louise L. Hay

http://commithappiness.nl

