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Jouw zekerheid is 
jouw vermogen om je 
te verbinden met de 

kosmische macht 
die alle dingen creëert.

Louise L. Hay



Laat al les over aan het Universum, zet de eerste stappen in de
richting van wat je wenst en laat het dan verder los,  zonder je
om het resultaat te bekommeren. Er bestaat al leen maar pure
potentie die je activeert door je gedachten. 
Alles ontspringt vanuit de oneindige Bron.  
Ga daarom direct naar je innerl i jke Bron en verkondig je
intenties.  Vraag je hierbij  steeds af ,  hoe je het beste je talenten
kan inzetten om de wereld te helpen. Je ware bestemming
inzetten voor het grote geheel geeft zelfvertrouwen,
voldoening, optimisme, geluksgevoel en overvloed.

Ben je bereid je over te geven aan het moeiteloos natuurl i jk
zi jn,  je weerstand laten varen en aanvaarden wat er is? 
Als je nu eens zou durven vertrouwen en je laten leiden
vanuit de oneindige Bron.
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Is  weten dat er voor je gezorgd
wordt,  durven loslaten wat je niet
dient en laten zi jn en ontvangen
wat je toekomt. 
Laat je onderdompelen in je hoge
bewustzi jn,  voel je gedragen en
ervaar volledige vri jheid en weet
dat de bron van overvloed in jezelf
aanwezig is .
 

B E W U S T Z I J N  
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Moeiteloos z i jn

Pure potentie
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Van zodra je je ontspannen overgeeft aan het r itme van het
leven, stroom je mee op de rivier .  Deze zachte stroom brengt je
veil ig naar de kust,  waar al les wat je ooit hebt gewild,  op je
wacht.
Let op al le toevall igheden  en luister naar de gefluisterde bood-
schappen die op je pad komen.
Wees je bewust van de kracht van dankbaarheid,  overdenk elke
avond voordat je gaat slapen, wat je die dag hebt gekregen,
hebt mogen doen of wie je hebt ontmoet en waar je al lemaal
dankbaar voor bent.  Geef op deze manier steeds meer ruimte
voor wat je hart je influistert .

Voel dat je het waard bent
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De levenslessen die op ons pad komen zi jn bedoeld om te
groeien. Het is de bedoeling te groeien naar een steeds betere
versie  van onszelf .  En l iefde is de sleutel tot dit  al les.  Als je elke
ervaring ziet als een baksteen, is  l iefde het cement die al les l i jmt
en zo bouw je aan het fundament waarop je naar omhoog 
groeit .  

We zijn allemaal één en worden gedragen door die éénheid
vanuit dezelfde Bron.  We zi jn al len hetzelfde en mogen zi jn en
groeien naar onze KRACHT die iedereen in zichzelf  heeft .
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Ontdek je  scheppingskracht

Liefde is  de s leutel  tot  a l les
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E N E R G I E

Alles is energie,  wat je uitzendt keert ook terug, dat is de wet
van de wederkerigheid.  Stel  je hiervoor open zodat energie
ongehinderd kan stromen. 
We bekijken al les door de f i lters van onze overtuigingen en
bli jven hierdoor vastzitten in het oude. Laat dus los en laat de
oneindige wijsheid door je heen stromen.

Wanneer de banden waarmee je aan al les vastzit ,  losser worden,
kan je in verbinding gaan met de essentie in jezelf .  
Wie ben je werkeli jk? Wat bli j ft  er over als al les wegvalt?
 
Laat het Universum lichtvoetig door je eigen wezen dansen.
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Geef je over,
vertrouw en
ontspan
en laat je leiden.
Als jij een rol 
moet spelen, 
gebeurt het altijd
moeiteloos!
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G E D A C H T E N

Zie je gedachten als een reeks letters die door je hoofd gaan en
laat het verzet ertegen los,  want waar je energie naar uitgaat,
groeit .  Bl i j f  gewoon in het hier en nu en laat de gedachten voor
wat ze zi jn,  zie ze zonder er aandacht aan te schenken, ga er niet
in mee. " Ik heb er niets mee te maken".  Je kan zelf  besluiten
welke waarde je aan je gedachten toekent.

Wanneer je je niet tegen je gedachten verzet,  als je ze welkom
heet,  is  het vaak zo dat er geen gedachten opkomen, dat ze je
ongemoeid laten. Komen er wel gedachten binnen, bekijk dan
open en eerl i jk wat deze gedachten met je doen.
Je kan dan nog alti jd kiezen. Geef je je  t i jd,  energie,  dus meer
kracht aan je gedachten en vergroot je zo de dramatiek,  of laat
je ze komen en gaan en bli j f  je in vri jheid open voor niet
geconditioneerde reacties.  Stel  je je niet l iever open voor de
oneindige geest,  het nog ongeboren potentieel ,  voor ware
genial iteit  en inspiratie? Bli j f  je open voor het onbekende?

Waarom-vragen
Deponeer elke waarom-vraag, waar je
over kan gaan zitten dubben, in de
'weet ik niet '  schuif .  En bli j f  in het hier
en nu moment!
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Oordeel  en verzet  tegen je  gedachten
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Eerbied en respect  geven
genade de  vleugels  

waarmee je  ge lukzalig  
in vri jheid kunt  zweven.

 
Brandon Bays
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V R I J H E I D

Als je je met je hele wezen en bewustzi jn overgeeft aan het hier
en nu, als je het verleden kan laten rusten en niet piekert over
de toekomst,  wacht je een gelukzalige vri jheid.  Als je stopt met
je af te vragen 'hoe'  en 'waarom' en je innerl i jke dialoog kan
stopzetten, kan je wezen zich open stel len voor het leven.
Als je zelfkrit iek en het oordelen loslaat en je innerl i jke crit icus
het zwijgen oplegt,  jezelf  vergeeft dat je zo streng oordeelt over
jezelf ,  wacht je vri jheid en zelfacceptatie.

Besluit dus bewust,  eerbied en
respect te laten overstromen in
je leven en geniet van de
kleine nuances van het hier en
nu. 

Voel de grootsheid van de schepping overal om je heen, deze is
stralend en alom aanwezig.  Laat je hart overstromen van
dankbaarheid voor de schoonheid van wat er is  in dit  moment.
Het maakt je nederig,  vol  ontzag en zo raak je vervuld van
vreugde. Respect brengt eerbied en dankbaarheid met zich
mee.
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Eerbied en respect
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Ji j  bent  datgene wat  je  gezocht  hebt .
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E M O T I E S

Het is niet de bedoeling
onze natuurl i jke emoties
te onderdrukken. 
Elke vorm van verzet kost
ons al leen veel energie.
Stop emotioneel vermij-
dingsgedrag en heet al  je
emoties welkom. 
In het diepst van je emo-
ties kun je vrede vinden.
 
Sluit vriendschap met je
emoties,  ze zi jn de poort
naar je Zelf .

Maak het jezelf  niet langer zo moeil i jk ,  verlicht bewustzijn,  dat
ben j i j  zelf .  Verl ichting vind je in het moeiteloos zi jn.  
Het l igt niet buiten jezelf ,  maar in je.  Stop met zoeken en
verbind je met de kracht van oneindigheid en ga moeiteloos
leven.
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Geniet  van je  transformatieproces !
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M E E R  W E T E N ?

Wij creëren onze ervaringen,
onze realiteit  en iedereen
daarin.
 

Wil je ook je eigen leven vorm
kunnen geven?
 

Ben je op zoek naar:
je levensmissie,  je potentieel?
 

Bronnen:
Deepak Chopra -  21-dagen-overvloed-meditatie
Brandon Bays -  Vri jheid is
Louise L.  Hay -  Je kunt je leven helen

Soms heb je een gids nodig 
om je pad terug te vinden.

'De fluistering van je ziel'
www.hetspiraalvormigpad.be

 

Wil je ook een
moeiteloos, vrolijk en

zinvol leven?
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