
Honour the Goddess in you
A F F I R M A T I E K A A R T E N

DE KRACHT VAN AFFIRMATIES
 

Je eigen affirmatiekaarten maken

Als je in je creatieve schilder-en schrijfproces op een zeker moment tot woorden komt, die voor je gevoel uit je

hart, je intuïtie, onderbewustzijn of van je hogere zelf komen, dan mag je veronderstellen dat jouw innerlijke

wijsheid tot je spreekt. Het is interessant om voor jezelf te onderzoeken of hierin affirmaties te vinden zijn;

positieve gedachten die uit jouw innerlijk komen en jouw als het ware wijze raad geven. In wezen spreekt je

eigen helende creatieve vermogen tot je. Als je uit je eigen schrijfsels affirmaties kunt destilleren, kun je ook je

eigen persoonlijke affirmatiekaarten maken.  Hoe leuk is dat? Zodat je elke dag de affirmatie van de dag, de

week of de maand in je blikveld kunt neerzetten: op je spiegel geplakt, op je nachtkastje, je computer, het

dashboard van je auto of op je altaar.

Achtergrond (bron: Happinez)

Het woord affirmatie komt van het Latijnse woord ‘affirmare’. Dat betekent versterken of bekrachtigen. Wie maar

vaak genoeg positieve affirmaties herhaalt , zal de hersenen trainen om positieve gedachten te versterken.

 

Een affirmatie is eigenlijk gewoon een gedachte

Hoe vaker we een bepaalde gedachten hebben, hoe meer we daarin gaan geloven (en hoe meer het zich in ons

leven zal manifesteren). Eigenlijk gebruikt iedereen al van jongs af aan affirmatie, helaas zijn dat negen van de

tien keer alleen geen positieve affirmaties. We vertellen onszelf dat we iets niet kunnen, dat we iets niet waard

zijn of dat we dingen niet goed doen. Zonde, want de kracht van affirmaties is vaak dat het zich bij herhaling in

ons leven gaan manifesteren. Vertel jezelf vaak genoeg dat je iets niet kunt en op een dag zal dat waarheid

worden.

 

Hersenspoel jezelf (op een positieve manier)

Daarom is het juist zo belangrijk dat we positieve affirmaties in ons leven binnenlaten. Onze hersenen zijn

namelijk zo geprogrammeerd dat ze geloven wat we vaak zien of horen. Een echt werkzame affirmatie

beïnvloedt het onderbewustzijn en herprogrammeert eigenlijk de hersenen. Maar wat is een echt werkzame

affirmatie precies?

 

Het geheim van de affirmatie

Het geheim zit ‘m erin dat je de affirmatie gebruikt om iets dat al in je aanwezig is te versterken. Drieduizend

keer herhalen hoe gelukkig je je voelt terwijl je diep van binnen kapot gaat, werkt helaas niet. Herhaal niet

alleen simpelweg een rijtje met woorden, maar neem de tijd om woorden te kiezen die echt bij jou passen en

iets voor je betekenen. Op die manier geef je met de affirmatie ruimte aan wat er al is, in plaats van iets te

forceren dat er niet is.

 


