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Inleiding 
Dit boek is anders dan je waarschijnlijk denkt en misschien ook niet. Dat hangt af van 
wat jij verwacht.

De ondertitel luidt: Relatiegeheimen onthuld. Maar zijn het geheimen? Geheimen 
bestaan alleen voor hen die het niet weten. Op het moment dat je het wel weet, gaat 
er een wereld voor je open, krijg je een nieuw bewustzijn. En dat kun je weer verder 
ontwikkelen.

Daardoor ontwikkel je als persoon.

Toch kunnen dergelijke onthullingen soms schokkend zijn. Het kan zijn alsof alle 
zekerheden die je tot nu toe had, onder je vandaan gehaald worden. Je wereld staat 
op zijn kop, met als gevolg dat je in verzet komt, ertegen gaat protesteren. “Dit kan 
niet waar zijn, dit is onzin”, zul je misschien denken.

Het onthullen van een zogenaamd geheim, betekent dat degene aan wie het bekend 
gemaakt wordt, zal moeten veranderen, zijn mens en wereldbeeld zal moeten 
veranderen en veranderingen stuiten altijd op verzet. En verzet werkt nu net 
averechts.

Daarom werden dergelijke levenswijsheden in vroeger tijden pas aan mensen onthuld 
als zij daar aan toe waren. Het werd voorbereid met een lange opleiding, vaak van 
religieuze aard.

Vandaag de dag leven we in een tijd waarin we allemaal toe zijn aan het leren kennen 
van deze geheimen. 

Ik ben bepaald niet de eerste die ze bekend maakt, maar ik geef ze graag door. 

Misschien heb je er al van gehoord, ben je er al lang mee bezig of is het helemaal 
nieuw voor je. In al die gevallen hoop ik iets toe te voegen, een combinatie van 
inzichten te geven die je misschien nog niet kende en die toe te passen op liefde en 
relaties.

Dit e-book leert je hoe je deze principes kunt gebruiken, maar JIJ bent degene die het 
moet toepassen en doen.

Begrippen
De Law of Attraction wordt in het Nederlands de Wet Aantrekking of de Wet van 
Aantrekking of ook wel de Wet van de Aantrekkingskracht genoemd. Ik geef er in dit 
boek de voorkeur aan om de originele Engelstalige naam te gebruiken. Die vind ik 
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mooier en kan ook niet verward worden met het begrip aantrekkingskracht zoals die 
in het Nederlands gebruikt wordt bij het versieren en verleiden. Dat is namelijk iets 
anders, ook al speelt dat een rol als het om liefde en relaties gaat.

Je zult in dit e-book het begrip emotionele frequentie tegen komen. Dat wordt ook wel 
golflengte, emotionele staat of vibratie genoemd. Als je die termen dus ergens ziet 
staan in verband met de Law of Attraction dan weet je dat daar hetzelfde mee bedoeld 
wordt.

Deze emotionele frequentie kan laag of hoog zijn. Hoe hoger die is, hoe meer je in 
staat zult zijn je wensen te vervullen. Een hoge frequentie heb je als je gelukkig en 
vrij in het leven staat. Dit geeft ook veel energie. Een lage frequentie daarentegen 
ondermijnt je energieniveau. Je hebt een lage frequentie als je moe bent, verdrietig, 
boos of anderszins negatief gestemd bent. 

We spreken ook over resonantie. Resonantie ontstaat als het ene geluid het andere 
oproept. Hetzelfde gebeurt op emotioneel vlak. Bijvoorbeeld als je iets leest waarvan 
jij diep van binnen weet dat het waar is, iemand iets zegt dat jou diep raakt of als je 
iemand ontmoet waar jij je volledig bij op je gemak voelt.

Manifesteren is het proces waardoor jouw wens werkelijkheid wordt in fysieke vorm.

Hoe je dit e-book kunt gebruiken
Lees het e-book eerst van begin tot eind door. Je zult veel oefeningen tegen komen 
maar laat die even voor wat ze zijn. Neem of koop dan iets dat je als dagboek kunt 
gebruiken en ga aan de slag. Nu begin je weer bij het begin en deze keer doe je alle 
oefeningen tot je tevreden bent met het resultaat.

Achterin is een werkboek waar alle oefeningen nogmaals in zwart-wit in staan. Dat 
stelt je in staat ze eventueel apart uit te printen, zodat je de oefeningen makkelijk in 
kunt vullen en eventueel nogmaals kunt doen over bijvoorbeeld een half jaar.

Wat je kunt verwachten als je doorleest.
Het eerste geheim laat je zien dat relaties onzichtbaar zijn, welke invloed we op elkaar 
uitoefenen en wat wij dan wel waarnemen.

Het tweede geheim vertelt kort iets over de achtergronden van de Law of Attraction.

Het derde geheim onthult hoe deze Wet werkt en hoe je hem toe kunt passen op 
liefde en relaties.
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Het vierde geheim laat het verband zien tussen jouw gevoel en jouw lichaam. 

Het vijfde geheim laat je inzien dat deze Wet altijd werkt, geen uitzonderingen en dat 
wij altijd onze soulmates ontmoeten!

Het zesde geheim onthult de oorzaken van wat wij aantrekken en hoe wij een hele 
reactieketen doorlopen voordat we de resultaten zien.

Het zevende geheim gaat hier verder op in en vertelt over de Wet van Oorzaak en 
Gevolg.

Het achtste geheim leert je hoe jij jezelf tegen kunt werken en wat je kunt doen om 
deze innerlijke saboteurs te herkennen en uit te schakelen.

Het negende geheim leert jou hoe je jouw droompartner aan kunt trekken.

En het tiende geheim onthult wat geïnspireerde actie is en hoe dat noodzakelijk is om 
te ontvangen wat je wenst.

Het elfde geheim tenslotte, gaat over het toepassen van de Law of Attraction in 
relaties die al bestaan, hoe je conflicten op kunt lossen en je relatie kunt verbeteren 
en ontwikkelen.
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Geheim 1: Onzichtbaarheid
Het eerste geheim zegt dat relaties onzichtbaar zijn. 

Je kunt alleen met het hart goed zien; het wezenlijke is voor de ogen
onzichtbaar. - Antione de Saint-Exupéry

Ik zal het uitleggen.

Als we in gesprek zijn met iemand, horen we wat de ander zegt en daar reageren we 
op. Denken we. Maar er is meer. De woorden die we zeggen bepalen niet alleen de 
inhoud van wat we duidelijk willen maken. De manier waaróp we het zeggen, is veel 
belangrijker.

Je stemgebruik, de intonatie, het volume, de klank van je stem spelen een grote rol 
bij de manier waarop het over komt. 

En er is nog iets: dat wat je lichaamstaal zegt. De manier waarop je staat, je gebaren 
en je gezichtsuitdrukking blijken het belangrijkste bij het overbrengen van wat je 
zegt.

Het is aangetoond dat de manier waarop je over komt op een ander en een ander op 
jou bepaald wordt door:

58% lichaamstaal;
35% stemgebruik;
7% inhoud.

Dus de woorden bepalen maar voor 7% hoe het wordt opgevat!

Het zal je duidelijk zijn dat iemand die boos of geïrriteerd zegt: “Doe de deur eens 
dicht!” heel anders overkomt dan iemand die het vriendelijk vraagt met dezelfde 
woorden. Die lichaamstaal en de manier waarop je stem klinkt, worden bepaald door 
je gevoel. Gevoel zit in je lichaam. Daar kom ik later op terug.

In dit geval is het duidelijk, maar vaak liggen die non-verbale signalen veel subtieler 
en nemen we die alleen onbewust waar. 

Alles bij elkaar genomen, kun je dus zeggen dat we iets uitstralen waardoor onze 
communicatie met anderen op een bepaalde manier verloopt.

Maar wat is hier nu onzichtbaar aan? Als je oog en oor krijgt voor de dingen die 
hierboven beschreven staan, kun je het toch zien en horen? Ja, dat is zeker zo.

Maar wat we niet kunnen zien, is wat er gebeurt tussen twee (of meer) mensen die 
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met elkaar praten of ook zwijgen. Je kunt zien dat de één praat, een bepaalde 
uitdrukking heeft op het gezicht en er geïnteresseerd of  terughoudend bij zit. 

Anderen reageren daar direct op. Dat kun je ook waarnemen.

Maar wat er daar tussenin gebeurt, onderweg van de ene naar de andere, kun je niet 
zien! Het sociale is dus onzichtbaar, maar er gebeurt wel degelijk iets. Er is letterlijk 
een zender en een ontvanger. De zender zendt golven uit die worden opgevangen 
door de ontvanger. Geluidsgolven en lichtgolven. Die zijn onzichtbaar maar we 
reageren er wel op. Wat we ook onzichtbaar uitzenden en ontvangen zijn 
emotiegolven. De frequentie van die golven zijn afhankelijk van onze emotionele 
staat, hoe je je voelt. We noemen dit emotionele frequentie. 

En daar reageren we op. En wij niet alleen, ook het Universum reageert hierop.

Dat is altijd zo!

Kortom: relaties zijn onzichtbaar! Dat verklaart ook waarom we met sommige mensen 
goed en met anderen niet op kunnen schieten. Met mensen waarmee we goed op 
kunnen schieten resoneren we op dezelfde frequentie en met hen met wie we niet 
op kunnen schieten, hebben we vaak een frequentie die dissonant is, zeg maar vals 
klinkt, of wel een die niet met de onze samengaat. 

Met vals klinken bedoel ik niet dat die persoon vals is (ook al komt dat voor, twee 
mensen die “vals” zijn, kunnen juist vaak weer wel met elkaar opschieten) maar dat 
het niet met die van de ander samen klinkt.

Dat kun je dan wel weer zien in het resultaat: je keert je van elkaar af of juist niet, 
lichaamstaal!

Nu zul je denken dat dit logisch is, je hebt met elkaar gesproken en het klikt. Maar 
hoe het komt dat je voordat je met elkaar gesproken hebt, de behoefte voelt om een 
bepaalde persoon beter te leren kennen, daar eens op af te stappen, kun je niet zien, 
het is een gevoel dat je ingeeft dat te doen.

En nog een stap verder: het is niet toevallig dat je elkaar ontmoet, jullie beider 
frequentie had elkaar al gevonden nog voordat je van elkaars bestaan wist. 
Dat gaat ver hè? Maar zo werkt het wel en in een volgend hoofdstuk vertel ik er meer 
over.

Dat wat we uitzenden, komt altijd ergens terecht, ook als we niet in direct contact zijn 
met anderen. Hoe ver dat reikt, hangt af van de intensiteit van onze gevoelens. 
Net zoals harde geluiden verder weg te horen zijn dan zachte geluiden.
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Geheim 2: De Law of Attraction
De Law of Attraction zegt: “Vraag en het wordt gegeven”.

De Law of Attraction is een zeer oude wijsheid waarvan, als je de denkwijze goed 
toepast, de mogelijke resultaten verfilmd zijn in de film The Secret. Basis voor de film 
was het boek “The Science of Getting Rich” van Walles Wattles. 

Over het algemeen gaat het bij de Law of Attraction over het aantrekken van geld en 
rijkdom. Maar je kunt deze wet op alles toepassen waar je naar verlangt, ook liefde. 
Daar gaat dit e-book uiteindelijk over.

Wat in de film niet verteld werd, is hoe niet alleen je gedachten maar vooral je 
emoties een grote rol spelen bij het manifesteren en dat veel van deze gedachten en 
emoties onbewust zijn. 

Daar komt nog bij dat de Engelse woorden think en thought niet alleen respectievelijk 
'denken' en 'gedachte' betekent. In Van Dale's pocketwoordenboek staat onder andere 
bij think:

denken, (erover) nadenken, zich (goed) bedenken, bij zichzelf denken, terugdenken 
aan; 
het verwachten, het vermoeden, het in de gaten hebben;
denken, vinden, geloven;
inzien, zich voorstellen, begrijpen.

Bij thought vinden we onder andere het volgende:
gedachte, bedoeling, plan;
idee, opinie;
het nadenken, de aandacht;
hoop, verwachting.

Het gaat dus niet alleen maar over denken. Veel mensen maken de fout dat als ze nu 
maar denken aan wat ze willen, het vanzelf naar hen toe komt. Dat wordt magisch 
denken genoemd. En dat werkt echt niet. Er is meer nodig om te manifesteren wat je 
wilt. Maar wat wél belangrijk is, is dat jij je gedachten richt op wat je verlangt. Dat 
heeft namelijk direct invloed op je gevoelsfrequentie.

De kern van de Law of Attraction is dat er een onzichtbare wereld is die de frequenties 
van onze gedachten en gevoelens opvangt en vervolgens bij ons terugbrengt. Deze 
onzichtbare wereld wordt het Universum genoemd. Je kunt het ook God of Allah, of 
welke hogere (niet zichtbare) macht jij dan ook maar erkent, noemen.

Het wordt ook wel een veld genoemd waarin onze frequenties zich voortplanten op 
dezelfde manier waarop radiogolven en wifi verbindingen zich onzichtbaar 
voortplanten zodat wij ze kunnen ontvangen op onze radio-ontvanger of computer. 
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Het bestaan van dit veld is bewezen door Einstein in zijn kwantumfysica.

Tot zover enige achtergrondinformatie waarvan ik niet de pretentie heb dat die 
volledig is.

Hoe werkt de Law of Attraction?

In principe zijn er drie stappen nodig om te manifesteren wat je wilt:

1. Vragen
2. Vertrouwen
3. Ontvangen

Daar gaan we nu wat dieper op in.
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Geheim 3: De Law of Attraction en de Liefde 
De drie stappen die je moet nemen om te krijgen wat je verlangt, ook in liefde en 
relaties, zijn dus:

1. Vragen
2. Vertrouwen
3. Ontvangen

Vragen waar je naar verlangt 
Vragen doe je door een heel nauwkeurig beeld te hebben van wat je wilt en je 
gevoelsfrequentie hiermee overeen te laten komen. Je schrijft al je wensen op die je 
hebt met betrekking tot een partner en de relatie die je met hem of haar wilt hebben. 
Vervolgens stel jij jezelf voor hoe het zou zijn als die relatie al zou bestaan, inclusief 
het gevoel dat je dan zou hebben. En niets vergeet wat jij belangrijk vindt. Steeds een 
ander beeld brengt het Universum in verwarring. “Ja zeg, wat wil je nu eigenlijk?”

Waar je aandacht aan geeft, groeit. Richt je in denken en gevoel op datgene dat je 
WEL wilt. Als je bezig bent met denken aan wat je niet hebt, je slachtoffer voelt van 
een ander of van de omstandigheden, zul je meer krijgen van wat je niet wilt. 
Bijvoorbeeld langer alleen blijven of een partner treffen waar je dezelfde problemen 
mee krijgt als in voorgaande relaties.

Ook is het heel belangrijk dat je al je wensen positief formuleert. Vraag dus niet om 
iemand die niet zeurt. Het Universum en jouw onderbewuste begrijpen ontkennende 
woorden niet. Woorden als geen, niet en nooit mag je niet gebruiken in je gedachten 
en woorden. In het bovenstaande voorbeeld krijg je gegarandeerd  te maken met 
iemand die zeurt. Vraag bijvoorbeeld om iemand die zijn of haar eigen 
verantwoordelijkheid neemt of kort en bondig kan formuleren. Vergeet ook niets op je 
wensenlijstje.

Een voorbeeld:
Ik ken iemand die zeer goed kan manifesteren. Zij heeft ooit een lijst gemaakt van alles  
waar haar toekomstige partner aan moest voldoen. Ze heeft me de lijst verteld en die 
liep van dat hij organisatieadviseur moest zijn tot aan dat hij pompoensoep voor haar 
zou koken. En alles wat je kunt bedenken daartussen in. Een lijst waarvan je zou 
denken “dat bestaat niet, dat je iemand tegen komt die aan al deze wensen voldoet”. 
Maar na 3 maanden gebeurde het, ze ontmoette hem en hebben een aantal jaren een 
relatie gehad.

Op mijn vraag hoe het kwam dat het uit was gegaan, antwoordde zij: “Ik vond het 
eigenlijk zo'n zeikerd”. Ja, dat was ze vergeten op haar lijstje te zetten!

Vergeet dus niets! Nu is dat bijna onmogelijk. Dus als iemand niet volledig aan je 
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verwachtingen voldoet, kun je dat alleen jezelf kwalijk nemen, niet de ander. Schrijf 
dus ook de dingen op je lijstje die voor jou volstrekt vanzelfsprekend zijn. Want juist 
die dingen vergeet je meestal.

Je mag vragen WAT je wilt. Vraag nooit HOE het tot je zal komen of WANNEER. 
Daarmee zou je het Universum controleren en dat werkt averechts. Waarom wordt 
duidelijk bij de volgende stap. Wat je ook niet moet doen is je aandacht richten op wat 
je NODIG hebt. Zoals “ik heb liefde, aandacht, steun, enz. nodig”. Dan ga je uit van 
een tekort. Gevolg: je krijgt meer van wat je niet wilt of het zal langer duren voordat 
je manifesteert wat je graag wilt.

Wees er nu dankbaar voor dat dit onderweg is naar jou.

Vertrouwen dat je het krijgt
Dat wil zeggen onwankelbaar vertrouwen hebben dat het tot je zal komen. Geen 
moment twijfelen. Vandaar ook dat vragen hoe en wanneer het zal gebeuren, 
averechts werkt. Controle betekent namelijk dat je geen vertrouwen hebt. 

Vertrouwen en zelfvertrouwen hebben alles met elkaar te maken. Het is een spiegel. 
Heb je geen vertrouwen in jezelf dan zul je anderen ook niet vertrouwen en behoefte 
hebben aan controle. Zelfvertrouwen betekent jouw Zelf vertrouwen. En dat staat in 
verbinding met het Universum. Durf het over te geven. Wanneer en hoe is niet jouw 
zaak!

Vertrouwen werkt heel sterk als de volgende drie elementen aanwezig zijn: verlangen 
– geloof – verwachting.

Verlangen
Jouw verlangen moet zo sterk zijn, dat je ernaar snakt. Nee, niet uit een gevoel van 
gebrek maar omdat je zo ongeveer barst van verlangen. Houd je verlangen in stand 
door jezelf overal eraan te herinneren. Door middel van post-it op bijvoorbeeld je 
computer, nachtkastje, in de keuken. Koop iets dat je hem of haar cadeau zou willen 
doen en leg het op een plaats waar je vaak komt. En steeds als je deze 'reminders' 
ziet, voel je hoe het zou zijn als...

Je dagelijkse meditatie oefening (zie verderop in dit ebook) is ook een goede manier 
om je verlangen in stand te houden.

Geloof
Er vast van overtuigd zijn dat je kunt krijgen wat je wilt. Het echt geloven. Als je niet 
in jezelf en je wensen gelooft, zul je het niet krijgen. 
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Omdat dit zo belangrijk is, moet je ervoor zorgen dat je wens klopt met wat je voor 
jezelf voor mogelijk houdt zonder jezelf tekort te doen. Vraag niet minder dan dat jij 
jezelf waard vindt, maar meer – binnen wat je voor mogelijk houdt. Vraag 
bijvoorbeeld niet om het “mooiste meisje van de klas”, als jij eigenlijk niet voor 
mogelijk houdt dat je haar zou kunnen krijgen. 

Zodra je een gevoel van druk of zorgen voelt, vraag je meer dan je huidige 
overtuiging over jezelf aankan. Zolang je enthousiast raakt bij het vooruitzicht, zit je 
goed.

Oefening 1: In Mezelf Geloven

Haal je iemand voor de geest waar je je niet bij op je gemak voelt. Schrijf op wat er in je opkomt, 
b.v.
Ze waardeert me niet
Ze maakt me klein
Ze weet het altijd beter
enz.

Schrijf nu op wat je had willen horen. B.v.
Ik ben blij met je
Ik ben trots op je
Wat kun je dat toch goed
enz.

Lees dit nu hardop terwijl je in de spiegel kijkt.
Vaak zijn er blokkades als je lang een slechte relatie hebt gehad met iemand. 

Is er weerstand? B.v. Stel dat het nooit gebeurt? Dan is er geen vertrouwen omdat jij jezelf nog 
niet de moeite waard vindt voor je droompartner. Er zijn nog innerlijke saboteurs aan het werk, 
waarover later meer.

Verwachting 
Het volgende dat je moet doen, is simpelweg verwachten dat het zal gebeuren. Er is 
een verschil tussen vertrouwen en verwachten. Vertrouwen is niet vastomlijnd. Als je 
iets verwacht, weet je zeker dat het komt.

“Hoe kan ik dat nu zeker weten?” Ik hoor het je denken.
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Je moet het zeker weten, ook al is daar geen directe aanleiding voor of enig bewijs. 
Ga er gewoon van uit dat hij of zij onderweg is naar jou. Waar, wanneer en hoe je 
hem of haar zult ontmoeten weet je niet, maar dát het zal gebeuren, dat verwacht je 
zonder meer.

Ontvangen wanneer het komt
Je wilt nu natuurlijk graag weten hoe je deze stappen toepast op het vinden van de 
partner van je dromen. Voordat ik dat doe, moet je eerst nog een en ander weten 
over hoe jouw binnenwereld zichzelf beïnvloedt en hoe die in verband staat met jouw 
buitenwereld en met hetgeen je manifesteert.

Kun jij ontvangen? Je kunt dat merken aan eenvoudige dingen. Hoe reageer je als je 
een compliment krijgt? Zeg je dan dank je wel of wimpel je het weg in de trant van 
“Och het was een kleine moeite” of “ja, heb ik goedkoop kunnen krijgen”` of “had je 
niet moeten doen” als je een cadeautje krijgt.

Op dezelfde manier: Stel dat je een afspraak hebt en de ander is te laat. Reageer jij 
dan met een geïrriteerd “Je bent te laat” of zeg je “Fijn dat je er bent”. 

Het heeft te maken met dankbaarheid, blij zijn met wat je WEL krijgt en hebt. Het 
heeft ook te maken met eigenwaarde. Als jij jezelf de moeite waard vindt, zul je goed 
kunnen ontvangen. Je vindt dat je het waard bent om het te krijgen en dan zal alles 
wat er hierboven over vertrouwen, geloven en verwachten geschreven staat, niet 
moeilijk voor je zijn.

Zie je de moeite die iemand doet om het je naar de zin te maken, al is het nog zo 
klein? Ben je er blij mee en laat je dat merken? Goed zo!

Kunnen ontvangen heeft ook te maken met alert zijn op en open staan voor kansen 
en mogelijkheden. Zie je ze als zij zich voordoen? Vaak komen ze tot je op een manier 
die niet direct herkenbaar is als iets dat met jouw verlangen te maken heeft.

Er wacht een uitdaging: deze persoon herkennen als je hem of haar ontmoet! Dat 
betekent dat je door het uiterlijk heen moet kijken.

Het is niet: komt, ziet en overwint. Direct en ogenblikkelijk in vuur en vlam staan. Als 
dat wel zo is, heeft dat alleen met lichamelijke aantrekkingskracht te maken. Maar 
waar we het nu over hebben, gaat niet zo snel. Je moet elkaar leren kennen. Geef 
jezelf dus de tijd om, als je een leuke klik hebt met iemand die je misschien helemaal 
niet direct aantrekkelijk vindt, die persoon te leren kennen. Dat betekent natuurlijk 
niet dat er uit een gepassioneerde seksuele relatie niet iets moois op kan bloeien. 

Verwacht dat alleen niet, het gebeurt vaker niet dan wel.
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Een van de dingen waar jij je droompartner aan kunt herkennen, is dat zijn of haar 
bewuste en onbewuste ook op één lijn zit. Dat merk je doordat het gedrag, dat wat 
iemand doet, klopt met wat iemand zegt. 

Maar jouw droompartner komt niet zomaar aanbellen. Je moet wel iets doen om het 
ontvangen van wat je wenst mogelijk te maken. Door middel van jouw acties, zal het 
Universum jou brengen wat je wenst. Daar komen we later nog uitgebreid op terug.
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Geheim 4:Jouw Gevoel Zit In Je Lichaam 
Je gevoel zit in je lichaam. Zoals al beschreven, zegt onze stem en lichaamshouding 
veel meer over ons dan de woorden die we gebruiken. En wat ons lichaam te zeggen 
heeft komt voort uit onze emotionele stemming en via deze emotionele stemming 
worden wij ons bewust welke frequentie we uitzenden.

Het is dus belangrijk dat we ons bewust zijn van hoe we ons voelen. Dit bepaalt in 
grote mate hoe we overkomen. Je kunt dit zelf zien aan je lichaam en je 
gezichtsuitdrukking. Ook de taal geeft ons de nodige informatie over hoe gevoel zich 
in ons lichaam laat ervaren. Maar nu eerst  je lichaam en je gezichtsuitdrukking (het 
laatste wordt ook wel mimiek genoemd).

Kijk eens hoe je lichaamshouding is:
Loop je gebogen of sta je rechtop en kijk je vrij de wereld in?
Dat wil zeggen:
Ga je gebukt onder zorgen? (taal!) of voel jij je vrij en blij?

Kijk eens naar je gezicht:
Je gezicht gaat staan naar je dominante gevoelsfrequentie. Sommige mensen kijken 
stuurs, anderen hebben rimpels van de zorgen, zij die altijd ontevreden zijn, hebben 
een ontevreden trek om hun mond. Mensen die gedeprimeerd en verbitterd zijn, laten 
hun spieren verslappen waardoor zij een “lang” gezicht trekken. Er zijn ook mensen 
die “hun neus in de wind” hebben.

Kijk eens naar je eigen gezicht: ziet dat er opgewekt en aantrekkelijk uit? Niet? Vraag 
je dan af welke gevoelens bij jou de overhand hebben en waarom.

Het fijne is dat het ook omgekeerd werkt. Als je rechtop gaat lopen voel je je direct 
beter. Als je glimlacht ook. 

Spreekwoorden en gezegdes vertellen vaak heel nauwkeurig hoe je bepaalde 
gevoelens kunt plaatsen. Hieronder een paar voorbeelden, misschien weet jij er nog 
veel meer.

Met knikkende knieën
Gebukt gaan onder...
Een last op je schouders
Je rug niet recht kunnen houden
Geen ruggengraat hebben
Naast je schoenen lopen
Een steen in je maag voelen

Een pak van m'n hart
Je kilo's lichter voelen
Een steuntje in je rug krijgen
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Vlinders in je buik
Een gat in de lucht springen
Het voelde als een warme deken

Nog even een extra woord over stress. Stress activeert een oud gedeelte van je 
hersenen, je komt in een fight or flight reactie terecht. Dat heb je nodig als er echt 
levensbedreigend gevaar is. Maar meestal is het irrationeel en brengt het je verder 
van je doel. 
Wil je jouw droompartner aantrekken, zorg dan dat jij de gedroomde partner voor 
haar of hem wordt. Zowel in je houding, je uitstraling als in de manier waarop je in 
het leven staat.

Niemand gaat houden van een chronisch bezorgd, gestrest of somber kijkend 
persoon.

Een mooi voorbeeld van hoe je gevoel in je lichaam zit en je ook kan bedriegen, is het 
volgende. Het verschil tussen liefde en seks. Vaak denken we dat als we ons erg tot 
iemand aangetrokken voelen, het liefde moet zijn. Maar aantrekking zoals bedoeld in 
de Law of Attraction is niet gelijk aan de aantrekkingskracht zoals die meestal in 
verband gebracht wordt met versieren en verleiden. Hoe dat in lichamelijk opzicht 
werkt, kun je hieronder lezen.

Uit onderzoek is het volgende gebleken:

Dit gebeurt er in ons lichaam wanneer we verliefd worden, zin in seks krijgen of als 
we ons met iemand anders emotioneel verbonden gaan voelen.

Verliefdheid kan op liefde lijken maar is het nog niet. Bij verliefdheid, liefde en seks 
maken we andere stofjes aan in ons lichaam die deze gevoelens bewerkstelligen. 
Hoewel… dit is een kip of het ei vraag, wat is er eerst? Het gevoel dat de chemie in 
gang zet of de chemie die het gevoel geeft? In verband met de Law of Attraction is dat 
een interessante vraag. Het werkt zo:

Onze geslachtshormonen zijn verantwoordelijk voor de zin in seks. Komen we iemand 
tegen die we aantrekkelijk vinden en belanden we in bed dan komt het zogenaamde 
knuffelhormoon, oxytocine vrij. Dit stofje zorgt ervoor dat we ons hechten en 
verbonden gaan voelen met de ander.

Worden we gepassioneerd verliefd dan is dopamine het stofje dat zorgt dat we ons 
hemels gelukkig voelen en denken dat we altijd bij deze persoon willen blijven om dat 
gevoel maar te houden. Dopamine wordt iedere keer als je je geliefde ziet, 
aangemaakt. Als je iemand dus niet meer ziet, verdwijnt dit gelukzalige gevoel 
langzaam maar zeker. Van dopamine hebben we steeds meer nodig om verliefd te 
blijven. Ons lichaam blijkt twee tot drie jaar in staat te zijn de productie op te voeren, 
daarna verdwijnt het gevoel van verliefdheid.

Voor liefde die blijft bestaan is meer nodig: endorfine. Endorfine zorgt voor een gevoel 
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van veiligheid en geborgenheid in de buurt van onze geliefde. Dit gevoel zorgt ervoor 
dat we bij onze geliefde willen blijven. Als tijdens de periode van verliefdheid dit 
hormoon onvoldoende is aangemaakt, houdt de relatie geen stand.

Liefde en seks hebben alles met elkaar te maken als ze geïntegreerd zijn maar in 
aanvang zijn het twee heel verschillende  dingen.

Bij liefde zoals je die graag wilt, gaat het dus om het laatste, het gevoel van 
verbondenheid dat endorfines in je lichaam aanmaakt. 

Jouw gevoel zit in je lichaam. Merk hoe jouw gedachten, veronderstellingen en 
verwachtingen jouw gevoel, jouw frequentie en je uitstraling beïnvloeden. Jezelf 
hiervan bewust zijn, is heel belangrijk. Alleen daardoor kun je het veranderen als het 
niet klopt met wat je wenst.
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Geheim 5: Het Werkt Altijd!
Het vierde geheim zegt dat de Law of Attraction altijd werkt! 

Alleen misschien niet op de manier waarop jij dat wenst. Op bewust niveau wil je die 
droompartner ontmoeten, maar in plaats daarvan kom je bijvoorbeeld alleen maar 
emotioneel onbeschikbare mensen tegen.

Hoe dat kan?

Je zendt een dubbele frequentie uit. Op bewust niveau wil je graag die partner en die 
liefde. Dat zend jij uit. Maar wat je in dit voorbeeld ook uitzendt, is de angst dat je 
weer in de steek gelaten zult worden of ander onverwerkt liefdesverdriet, waardoor 
jijzelf ook emotioneel onbeschikbaar bent.

Nogmaals dit is een voorbeeld. Bij jou kan het iets anders zijn.

Je zendt dus ook de frequentie uit van alles dat niet overeenkomt met alles dat jij zo 
heel graag wilt.

Het leven is een spiegel. Wat er met je gebeurt in de zichtbare wereld, is een spiegel 
van wat er in je omgaat.

Je leert mensen niet voor niets kennen. Je komt ontzettend veel mensen tegen en met 
de meesten praat je niet eens. Er zijn ongelooflijk veel activiteitenclubs, opleidingen, 
seminars en congressen. De meesten bezoek je niet. Je speelt dus een rol in bepaalde 
“verhalen” en in andere helemaal niet. Dat is niet voor niets zo.

Iedere persoon die in je leven komt, is een reflectie van een aspect van jezelf. En het 
is een heel verschil of je met mensen omgaat vanuit een gevoel van waardering, 
respect en liefde voor jezelf of dat je dit doet als je angst en verdriet bij je draagt. In 
het laatste geval zul je mensen treffen die dat ook hebben. Dat wil zeggen, de klik die 
bepaalt of jullie met elkaar op kunnen schieten, wordt hierdoor bepaald. Al is dat vaak 
in aanvang niet bewust merkbaar.

Zowel mensen die je mag als die je niet mag, zijn reflecties van jezelf. Ze laten je 
bewust worden van iets dat je nodig hebt op dát moment in je leven.

Als je vaak wordt afgewezen, betekent dit dat jij jezelf afwijst. Zolang je dit bij jezelf 
niet veranderd hebt, zul je geen “ja” krijgen. Dat wil zeggen, als jij je sterk afgewezen 
voelt. We worden allemaal van tijd tot tijd afgewezen en vinden zelden direct de 
goede partner. Maar als jij jezelf de moeite waard vindt, deert het je minder, leer je 
ervan en kun je weer verder.

Wij worden aangetrokken tot veel mensen en er zijn veel mensen die zich 
aangetrokken voelen tot ons. Maar dat betekent niet dat wij iedereen moeten 
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accepteren. Je verlangen naar een relatie kan zo groot zijn, dat je de verkeerde 
accepteert.

Invloed van frequenties van anderen en op anderen
De belangrijkst invloeden op jouw frequentie zijn:

• Jouw gedachten, 

• De mensen waar je veel mee omgaat.

1. Jouw gedachten
Daar hebben we het al over gehad en komen we nog uitgebreid op terug. Maar voor 
nu alvast een oefening om je bewust te worden van je gedachten. We hebben naar 
schatting maar liefst 60.000 gedachten per dag. Heel vaak zijn het dezelfde 
gedachten die steeds weerkeren, dag in dag uit. Wanneer dit opbeurende, positieve 
gedachten zijn, is dat mooi. Je kunt om je van je gedachten bewust te worden de 
volgende oefening doen:

Oefening 2: Mijn Dagelijkse Gedachten
Houd je gedachten in de gaten, neem ze waar. Schrijf iedere gedachte waar jij jezelf op betrapt 
hieronder (of op een apart papier) op:

Positieve gedachten
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

enzovoort...

Negatieve gedachten
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

enzovoort...

Jouw negatieve gedachten veranderen
Hoe je jouw gedachten langzamerhand kunt veranderen. Stel je denkt het volgende 
(bij jou kan het anders zijn):

________________________________________________________________________________

         © www.wareliefdevinden.nl 20

http://www.wareliefdevinden.nl/


Ik woon te klein, maak me zorgen over de kinderen, kan het niet alleen en ben te oud 
om nog een nieuwe partner te vinden.

Dat kun je veranderen in:

Ik heb een huis, fijne kinderen, leuke vrienden en een hartelijke familie.

Ik moet me niet zo naar voelen. Er zijn veel mensen die slechter wonen en geen familie  
hebben.

Het lijkt me heerlijk om weer een liefdevolle partner te hebben.

Ik ben eigenlijk best aantrekkelijk.

Ik zie mezelf over 2 jaar weer in een liefdevolle relatie.

2. De mensen waar je veel mee omgaat
De gevoelsfrequenties van anderen hebben invloed op die van jou en omgekeerd. Je 
kent het vast wel: je hebt met iemand gesproken die diep in de put zit en jij voelt je 
ook niet meer zo vrolijk. Of je hebt iemand gesproken met veel vertrouwen in het 
leven en een positieve uitstraling en jij ziet alles weer van de zonnige kant. 

Wie is het sterkst? Hoezeer laat jij je beïnvloeden door de emotionele staat van een 
ander? En waar kies je voor? 

Want jij vertelt met jouw uitstraling niet alleen hoe jij je voelt maar ook hoe jij 
behandeld wilt worden. 

Geen aandacht voor jezelf? Je krijgt geen of negatieve aandacht van anderen.

Respect voor jezelf? Anderen zullen je respecteren!

Daar zijn geen woorden voor nodig, het is je gevoelsfrequentie. En die wordt 
opgevangen, reken maar!

Je kunt dus werken aan de manier waarop anderen met jou omgaan door aan je eigen 
frequentie te werken. 

Ga niet met negatief ingestelde mensen om

Mensen die ontevreden zijn, roddelen, altijd in verzet zijn of klagen hebben een 
funeste invloed op jou. (Doe je dat zelf, stop er direct mee!) Vraag hen de volgende 
keer wat ze eraan gaan doen en praat niet meer met ze als zij zich zo gedragen. Zorg 
dat jouw emotionele frequentie sterker is dan die van hen. Beter is het, hen in het 
vervolg te vermijden. Omgaan met hen, kost je bergen energie en dat heeft gevolgen 
voor jouw energieniveau wat in direct verband staat met je frequentie.
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Als je niet tevreden bent met wat je ziet en meemaakt, vraag je dan af hoe je het 
creëerde. Wat is jouw dominante gevoelsfrequentie? Dat kun je ontdekken door de 
volgende oefeningen:

Oefening 3: Mijn Sociale Omgeving

Vraag je af met welke mensen je omgaat en waarom.

Schrijf de vijf mensen op waar je het meeste mee omgaat. Hoe kijken zij aan tegen liefde en 
relaties? Wat zeggen ze en hoe gedragen zij zich in dit opzicht? Is dat positief of negatief? 

Je bent het gemiddelde van de 5 mensen waar je het meest mee omgaat. Tevreden?

Zo niet, zoek eens een andere omgeving, ga een rol spelen in een ander “verhaal”. En let op dat 
dit een positief ingestelde omgeving is.

Oefening 4: Energiebalans Tussen Mij En Mijn Omgeving

Stel je voor dat je met een goede vriend of familielid waar je goed mee op kunt schieten, staat te 
praten voor je huis. Stel het je nauwkeurig voor: hoe ziet hij of zij er uit, welke kleding draagt die 
persoon waarover praten jullie met elkaar? Hoe voel je je? 

Stel je nu iemand voor met wie je op slechte voet staat. Hoe ver moet deze persoon van je afstaan 
in jouw straat om je net zo prettig te voelen als met degene waar je je prettig bij voelt? Hoeveel 
energie kost het je om die persoon op die afstand te houden?

Als je die afstand nodig hebt om je op je gemak te voelen, kost dat heel veel energie. Daardoor 
wordt je energieniveau heel laag en dat projecteer je om je heen. Het gevolg: je gaat mensen 
aantrekken die je niet wilt, wat nog meer energie kost, enzovoort. Je hebt een negatieve spiraal 
gecreëerd.

Als dit bij jou het geval is, houd dan eens “sociale opruiming”. Waarmee ik bedoel dat 
je de contacten verbreekt of laat verwateren met hen die jou energie kosten en geen 
energie geven.
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We ontmoeten altijd onze soulmates

Zo bezien ontmoeten we dus altijd onze soulmates.

Ja dat vind je gek. Soulmates dat zijn toch juist mensen die voor elkaar bestemd 
lijken, om een geweldige, harmonieuze relatie te hebben?

Dat is wat we graag willen en we gebruiken het woord alleen voor de enige echte ware 
liefde, die we hebben of graag willen ontmoeten.

Maar geloof me, je ontmoet altijd soulmates. Je ontmoet precies die mensen die 
resoneren met de golflengte van jou diepste gevoelens op een bepaald moment in je 
leven. 

Als je in staat bent om te leren van je ervaringen en naargelang je persoonlijke groei 
en ontwikkeling vordert, zul je dus steeds mensen tegen komen die in een 
vergelijkbaar stadium verkeren. En van anderen zullen we afscheid nemen omdat het 
niet meer “werkt” tussen ons. De reden? Onze frequenties komen niet meer overeen.

Als je verschillende relaties achter de rug hebt, zul je dat kunnen herkennen. Je zult 
ook herkennen, dat jullie uit elkaar gingen doordat jullie uit elkaar groeiden. Dat geldt 
trouwens niet alleen voor hen met wie je een partner relatie had. Het komt in je hele 
sociale leven voor. 

Maar jij bent op zoek naar de ware, jouw droom partner. Hoe vind je die? Om jouw 
droom partner te ontmoeten, moet je eerst zelf de droompartner worden voor hem of 
haar.

Voordat we daaraan toekomen, gaan we eerst in op het ontstaan van jouw emotionele 
frequentie en de gevolgen daarvan.

Je kunt de keuzes van anderen niet bepalen

Ben jij verliefd en is het niet wederzijds? Dat kun je niet veranderen met jouw 
frequentie van verliefd zijn. Liefde komt alleen uit vrije wil en jullie resoneren duidelijk 
niet met elkaar. Waarschijnlijk ben je verliefd op het beeld dat je van iemand hebt en 
ken je die persoon nog onvoldoende. 

Het kan ook zijn dat je relatie verbroken is en jij liefdesverdriet hebt. Het enige dat je 
dan kunt doen, is denken aan wat JIJ graag wilt. Of dat nu is met degene die je 
verlaten heeft of met een ander. 
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Geheim 6: Bewust En Onbewust Op Één Lijn
Het vijfde geheim zegt dat jouw gevoelsfrequentie zuiver moet zijn. Dat jouw bewuste 
en onbewuste op één lijn moeten zijn met elkaar, dus dezelfde frequentie moeten 
hebben.

Dat wil zeggen dat je één duidelijk signaal uitzendt dat niet gestoord wordt door 
tegenstrijdige frequenties. Vergelijk het maar met de golflengte van een radio-
ontvanger. Als daar storing op zit, hoor je niet goed wat je wilt horen.

Dus wil jij goed ontvangen worden door het Universum, dan moet je frequentie zuiver 
zijn. Precies afgestemd op wat jij wilt.

Helaas is het zo dat de meesten van ons nogal wat “storingen op de lijn” hebben 
zitten. Of eigenlijk zenden we verschillende frequenties tegelijk uit die niet met elkaar 
overeenstemmen en dus krijgen we niet waar we zo heel erg naar verlangen. Die 
frequenties kunnen elkaar ook opheffen en dan gebeurt er niets, blijft alles bij het 
oude.

Hoe zit dat dan?

De reactieketen
Alles wat je creëert, komt voort uit de overtuigingen waarmee je in het leven staat. En 
daarmee bedoel ik niet alleen politieke of religieuze overtuigingen maar alle ideeën en 
opvattingen die je hebt over wat goed en fout is, hoe het hoort, enz. Die 
overtuigingen zetten een reactieketen in gang die uit vijf schakels bestaat en er zo 
uitziet:

Overtuigingen  Gedachten  → → EMOTIES  Acties  Resultaten→ →  

     FREQUENTIE

Die overtuigingen bepalen wat je waarneemt bij anderen en ook bij jezelf. En 
natuurlijk ook hoe je reageert op alles wat de buitenwereld jou voorhoudt.

Het werkt als volgt:
Jouw overtuigingen, met name de onbewuste, zorgen ervoor dat jij op een bepaalde 
manier over dingen denkt. Dat zijn dus jouw gedachten. 
Jouw gedachten zorgen voor emoties. Let maar eens op, als je aan iets leuks denkt, 
voel jij je direct beter. Denk je aan iets vervelends, dan ga je je neerslachtig of 
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gestrest voelen.

Je emoties zorgen vervolgens voor acties, de dingen die je doet. Ook al denk je van 
niet, je neemt je besluiten altijd op basis van emoties. Dus wat je doet, komt voort uit 
je gevoel. Later verantwoorden we dit dan met rationele argumenten tegenover 
onszelf en anderen.
Je acties zorgen voor resultaten. Dat is de situatie waar jij je nu in bevindt. 

Wil je krijgen wat je hebben wilt dan moeten je overtuigingen, gedachten, emoties en 
acties op één lijn zitten. Dat wat je bewust wilt, moet overeenkomen met wat je 
onbewust wilt, alles in deze keten moet op één lijn zitten. Dan zullen de resultaten 
daar ook naar zijn.

Om een voorbeeld te geven: als jij helemaal niet bezig bent met het vinden van een 
partner maar de overtuiging hebt dat je de moeite waard bent, geniet van andere 
mensen en je leven zo leuk mogelijk inricht, kan hij of zij er zomaar ineens zijn. En 
dat zal dan iemand zijn die zeker de moeite waard is. Let op: er niet mee bezig zijn, 
betekent niet dat jij je hebt afgesloten en er niet voor openstaat als de gelegenheid 
zich voordoet.

Als jij heel graag een relatie wilt maar er van overtuigd bent dat alle mannen 
botteriken of alle vrouwen bitches zijn, dan zul je alleen botteriken of bitches tegen 
komen. Daarmee wordt jouw overtuiging bevestigd, enzovoort. Je krijgt niet wat je op 
bewust niveau wilt maar je (onbewuste) overtuiging zorgt voor dit resultaat.

Heb jij de overtuiging dat je een partner nodig hebt omdat je het alleen niet kunt, je 
wilt “gered” worden, dan voel jij je slachtoffer en zul je iemand tegenkomen die alles 
in het werk zal stellen om je te krijgen... omdat deze persoon zelf “gered” wil worden. 
Nou, dat wordt gezellig... het is vragen om grote relatieproblemen omdat je beiden de 
verantwoordelijkheid voor de relatie bij de ander neerlegt en je eigen aandeel niet wilt 
zien.

Over het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor jouw leven, spreken we in 
een volgend hoofdstuk.
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Geheim 7: De Wet Van Oorzaak En Gevolg
De wet van oorzaak en gevolg wordt ook wel Karma genoemd. Het betekent dat alles 
wat we doen een oorzaak vormt, die op een later tijdstip een gevolg heeft. Jij creëert 
jouw eigen leven. Wat heel belangrijk is, is je intentie of motivatie ofwel de bedoeling 
die achter jouw handelen zit, omdat deze in feite het karma bepaalt. 

Het maakt dus heel veel uit of je, als je iets zegt, het serieus meent, of dat je een 
grap maakt. Zo ook de reden waarom je een partner wilt hebben. Of de reden dat je 
bepaalde dingen in het verleden hebt gedaan. De diepere reden van je handelen.

Dat is je intentie en daar reageert het Universum op. Vraag jezelf dus bij alles wat je 
wilt zijn, doen en hebben af: waarom wil ik dat?

Zo heb ik een vriendin die er achter kwam dat zij ooit met haar ex getrouwd was 
omdat zij toen heel bang was alleen gelaten te worden. Deze man stelde zich 
afhankelijk van haar op en zij bepaalde de gang van zaken. Hij zou haar dus nooit in 
de steek laten. Dat was de onbewuste intentie die zij toen niet herkende. 

Er kwam natuurlijk een dag dat zij schoon genoeg had van zijn passieve houding met 
als gevolg dat zij zelf vertrok.

Herken je iets vergelijkbaars bij jezelf?

Ook al had je dat besef toen nog niet, je hebt het wel zelf veroorzaakt. Met andere 
woorden je bent er verantwoordelijk voor. Het heeft geen enkele zin om je 
slachtoffer van de omstandigheden, je onwetendheid of wat dan ook te voelen. Kijk 
wat je ervan kunt leren en geef nooit een ander de schuld. Kijk naar je eigen aandeel. 
Jij kunt alleen jezelf veranderen. En hoewel de ander natuurlijk ook zijn aandeel heeft 
gehad, is dat iets dat die persoon alleen zelf op kan lossen, jij niet.

Wat je niet moet doen
Klagen
Als je klaagt, gedraag jij je als slachtoffer. We hebben al gezien dat dit een lage 
frequentie tot gevolg heeft, waarbij je ook nog eens de aandacht richt op wat je niet 
wilt. Bovendien stel je een ander verantwoordelijk in plaats van jezelf.

Jezelf afsluiten en beschermen voor teleurstellingen
Uit angst weer teleurgesteld te worden, kun je jezelf af gaan sluiten, je wordt 
emotioneel onbereikbaar. Niet alleen voor anderen, zul je nu begrijpen, maar ook voor 
het Universum. 
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Alleen denken aan wat je niet hebt .

Als je veel denkt aan wat je niet hebt –  ja, je weet het nu – zul je meer krijgen van 
wat je niet hebt. Je denkt bijvoorbeeld veel aan je eenzaamheid of aan het gebrek aan 
begrip van je partner. Je zult lang alleen blijven of het begrip van je partner zal nog 
minder worden. Hoe dat laatste werk kun je lezen in het hoofdstuk Bestaande 
Relaties.

Als het om de liefde gaat moet je vorige relaties verwerken en vergeten. Door je op 
het verleden te richten en je af te vragen waarom vorige relaties niet werkten richt je 
al je energie op negativiteit. Richt al je energie op het heden en de toekomst.

Maar hoe keer je dat om?

Dit werk geweldig

Dankbaarheid
Heb je moeit met dankbaar zijn voor wat je nu hebt?
Schrijf dan direct 3 dingen op waar je dankbaar voor kunt zijn: 
Ook al is je leven nu niet zoals je wenst, met klagen en zelfmedelijden, verleng je 
deze situatie alleen maar.
Daarom vraag ik je...
Adem je nu?
Kun je lezen?
Kun je lopen en rennen en praten en lachen?
Kun je denken en je iets voorstellen?
Kun je horen en ruiken en eten?
Heb je iemand (wie dan ook) die van je houdt?
Is er iemand (wie dan ook) waar jij van houdt?

Oefening 5: Mijn Dankjewel Dagboek

Koop een klein notitieboekje. Dit wordt jouw Dankjewel Dagboek.

Schrijf dagelijks, 's avonds voor je gaat slapen, 10 dingen op waar je blij van werd en/of 
dankbaar voor was.

Dat mogen grote maar ook hele kleine dingen zijn, zoals de kat die je een kopje gaf, een 
mooie zonsondergang of een compliment dat je kreeg. 

In aanvang zul je misschien niet verder komen dan 3 dingen, maar als je dit dagelijks 

________________________________________________________________________________

         © www.wareliefdevinden.nl 27

http://www.wareliefdevinden.nl/


volhoudt, zul je makkelijk aan de 10 dingen komen. Je gaat er meer op letten en zo zie je 
hoe rijk je leven al is.

Zelfs al vindt je dit onzin, de EERSTE STAP om te krijgen wat je hebben wilt is 
dankbaar zijn.
Dus, wat zijn de 3 dingen waar je dankbaar voor bent? Het mogen kleine dingen zijn – 
bekijk ze een voor een – waarom ben je er dankbaar voor? Voel het en zeg “DANK JE”
Alleen al door dit te doen zal je emotionele staat wijzigen van bewustzijn van gebrek 
hebben aan liefde naar bewustzijn van de liefde die overal aanwezig is. 

Waarom is dit zo belangrijk? Het zorgt ervoor dat je blij bent met wat je nu hebt, in 
plaats van dat je steeds bezig bent met een tekort aan aandacht, liefde en 
geborgenheid. Bezig bent met je slachtoffer voelen omdat je alleen of verlaten bent. 

De meesten onder ons, richten hun aandacht op de ongewenste situatie waar zij zich 
nu in bevinden. De resultaten van ons denken en handelen uit ons verleden. Wat we 
moeten doen, is dit omdraaien. Ons denken niet door de huidige resultaten laten 
beheersen maar ons denken de oorzaak laten zijn van de door ons gewenste 
toekomst. 

Een sporter die verliest, kijkt snel wat hij ervan kan leren en richt zijn aandacht direct 
op het volgende toernooi waarbij hij zich voorstelt dat hij zal winnen en er alles aan 
doet om dat voor elkaar te krijgen. Hij richt zich dus op het gewenste resultaat en niet 
op het huidige.

En dat zelfde kun jij doen als je verlaten bent en ook als jij zelf degene bent geweest 
die de relatie verbroken heeft. Wat was je onderliggende reden om met die persoon in 
zee te gaan (= wat kan ik ervan leren?), je richten op hoe je het in de toekomst wel 
wilt (= je richten op het volgende) en er vervolgens voor zorgen dat jij zelf de 
gedroomde partner voor je droompartner wordt (er alles aan doen).

Je moet je dus volledig richten op andere resultaten dan die je nu hebt.

Geven
Waar je aandacht aan geeft, groeit. Je trekt aan waar je gevoel naar uitgaat.
Om liefde te krijgen moet je liefde geven.
Ik beloof je, waar je ook meer van wilt hebben... ga erop uit en geef het! Geef wat je 
wilt hebben. Als je jezelf tegen houdt, blokkeer je de stroom maar als je geeft ga je 
openstaan om te ontvangen.

• Wil je liefde aantrekken, geef het!
• Wil je positiviteit aantrekken, geef het!

Als jij liefde en warmte uitstraalt, ongeacht met wie je bent op dat moment, wordt 
jouw frequentie... ja juist, liefde! 
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Laat het vervolgens los en vertrouw erop dat je de blokkades hebt opgeheven en nu in 
staat bent om te ontvangen.

Goed gevoel genereren
Je MOET ervoor zorgen dat je een positieve frequentie oproept. Je energieniveau en 
emotionele frequentie trekken respectievelijk hetzelfde energieniveau en emotionele 
frequentie aan. Dus je moet er alles aan doen om je “goed te voelen” op ieder 
mogelijk moment.

Als je je negatief voelt, moet je stoppen en tegen jezelf zeggen:”Ik voel me nu naar, 
waar kan ik aan denken waardoor ik me goed ga voelen?”
Het enige dat er echt toe doet, is ervoor zorgen dat je een positief gevoel krijgt, het 
doet er niet toe waarvan.

Zo gaat het:
Het Universum herkent jouw frequentiepatroon – soort zoekt soort – dat is geen 
theorie maar wetenschap. Dat betekent dat het allerbelangrijkste is dat je positief 
bent gestemd. Glimlach naar mensen, zorg ervoor dat je lichaamstaal open en 
ontvankelijk is, kijk voortdurend uit naar dingen die je kunt waarderen en geef je volle 
aandacht hieraan.

Je kunt echt alles aantrekken wat je wilt als je maar in een positieve 
stemming bent en blijft.

Maak niet de fout, om als je geeft, te gaan wachten wanneer het terugkomt naar jou. 

Op het moment dat je naar bewijs gaat zoeken, zit je op de frequentie van twijfel en 
twijfel veroorzaakt weer een blokkade in de energiestroom.

Geef gewoon en laat los – het klinkt misschien gek, maar het werkt.

Kortom, de volle verantwoordelijkheid nemen voor hetgeen je veroorzaakt (hebt) en 
ervan te leren, is een voorwaarde om te groeien en aan te trekken wat je zo heel 
graag wilt, je droompartner.

Laat het los en kijk naar de door jouw gewenste toekomst en hoe blij je wordt bij de 
gedachte daaraan.

Onbewuste aantrekking en bewuste aantrekking 
Alles waar je aan denkt trek je aan in je leven. Of je het nu wel of niet wilt, denk aan 
iets dat je NIET WILT en het komt in je leven. 

Onbewuste aantrekking gebeurt als wij onze gedachten de vrije loop laten.
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Maak jij je zorgen dat je ouder wordt? Na enige tijd zul je er ouder uit zien dan je 
bent. Je weet het, je gezicht gaat staan naar je dominante emoties.

Maak jij je zorgen of iemand al dan niet van je houdt? Dan zul je onzekerheid in je 
relaties krijgen.

Maar er is ook goed nieuws.
Iedere gelukkige, blije gedachte zal het positieve waar je aan denkt, in je leven 
brengen. 

Jouw gedachten, met jouw gevoel als vergrootglas, zullen gelijk zijn aan wat er in je 
leven gebeurt.

De meeste mensen nemen geen verantwoordelijkheid voor hun huidige situatie. Zij 
denken echt dat de oorzaak daarvoor buiten henzelf ligt.

Belangrijk om de Law of Attraction te begrijpen is dat je beseft dat je verantwoordelijk 
bent voor alles wat er in je leven gebeurt. Echt alles.

Moet jij je nu schuldig voelen? NEE!. Maar je bent wel verantwoordelijk, dat wil 
zeggen dat je het zelf hebt veroorzaakt. 

En dat betekent dat je het, als je het anders wilt, ook ZELF kunt veranderen. 
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Geheim 8: Jouw Saboteurs Herkennen
Geheim acht zegt dat als jij niet krijgt wat je verlangt er innerlijke saboteurs in het 
spel zijn die je tegenwerken. Die moeten we eerst eens opsporen en herkennen.

Het is iets in ons onderbewustzijn dat die macht heeft – alles waarvan jij zou willen 
dat het niet bestond, dat je kwijt wilt, waar je nog boos over bent of je voor schaamt, 
alle overtuigingen die jou nog steeds beperken.

Ons onderbewustzijn is voor 80% verantwoordelijk voor de kracht waarmee we als 
een magneet levenservaringen naar ons toe trekken. Dus als ons bewustzijn maar 
20% van die kracht heeft; is het tijd om te werken aan het blootleggen, erkennen en 
omarmen van ons onderbewustzijn door echt te begrijpen en te veranderen wat we 
niet langer willen en nodig hebben.

Ook kan het zijn dat je een ervaring in je volwassen leven hebt gehad, waardoor je 
conclusies hebt getrokken die je nu belemmeren om je wens te vervullen. Die 
conclusies hebben ervoor gezorgd dat jij je iets hebt voorgenomen, een afspraak met 
jezelf hebt gemaakt. 

Dit zijn afspraken die bestaan op een onbewust niveau en die, als ze niet bewust 
gemaakt worden, ieder ander verlangen dat we hebben zullen overheersen. Zolang je 
die afspraak met jezelf niet hebt afgezegd, blijf jij je daaraan houden. 

Onze onderliggende afspraken drijven onze gedachten, overtuigingen en – het meest 
belangrijke - onze keuzes. Zij zijn de ongeziene krachten die onze realiteit scheppen. 
Zij zijn verantwoordelijk voor de tegenstrijdigheid tussen wat we zeggen dat we 
willen, en wat we op dit moment  ervaren.

Deze onderliggende afspraken zijn gevormd door onbewuste beslissingen die we in het 
verleden gemaakt hebben. In de donkere nissen van je onderbewustzijn kun je 
bijvoorbeeld besloten hebben dat je niemand kunt vertrouwen en dat het makkelijker 
is alleen te zijn. Dus zelfs als je liefde en intimiteit in je leven wilt, zul je altijd de 
verkeerde partner kiezen omdat je eerdere afspraak was alleen te zijn.

Je wordt een magneet, maar in plaats van aan te trekken wat je verlangt, ben je een 
magneet voor falen, gemiste kansen en minder succesvol zijn dan waar je naar 
streeft. Je maakt voortdurend keuzes die in conflict zijn met wat je zegt dat je wilt en 
je wordt verbijsterd door de gevolgen van de keuzes die je wel maakt. Komt dit je 
bekend voor?

Onderliggende afspraken houden ons op onze plaats, jaar na jaar. Zolang we de 
wonden, kwetsingen en verouderde overtuigingen die deze onderliggende afspraken 
ooit creëerden, met ons mee blijven dragen, zullen we helaas de zelfde 
omstandigheden steeds opnieuw blijven aantrekken zodat ons onderbewustzijn gelijk 
krijgt en bevestigd wordt in deze beslissingen. Onze onderliggende afspraken gaan 
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werken als selffulfilling prophecy's (zichzelf vervullende voorspelling). En ons 
onderbewustzijn wordt de bestuurder van ons leven.

Als jij niet tevreden bent met de resultaten van je liefde- en relatieleven, kun je het 
beste jouw overtuigingen eens onderzoeken. Het is tijd om die oude overtuigingen op 
te ruimen.

Welke (onbewuste) overtuigingen heb jij over liefde en relaties? Deze overtuigingen 
heb je meestal opgedaan in je kindertijd, maar niet altijd.

Je hebt als kind conclusies getrokken uit de gesprekken in je omgeving, de 
voorbeelden in je omgeving en bepaalde gebeurtenissen. Je bent, zeg maar 
geprogrammeerd met bepaalde overtuigingen die je meestal niet meer weet maar die 
wel aanwezig zijn bij jou. En heel belangrijk: conclusies die je als kind getrokken hebt, 
kloppen niet altijd. Je deed dat met je kinderlijke bewustzijn. 

Door de volgende oefening kun je die programmering bewust maken:

Oefening 6: Programmering Uit Mijn Kindertijd

Woorden die je hoorde – alles wat je uit woorden hebt opgemaakt en de manier waarop het 
gezegd werd (zie Geheim 1: Onzichtbaarheid).

Schrijf alle beweringen op die je tijdens je jeugd hebt gehoord over liefde, relaties en seks.
Schrijf dan op welke invloed jij denkt dat deze beweringen hebben gehad op jouw liefdeleven tot 
nu toe.
Loslaten: Zie je dat deze gedachten alleen weergeven wat je hebt geleerd en dat ze niet van jou 
zijn? Dat jij de keuze hebt om je eigen opvattingen te hebben?

Voorbeelden – je hebt voorbeelden gehad in je jeugd. Met name je ouders hebben je voorgeleefd 
hoe om te gaan met liefde en relaties door hun eigen gedrag hierin. 

Denk eens na over de manier waarop je ouders met elkaar of met andere partners omgingen. 
Schrijf ook op of jij het net zo doet of juist tegengesteld.
Schrijf het effect op dat deze voorbeelden hebben gehad op jouw liefdeleven tot nu toe.
Loslaten: zie je dat dit gedrag is aangeleerd, dat het niet is wie jij bent? Dat je de keuze hebt om 
het anders te doen?

Gebeurtenissen – gebeurtenissen die je geraakt hebben.

Denk aan een specifieke emotionele gebeurtenis met betrekking tot liefde en relaties die je hebt 
meegemaakt toen je jong was.
Schrijf op hoe deze gebeurtenis jouw huidige liefdeleven kan hebben aangetast.
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Loslaten: zie je dat deze manier van leven is aangeleerd en dat je de keuze hebt om hier anders 
over te gaan denken? 

Oefening 7: Transformerende Actiestap

We moeten onze onderliggende afspraken blootleggen voordat we de kracht kunnen hebben ze te 
veranderen. Door dit te doen, verkrijgen we de vrijheid om de waarheid onder ogen te zien. Dan 
kunnen we met het proces van transformatie beginnen.

Schrijf een doel of verlangen op dat je niet lukt om te bereiken
Maak een lijst met acties die je ondernomen hebt of juist niet gedaan hebt in het afgelopen jaar 
dat je de tegengestelde richting in stuurde.
Neem je lijst en stel je voor dat deze keuzes die je van je doel hebben afgebracht en niet 
dichterbij, een uitdrukking zijn van een dieper liggende afspraak, je eerste afspraak.
Sluit je ogen en vraag jezelf:” Met welke afspraken liggen deze beslissingen op één lijn?” Dan 
zul je je dieper liggende afspraken ontdekken.

Als je deze onderliggende afspraken, die je weerhouden om je doelen te bereiken, loslaat, begin je 
je leven te keren. Je kunt nu je oude afspraken vervangen met nieuwe krachtige afspraken die op 
één lijn staan met jouw visie voor de toekomst.

Schrijf een nieuwe afspraak op die je deze week kunt maken die je dichter naar de toekomst zal 
brengen die jij graag wilt.

Neem deze week wat tijd om deze stappen te doen en voortgang te boeken in het ontrafelen van 
je onderliggende afspraken.

Wat je moet doen is deze voorgeprogrammeerde emotionele reactie(s) loslaten. 

Breek de muur af, accepteer jezelf, leer ervan. Relaties zijn bedoeld voor persoonlijke 
groei.

Als iemand je iets laat zien dat je niet waardeert, kijk dan naar binnen. Waar verzet jij 
je tegen? Je weet inmiddels dat alles waar jij je tegen verzet, daar krijg je meer van. 
Breek die spanning, zie de waarheid over jezelf onder ogen, accepteer het en laat het 
gaan. Zolang dat niet gebeurd is, zul je steeds weer mensen ontmoeten die je 
dezelfde spiegel voorhouden.

Gebeurt het wel, dan zul je andere mensen ontmoeten of dezelfde mensen irriteren je 
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niet meer of gaan zich anders gedragen tegenover jou.

Ook in de school van het leven mag je pas naar een hogere klas als je je les  
geleerd hebt.

Als jij de overtuigingen, gedachten en emoties die jou niet ondersteunen, loslaat, zal 
je hele zijn en wat je uitstraalt veranderen. Je golflengte heeft een hogere frequentie 
bereikt. Daardoor zal ook je buitenwereld veranderen.
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Geheim 9: Jouw Droompartner Aantrekken
Hoe kom je nu aan de persoon met wie je de relatie krijgt die jij graag wilt?

Soort zoekt soort en je zult de frequentie moeten ontwikkelen die overeenstemt met 
die van hem of haar. 

Let wel: je kunt een ander nooit dwingen. Ik bedoel dat als jij verliefd bent en de 
ander niet op jou, dan kun je daar niets aan veranderen. Andere mensen mogen hun 
eigen keuzes maken.

Wat je wel kunt doen, is het type persoon helder hebben, de kwaliteiten die jij graag 
in een partner ziet.

Het manifestatieproces
Het manifestatieproces kent drie stappen:

1. Weten wat je wilt
2. Visualiseren
3. Actie

1.Weten wat je wilt
Om precies te weten wat je wilt, wie jouw gedroomde partner is en hoe jouw 
gedroomde relatie eruit ziet, zijn hieronder een aantal oefeningen die dit voor je 
duidelijk gaan maken. Omdat in relaties de wisselwerking belangrijk is, moet je ook 
precies weten wat je van jezelf wilt.

Oefening 8: Mijn Gewenste Droompartner
Maak twee lijsten:
Eén waarop je alle kwaliteiten van je droom partner opschrijft op alle niveaus, dus qua 
persoonlijkheid, mentaal, emotioneel, spiritueel, lichamelijk, enzovoort.

Dan maak je een tweede lijst met alle kwaliteiten van de partner waar je niet aan moet 
denken! Ook weer op alle niveaus.

Vergelijk de twee lijsten. Zij zullen waarschijnlijk tegengesteld zijn. Waar dit niet zo is, 
kun je dit corrigeren op de eerste lijst.
Zorg dat je de eerste lijst dagelijks bekijkt.
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Oefening 9: Droompartner Zijn
Maak nu nog twee lijsten
Op de eerste lijst zet je de woorden die betrekking hebben op je wereldbeeld en 
mensbeeld, op hoe jij in het leven staat. Belangrijk is hoe jij jezelf ziet, hoe jij het leven 
benaderd.

Op de tweede lijst zet je alles wat in je opkomt over hoe jij naar de wereld, het leven en 
jezelf  zou moeten kijken, om aan te trekken wat je wilt.

Welke kwaliteiten moet je hebben om de partner van je dromen aan te trekken? Wat moet 
je aan jezelf veranderen?

Als je denkt niets aan jezelf te moeten veranderen, moest je misschien de kwaliteitenlijst 
van je droompartner wijzigen. Of je bent niet eerlijk tegen jezelf zonder dat je dit zelf in 
de gaten hebt. Wees eerlijk, niemand kijkt.

Het Universum voelt wat jij voelt, je kunt het niet bedriegen.

Maak een laatste lijst
Welke kwaliteiten maken jou tot de perfecte partner? Wat heb jij de ander te bieden en de 
wereld in het algemeen? 

Hierdoor weet je wat je waard bent, wat een mooi mens je bent én wat je aan jezelf moet 
veranderen om je droompartner aan te trekken.

Oefening 10: Mijn Gewenste Relatie 

Stel jezelf voor hoe het zou zijn als die relatie al zou bestaan, inclusief het gevoel dat je dan zou 
hebben.

Oefening: MIJN VISIE
Als je de oefening doet, kijk dan vooruit zonder te oordelen, naar hoe jij wilt dat je leven en je 
relatie eruit ziet. Wat komt er spontaan in je op? Als je afgeleid wordt door oordelen ("Dat is 
onmogelijk" of "Dat zal ik nooit kunnen", enz.) zal je visie niet tevoorschijn komen.

Hoe gaan jullie met elkaar om? Hoe gedraagt de ander zich tegenover jou? 
Hoe gedraag jij je tegenover de ander? Wat doen jullie samen en wat niet? Hebben jullie 
kinderen? Enzovoort. Bedenk alles waarvan je droomt zonder zogenaamd 'realistisch' te zijn. Het 
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is jouw leven en dat mag je vorm geven zoals jij dat wilt. Bedenk alles wat er in je opkomt zoals jij 
wilt dat het is.

Deze oefening is voor sommige mensen een beetje onwennig. Relax en sta jezelf toe om je visie 
stukje bij beetje in je op te laten komen en nogmaals: probeer niet om realistisch te zijn. Observeer 
wat je denkt en voor je ziet alsof je naar een film kijkt. Alles wat boven komt is goed. Laat het 
gebeuren, oordeel niet of het goed of fout is, niet goed genoeg is, te veel of te weinig.

MIJN PERFECTE DAG
1. Relax in een rustige omgeving, sluit je ogen en haal een aantal malen diep adem.
2. verbeeld je de perfecte dag in je perfecte leven met je perfecte partner. Start met opstaan 's 
morgens en stel je voor wat er gebeurt tot je 's avonds gaat slapen. Schrijf op wat er in je opkomt.

Dag1:_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Doe vervolgens ten minste nog twee perfecte dagen. Hier kun je je perfecte werkdag kiezen, een 
dag in het weekend, verjaardag, Kerstmis, enz. Doe ten minste een vrije dag waar familie bij 
aanwezig is.

Dag 2:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Dag 3:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

MIJN PERFECTE LEVEN
1. Relax in een rustige omgeving, sluit je ogen en haal een aantal malen diep adem.
2. Denk aan je uiteindelijke leven en relatie zoals je die graag hebt, alles op de manier waarop jij 
het graag wilt hebben thuis, op je werk, met je familie enz. Schrijf je perfecte leven hieronder uit.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

MIJN VISIEVERKLARING
Je Visieverklaring is de samenvoeging van de laatste twee oefeningen. Lees alle vorige 
opdrachten door voor je begint. Vraag jezelf op alle gebieden af: "Als mijn leven helemaal perfect 
was en ik gegarandeerd succes zou hebben, zou ik..............."

1. Levensdoel - Zijn en Doen. Deel 1: begin met "Ik ben...." en maak een zin die je
levensdoel, je waarden en de essentie van wie je bent omvat - dit is het Zijn-gedeelte.
Deel 2: Voeg het woord "doordat" toe (of een ander woord dat je voorkeur heeft) aan het eind van 
die zin en schrijf op hoe je je levensdoel gaat realiseren - dit is het Doen-gedeelte.

Ik ben_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
doordat_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Gedeelde waarden: Begin met "Mijn partner en ik........." en maak een zin die jullie gedeelde 
waarden beschrijft.
Mijn partner en ik______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Lifestyle: Begin met "We leven........." en maak een zin die je gewenste thuissituatie en lifestyle 
beschrijft.
We leven______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Werk: Begin met "ons werk......" en beschrijf de rol van werk of carrière in de
toekomstvisie van je leven en relatie.
Ons werk______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Familie: Begin met "Onze familie..........." en maak een zin die de samenstelling van je familie en 
de rol van familie beschrijft in je toekomstvisie.
Onze familie___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

6. Plezier: Begin met "We genieten van.........." en maak een lijst van de interesses en activiteiten 
die je belangrijk vindt om te delen met je partner.
We genieten van________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Visualiseren
Alleen als je volledig ontspannen bent, kun je het gevoel oproepen bij het beeld van 
wat je wilt.  Het beste doe je dit 's morgens vlak nadat je wakker bent. Heb jij 's 
morgens direct spitsuur? Zet je wekker 10 of 30 minuten eerder, het is echt het beste 
moment van de dag. Als het echt niet anders kan, neem dan 's avonds voor je gaat 
slapen de tijd voor het volgende.

Haal nu, in deze ontspannen staat, het beeld voor de geest hoe jij met je 
droompartner de relatie hebt zoals je die beschreven hebt hierboven. Zie het helemaal 
voor je. Hoor de geluiden, voel de gevoelens, ruik wat er te ruiken valt in je 
verbeelding.

Voorbeeld:
Stel je loopt in gedachten samen met je lief door het bos. Je ziet het bos (is het herfst  
of lente?), je hoort de vogels fluiten, zijn of haar stem, je ruikt de geur van het bos, je 
voelt jouw hand in de zijne, enz.

Doe dit dagelijks. Het kost je 5 tot 20 minuten. Na enige tijd zul je merken dat je dit 
beeld op ieder gewenst moment op kunt roepen met alle ervaringen die erbij horen, 
jouw gevoel.

3. Actie
Actie is het “kanaal” waardoor wij kunnen ontvangen wat al naar ons op weg is. Het is 
een misverstand om te denken dat je niets zou hoeven doen. Je hebt in de laatste 
oefening al aangegeven hoe je denkt dat je zult bereiken wat je wenst. Daar gaan we 
nog even op verder...

________________________________________________________________________________

         © www.wareliefdevinden.nl 39

http://www.wareliefdevinden.nl/


Geheim 10: Geïnspireerde Actie
We hebben het nu gehad over je overtuigingen, gedachten en emoties. We weten ook 
dat onze emoties tot acties leiden en ten slotte de resultaten opleveren die we al dan 
niet wensen. 

In dit hoofdstuk ga ik het nog hebben over acties. En wel op zo'n manier dat zij de 
gewenste resultaten op gaan leveren. Want actie is de enige manier waarop wij 
kunnen ontvangen wat wij zo heel graag wensen. Maar de actie die we ondernemen is 
nu geïnspireerd door hele andere intenties en emoties dan voorheen.

Wij denken meestal dat als we nu maar iets gaan doen, de resultaten vanzelf komen. 
Maar zoals we al gezien hebben, het verhaal begint niet met doen. Het is niet eerst 
doen en dan emoties, gedachten en overtuigingen. Onze acties komen voort uit onze 
overtuigingen.

Goed. Wanneer is het nu tijd om iets te doen, om actie te ondernemen? 

Als jouw visie, het beeld van jouw toekomst zó aansprekend is, jouw gevoel zó 
helemaal daarmee op één lijn zit dat je niet anders kunt dan actie ondernemen. Je 
hoeft er niet eens bij na te denken, het gaat als vanzelf. Op dezelfde manier als 
wanneer je op een warme zomerdag aan een glas koel drinken denkt, je al onderweg 
bent naar de koelkast voordat je er erg in hebt.

Ook als je niet precies weet wat je kunt doen, ga gewoon doen wat er in je opkomt. 
Kijk op datingsites rond, kijk op straat naar mannen of vrouwen en vraag je af of je 
die leuk vindt en waarom. Zoek gelegenheden om nieuwe mensen te leren kennen. Ga 
eindelijk eens die cursus volgen die je allang van plan was te doen, maar waar het 
niet van kwam. Misschien ga jij eerst naar de kapper of koop je nieuwe kleren om je 
aantrekkelijker te voelen. Het maakt niet uit wat, maar ga iets DOEN! dat je richting 
partner brengt. 

Thuis zitten wachten tot die prins of prinses aan de deur belt, heeft natuurlijk niet veel 
zin. Je moet iets doen. Voor de meesten is dit makkelijk als zij zeker weten dat ze 
zullen slagen (zoals bij het glas drinken) maar in het geval van de goede partner 
aantrekken, betekent het dat je je met plezier onder de mensen begeeft en leuke 
dingen gaat doen zonder op zoek te zijn. 

Je zult veel verschillende potentiële partners tegenkomen. Met sommige zul je snel 
zien dat deze het niet is, maar je leert ervan en blijft je aandacht richten op het door 
jou gewenste resultaat. Op naar de volgende! Net zo lang tot je hem of haar hebt 
gevonden.

Heb vertrouwen. Als jij er klaar voor bent, kan jouw ware liefde er zomaar zijn.

________________________________________________________________________________

         © www.wareliefdevinden.nl 40

http://www.wareliefdevinden.nl/


Geheim 11: Het Ontwikkelen Van Bestaande Relaties
De Law of Attraction werkt ook in relaties die al bestaan. Je kunt hem toepassen om 
je relatie te verbeteren of te ontwikkelen.

Wanneer heb je een relatie? Als je het bestaan van die relatie tegenover elkaar hebt 
erkend (en de intentie hebt een gezamenlijke toekomst op te bouwen). In alle andere 
gevallen heb je geen relatie, ook al lijkt dat misschien zo of zou je dat graag willen. 
(Natuurlijk zijn al je sociale contacten relaties, waar dit trouwens ook voor werkt. 
Maar je hebt pas een liefdesrelatie als aan bovenstaande voorwaarde voldaan is.)

Je weet inmiddels dat je elkaar niet voor niets hebt leren kennen, dat je niet voor 
niets met elkaar in zee gegaan bent. Maar tijdens een langdurige relatie gebeurt er 
veel. Je ontwikkelt je beiden en als dit niet gelijk op gaat, kan de één naar een hogere 
of lagere frequentie gaan dan de ander. 

Als mensen je irriteren laten ze je een aspect van jezelf zien dat je moet oplossen of 
waar je mee om moet leren gaan, om dáár te komen in je leven waar je wilt zijn. Al 
dan niet bewust.

Als je bijvoorbeeld de liefde van een ander nódig hebt. Dat betekent dat je niet van 
jezelf houdt. Erich Fromm zei het prachtig:

Onvolwassen liefde zegt: 'Ik houd van je omdat ik je nodig heb.' 
Volwassen liefde zegt: 'Ik heb je nodig omdat ik van je houd.' 

Als iemand je laat merken van je te houden, laat het leven je zien dat je van jezelf houdt.

In plaats van deze dingen onder ogen te zien en er dankbaar voor te zijn dat we 
hierdoor kunnen groeien, ontkennen we het en verzetten we ons ertegen.

Dat verzet wordt steeds groter naarmate we er meer mee geconfronteerd worden. Het 
stapelt zich op, blijven geen op zichzelf staande incidenten. Het gevolg is dat we boos 
worden en de ander de schuld geven. We voelen ons slachtoffer.

Of we willen het gedrag van de ander controleren. We willen dat die zich zo gedraagt 
als wij het graag willen, als wij vinden dat goed is of wat wij nodig hebben. Daarmee 
ontnemen we de ander zijn of haar vrijheid. De behoefte aan controle komt voort uit 
innerlijke onzekerheid en dat komt voort uit gebrek aan liefde voor jezelf.

Hoe dan ook, je focust op de veronderstelde gebreken van de ander en ziet niet dat je 
een spiegel krijgt voorgehouden, wat eigenlijk een gift is om te kunnen groeien en 
ontwikkelen.
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Omgekeerd kan dus ook. Dat jij degene bent die de spiegel voor je partner is en dat 
cadeautje geeft.

Kortom: het verzet wordt een gewoonte, een emotionele houding die we als onze 
persoonlijkheid gaan beschouwen of die van de ander. En die emotionele houding 
straal je uit. Niet alleen in je lichaamstaal en gezichtsuitdrukking maar zoals al eerder 
gezegd, ook naar het Universum.

Je hebt twee mensen. De één wil dit en de ander wil iets heel anders en ze leven 
samen. Dus er moet een compromis gesloten worden maar geen van beiden is 
daartoe bereid.

Dit is wat er dan gebeurt: in plaats van dat persoon A denkt aan wat ze wil, haar 
aandacht daarop richt en haar frequentie op één lijn brengt daarmee, waardoor het 
Universum de ESSENTIE ervan snel zou bewerkstelligen, kijkt zij naar de ander en 
zegt "Ik vind het niet leuk wat jij doet". Waarmee ze haar eigen frequentie bederft. 
Haar frequentie klopt niet meer met haar wens doordat ze de ander verwijt dat zij niet 
heeft wat zij wil. En meestal doet persoon B hetzelfde.

Geen van beiden is gericht op wat zij zelf willen. Beiden bederven hun frequenties 
door zich druk te maken over wat de ander anders wil. Ze krijgen op die manier geen 
van beiden wat ze willen en verwijten het elkaar.

De waarheid is, dat je niets kunt veranderen aan wat een ander wil, maar je kunt je 
frequentie opschonen en als je dat doet zal het Universum je geven wat je wilt, op een 
manier die je niet voor mogelijk houdt. Het Universum zal je de ESSENTIE geven van 
wat je wilt. Misschien niet op de manier die je verwachtte, maar als je de essentie 
weet van wat je wilt (hoe je je wilt voelen en wat je zult ervaren als je het hebt) zal 
het Universum dat leveren omdat dát is wat je wilt.

Je hoeft je wens niet op te geven maar je moet de essentie ervan identificeren en die 
vasthouden. Met andere woorden, als je denkt aan wat je wilt en waarom je het wilt, 
is het makkelijker voor je om de goede frequentie te creëren dan wanneer je je af 
gaat vragen wie het je zal geven, hoe het zal gebeuren, wanneer het gebeurt en waar 
het zal gebeuren, enz. Of erger nog, verwacht of eist dat het zo zal gebeuren. 

Als je zulke vragen stelt splijt je je frequentie. Je krijgt niet wat je wilt en je verwijt 
het de ander. Als je naar het hart gaat van de reden waarom je iets wilt en je 
frequentie daarmee op één lijn brengt, zul je altijd de ESSENTIE van wat je wilt 
aantrekken.
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De
Law of Attraction

en de 
Liefde 

Werkboek
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Oefening 1: In Mezelf Geloven

Haal je iemand voor de geest waar je je niet bij op je gemak voelt. Schrijf op wat er in je opkomt, 
bij voorbeeld:
Ze waardeert me niet
Ze maakt me klein
Ze weet het altijd beter
enz.

Schrijf nu op wat je had willen horen. Bijvoorbeeld:
Ik ben blij met je
Ik ben trots op je
Wat kun je dat toch goed
enz.

Lees dit nu hardop terwijl je in de spiegel kijkt.
Vaak zijn er blokkades als je lang een slechte relatie hebt gehad met iemand. 

Is er weerstand? Je denkt bijvoorbeeld: Stel dat het nooit gebeurt? Dan is er geen vertrouwen 
omdat jij jezelf nog niet de moeite waard vindt voor je droompartner. Er zijn nog innerlijke 
saboteurs aan het werk, waarover later meer.
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Oefening 2: Mijn Dagelijkse Gedachten
Houd je gedachten in de gaten, neem ze waar. Schrijf iedere gedachte waar jij jezelf op betrapt 
hieronder (of op een apart papier) op:

Positieve gedachten
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

enzovoort...

Negatieve gedachten
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

enzovoort...

________________________________________________________________________________
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Oefening 3: Mijn Sociale Omgeving

Vraag je af met welke mensen je omgaat en waarom.

Schrijf de vijf mensen op waar je het meeste mee omgaat. Hoe kijken zij aan tegen liefde en 
relaties? Wat zeggen ze en hoe gedragen zij zich in dit opzicht? Is dat positief of negatief? 

Je bent het gemiddelde van de 5 mensen waar je het meest mee omgaat. Tevreden?

Zo niet, zoek eens een andere omgeving, ga een rol spelen in een ander “verhaal”. En let op dat 
dit een positief ingestelde omgeving is.
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Oefening 4: Energiebalans Tussen Mij En Mijn Omgeving

Stel je voor dat je met een goede vriend of familielid waar je goed mee op kunt schieten, staat te 
praten voor je huis. Stel het je nauwkeurig voor: hoe ziet hij of zij er uit, welke kleding draagt die 
persoon waarover praten jullie met elkaar? Hoe voel je je? 

Stel je nu iemand voor met wie je op slechte voet staat. Hoe ver moet deze persoon van je afstaan 
in jouw straat om je net zo prettig te voelen als met degene waar je je prettig bij voelt? Hoeveel 
energie kost het je om die persoon op die afstand te houden?

Als je die afstand nodig hebt om je op je gemak te voelen, kost dat heel veel energie. Daardoor 
wordt je energieniveau heel laag en dat projecteer je om je heen. Het gevolg: je gaat mensen 
aantrekken die je niet wilt, wat nog meer energie kost, enzovoort. Je hebt een negatieve spiraal 
gecreëerd.
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Oefening 5: Mijn Dankjewel Dagboek

Koop een klein notitieboekje. Dit wordt jouw Dankjewel Dagboek.

Schrijf dagelijks, 's avonds voor je gaat slapen, 10 dingen op waar je blij van werd en/of 
dankbaar voor was.

Dat mogen grote maar ook hele kleine dingen zijn, zoals de kat die je een kopje gaf, een 
mooie zonsondergang of een compliment dat je kreeg. 

In aanvang zul je misschien niet verder komen dan 3 dingen, maar als je dit dagelijks 
volhoudt, zul je makkelijk aan de 10 dingen komen. Je gaat er meer op letten en zo zie je 
hoe rijk je leven al is.
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Oefening 6: Programmering Uit Mijn Kindertijd

Woorden die je hoorde – alles wat je uit woorden hebt opgemaakt en de manier waarop het 
gezegd werd (zie Geheim 1: Onzichtbaarheid).

Schrijf alle beweringen op die je tijdens je jeugd hebt gehoord over liefde, relaties en seks.
Schrijf dan op welke invloed jij denkt dat deze beweringen hebben gehad op jouw liefdeleven tot 
nu toe.
Loslaten: Zie je dat deze gedachten alleen weergeven wat je hebt geleerd en dat ze niet van jou 
zijn? Dat jij de keuze hebt om je eigen opvattingen te hebben?

Voorbeelden – je hebt voorbeelden gehad in je jeugd. Met name je ouders hebben je voorgeleefd 
hoe om te gaan met liefde en relaties door hun eigen gedrag hierin. 

Denk eens na over de manier waarop je ouders met elkaar of met andere partners omgingen. 
Schrijf ook op of jij het net zo doet of juist tegengesteld.
Schrijf het effect op dat deze voorbeelden hebben gehad op jouw liefdeleven tot nu toe.
Loslaten: zie je dat dit gedrag is aangeleerd, dat het niet is wie jij bent? Dat je de keuze hebt om 
het anders te doen?

Gebeurtenissen – gebeurtenissen die je geraakt hebben.

Denk aan een specifieke emotionele gebeurtenis met betrekking tot liefde en relaties die je hebt 
meegemaakt toen je jong was.
Schrijf op hoe deze gebeurtenis jouw huidige liefdeleven kan hebben aangetast.

Loslaten: zie je dat deze manier van leven is aangeleerd en dat je de keuze hebt om hier anders 
over te gaan denken? 
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Oefening 7: Transformerende Actiestap

We moeten onze onderliggende afspraken blootleggen voordat we de kracht kunnen hebben ze te 
veranderen. Door dit te doen, verkrijgen we de vrijheid om de waarheid onder ogen te zien. Dan 
kunnen we met het proces van transformatie beginnen.

Schrijf een doel of verlangen op dat je niet lukt om te bereiken
Maak een lijst met acties die je ondernomen hebt of juist niet gedaan hebt in het afgelopen jaar 
dat je de tegengestelde richting in stuurde.
Neem je lijst en stel je voor dat deze keuzes die je van je doel hebben afgebracht en niet 
dichterbij, een uitdrukking zijn van een dieper liggende afspraak, je eerste afspraak.
Sluit je ogen en vraag jezelf:” Met welke afspraken liggen deze beslissingen op één lijn?” Dan 
zul je je dieper liggende afspraken ontdekken.

Als je deze onderliggende afspraken, die je weerhouden om je doelen te bereiken, loslaat, begin je 
je leven te keren. Je kunt nu je oude afspraken vervangen met nieuwe krachtige afspraken die op 
één lijn staan met jouw visie voor de toekomst.

Schrijf een nieuwe afspraak op die je deze week kunt maken die je dichter naar de toekomst zal 
brengen die jij graag wilt.

Neem deze week wat tijd om deze stappen te doen en voortgang te boeken in het ontrafelen van 
je onderliggende afspraken.
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Oefening 8: Mijn Gewenste Droompartner
Maak twee lijsten:
Eén waarop je alle kwaliteiten van je droom partner opschrijft op alle niveaus, dus qua 
persoonlijkheid, mentaal, emotioneel, spiritueel, lichamelijk, enzovoort.

Dan maak je een tweede lijst met alle kwaliteiten van de partner uit je ergste nachtmerrie. 
Ook weer op alle niveaus.

Vergelijk de twee lijsten. Zij zullen waarschijnlijk tegengesteld zijn. Waar dit niet zo is, 
kun je dit corrigeren op de eerste lijst.
Zorg dat je de eerste lijst altijd bij je hebt en regelmatig bekijkt.
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Oefening 9: Droompartner Zijn
Maak nu nog twee lijsten
Op de eerste lijst zet je de woorden die betrekking hebben op je wereldbeeld en 
mensbeeld, op hoe jij in het leven staat. Belangrijk is hoe jij jezelf ziet, hoe jij het leven 
benaderd.

Op de tweede lijst zet je alles wat in je opkomt over hoe jij naar de wereld, het leven en 
jezelf  zou moeten kijken, om aan te trekken wat je wilt.

Welke kwaliteiten moet je hebben om de partner van je dromen aan te trekken? Wat moet 
je aan jezelf veranderen?

Als je denkt niets aan jezelf te moeten veranderen, moest je misschien de kwaliteitenlijst 
van je droompartner wijzigen. Of je bent niet eerlijk tegen jezelf zonder dat je dit zelf in 
de gaten hebt. Wees eerlijk, niemand kijkt.

Het Universum voelt wat jij voelt, je kunt het niet bedriegen.

Maak een laatste lijst
Welke kwaliteiten maken jou tot de perfecte partner? Wat heb jij de ander te bieden en de 
wereld in het algemeen? 

Hierdoor weet je wat je waard bent, wat een mooi mens je bent én wat je aan jezelf moet 
veranderen om je droompartner aan te trekken.
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Oefening 10: Mijn Gewenste Relatie 

Stel jezelf voor hoe het zou zijn als die relatie al zou bestaan, inclusief het gevoel dat je dan zou 
hebben.

Oefening: MIJN VISIE
Als je de oefening doet, kijk dan vooruit zonder te oordelen, naar hoe jij wilt dat je leven en je 
relatie eruit ziet. Wat komt er spontaan in je op? Als je afgeleid wordt door oordelen ("Dat is 
onmogelijk" of "Dat zal ik nooit kunnen", enz.) zal je visie niet tevoorschijn komen.

Hoe gaan jullie met elkaar om? Hoe gedraagt de ander zich tegenover jou? 
Hoe gedraag jij je tegenover de ander? Wat doen jullie samen en wat niet? Hebben jullie 
kinderen? Enzovoort. Bedenk alles waarvan je droomt zonder zogenaamd 'realistisch' te zijn. Het 
is jouw leven en dat mag je vorm geven zoals jij dat wilt. Bedenk alles wat er in je opkomt zoals jij 
wilt dat het is.

Deze oefening is voor sommige mensen een beetje onwennig. Relax en sta jezelf toe om je visie 
stukje bij beetje in je op te laten komen en nogmaals: probeer niet om realistisch te zijn. Observeer 
wat je denkt en voor je ziet alsof je naar een film kijkt. Alles wat boven komt is goed. Laat het 
gebeuren, oordeel niet of het goed of fout is, niet goed genoeg is, te veel of te weinig.

MIJN PERFECTE DAG
1. Relax in een rustige omgeving, sluit je ogen en haal een aantal malen diep adem.
2. verbeeld je de perfecte dag in je perfecte leven met je perfecte partner. Start met opstaan 's 
morgens en stel je voor wat er gebeurt tot je 's avonds gaat slapen. Schrijf op wat er in je opkomt.

Dag1:_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Doe vervolgens ten minste nog twee perfecte dagen. Hier kun je je perfecte werkdag kiezen, een 
dag in het weekend, verjaardag, Kerstmis, enz. Doe ten minste een vrije dag waar familie bij 
aanwezig is.

Dag 2:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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(blad 2 oef. 10)_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Dag 3:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

MIJN PERFECTE LEVEN
1. Relax in een rustige omgeving, sluit je ogen en haal een aantal malen diep adem.
2. Denk aan je uiteindelijke leven en relatie zoals je die graag hebt, alles op de manier waarop jij 
het graag wilt hebben thuis, op je werk, met je familie enz. Schrijf je perfecte leven hieronder uit.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

MIJN VISIEVERKLARING
Je Visieverklaring is de samenvoeging van de laatste twee oefeningen. Lees alle vorige 
opdrachten door voor je begint. Vraag jezelf op alle gebieden af: "Als mijn leven helemaal perfect 
was en ik gegarandeerd succes zou hebben, zou ik..............."

1. Levensdoel - Zijn en Doen. Deel 1: begin met "Ik ben...." en maak een zin die je
levensdoel, je waarden en de essentie van wie je bent omvat - dit is het Zijn-gedeelte.
Deel 2: Voeg het woord "doordat" toe (of een ander woord dat je voorkeur heeft) aan het eind van 
die zin en schrijf op hoe je je levensdoel gaat realiseren - dit is het Doen-gedeelte.

Ik ben_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
doordat_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Gedeelde waarden: Begin met "Mijn partner en ik........." en maak een zin die jullie gedeelde 
waarden beschrijft.
Mijn partner en ik______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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(blad 3 oef. 10)
3. Lifestyle: Begin met "We leven........." en maak een zin die je gewenste thuissituatie en lifestyle 
beschrijft.
We leven______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Werk: Begin met "ons werk......" en beschrijf de rol van werk of carrière in de
toekomstvisie van je leven en relatie.
Ons werk______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Familie: Begin met "Onze familie..........." en maak een zin die de samenstelling van je familie en 
de rol van familie beschrijft in je toekomstvisie.
Onze familie___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Plezier: Begin met "We genieten van.........." en maak een lijst van de interesses en activiteiten 
die je belangrijk vindt om te delen met je partner.
We genieten van________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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