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Manifesteer wat je wilt door op 
de juiste manier te affirmeren.
6 concrete stappen.

Herprogrammeer 
je brein door te 
affirmeren



Affirmeren
Laten we eens naar het woord 'affirmeren'

kijken, het betekent 'versterken' en is een

positieve en krachtige zin die je blíjft

herhalen waardoor je je beter gaat voelen.

In dit artikel geef ik je 6 stappen om te

affirmeren en zo je brein opnieuw te

programmeren.

Veel liefs,

Mandy van den Dolder

T I P S  &  T R U C S
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Wat is affirmeren nu eigenlijk? 

En waarom is het belangrijk dat je dit weet?

De term 'wat je denkt zal je zijn' volledig uitgelegd.

Hoe een simpel zinnetje je leven kan veranderen.

Een experiment op een school laat zien hoe het werkt.

Resultaten liegen niet.

Introductie

Self-fulfilling Prophecy

De wetenschap

De 6 stappen om succesvol 
te affirmeren

Zelf aan de slag met affirmeren.

Met deze 6 stappen kán je niet missen!
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En het gaat nog een stapje

verder; jouw gedachten

zenden jouw vibratie uit

richting de buitenwereld en

dus het Universum. Volgens

de Wet van

Aantrekkingskracht komt dit

ook weer zo bij ons terug.

Fijne en positieve gedachten

hebben een hoge vibratie en

trekken dit ook aan. Kies dus

bewust voor een goede vibe!

En dat begint dus bij een

gezonde manier van denken.

Jij en het
universum

Jij bestaat uit energie, net als alles 

en iedereen in het hele Universum. 

Jouw gedachten dus ook. Als je 

dat weet kan je je ook voorstellen 

dat jouw gedachten nogal impact 

hebben op hoe jij je voelt, positief, 

maar ook negatief.



De Self-Fulfilling Prophecy

Door te affirmeren leer je dat je 

met je gedachten kan spelen en 

bewust een andere vibratie uit 

kan zenden. Een kort en simpel 

zinnetje kan er al voor zorgen 

dat jij je compleet anders voelt. 

Kijk maar eens naar de Self- 

Fulfilling Prophecy, dit is een 

term uit de psychologie. Het 

gaat hierbij om jouw eigen idee, 

jouw eigen voorspelling over de 

toekomst. Door de Self-Fulfilling 

Prophecy gaan we op zoek naar 

bewijs hiervoor in onze realiteit.

Wanneer we positieve 

gedachten denken, gaan we 

ons automatisch positief 

gedragen. De bekende roze bril. 

Maar er is ook een grijze bril, die 

bekijkt de realiteit vanuit angst 

en onzekerheid. Wederom is het 

dus belangrijk wat je denkt. 

Positieve affirmaties kunnen 

daarbij helpen. Want iedereen 

heeft wel eens hulp nodig om 

positief te zijn en blijven.

Bekijk de wereld door een 

roze bril en jouw realiteit zal 

positief veranderen door 

jouw vibraties.

“What you think, you become. What you feel, you attract. What 
you imagine, you create.” ― Buddha
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De
Wetenschap

Een tijd geleden is er een experiment op

een school uitgevoerd waar de leraren

werd verteld dat sommige leerlingen

bijzonder veel talent hadden. Die

leerlingen werden willekeurig gekozen,

maar kregen een speciale behandeling.

Zij kregen dagelijks te horen dat ze alles

konden wat ze wilden en kregen meer

complimenten. Hun IQ nam in een paar

maanden flink toe. Door de speciale

behandeling gingen ze zich anders

gedragen en scoorden dus hoger op de

IQ-test. 

De les die we hier uit kunnen halen is dus

dat het wel degelijk van belang is wat we

onszelf vertellen. Dat zal zelfs van

invloed zijn op ons succes in dit leven.

Mensen die positief zijn ingesteld hebben

meer kans 85 jaar of ouder te worden!

Ook ervaren ze minder stress en ziekte.

“I’m better than I used 

to be. Better than I 

was yesterday. But 

hopefully not as good 

as I’ll be tomorrow.” - 

Marianne Williamson
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6 stappen voor
succesvol affirmeren.
Ben jij er klaar voor om zelf aan de slag te gaan met 

affirmeren? Gebruik dan deze 6 stappen.

Stap 1. Positieve bewoordingen.
Het is ontzettend belangrijk dat je 

positieve woorden gebruikt voor een 

affirmatie. Ook woorden bestaan uit 

vibratie en je wilt natuurlijk een zo 

hoog mogelijke trilling in jouw 

woorden. Gebruik geen woorden als 

nooit, niet, niemand, zonder, geen.  

Probeer je zin helemaal om te 

draaien als je vastloopt.

Bijvoorbeeld :

- Ik wil me niet meer depressief 

voelen, kan worden:

- Ik voel me elke dag een stukje 

lichter.

- Ik laat nooit meer iemand over mijn 

grens gaan, kan worden:

- Ik ben goed in het bewaken van 

mijn grens en kom op voor mezelf als 

dat moet.
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Stap 2. Maak een duidelijke
affirmatie, kort maar krachtig en

in de tegenwoordige tijd.

Affirmaties spreek je uit in de 

tegenwoordige tijd, alsof het dus al zo 

is.

 

Dit helpt jou om te geloven dat ze 

waar zijn en je ernaar gaat gedragen. 

Gebruik korte, krachtige zinnen.

 

Vermijd ellenlange opsommingen 

zodat ze makkelijker blijven hangen 

en jij ze kan herhalen wanneer je dat 

wilt.

 

Tijdens het sporten, eten koken, 

huishoudelijke klusjes etc.

 

Probeer het maar eens!

“The difference between success and 
mediocrity is all in the way you think.” 

Dean Francis
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Stap 3. Zorg dat jouw affirmatie persoonlijk is.

Maak jouw affirmatie met woorden 

die jou aanspreken en die je ook in 

een gesprek zou gebruiken. Ga 

oefenen met waar jij het beste gevoel 

bij krijgt. Gebruik ook eens 

verschillende woorden. Je verandert 

de energie en vibratie van jouw 

gedachten door hier een beetje mee 

te spelen.

Wat heel erg belangrijk is, is dat jouw 

affirmatie geloofwaardig aan moet 

voelen voor jou. Een beetje 

weerstand is goed, maar geef jezelf 

de tijd om eraan te wennen. Doe het 

in kleine stapjes. Wanneer je direct 

180 graden probeert om te draaien in 

jouw overtuiging is de kans groot dat 

je af gaat haken. 

Een goede affirmatie is dus een mix 

tussen iets buiten je comfort zone en 

dat wat voor jou geloofwaardig en 

voldoende realistisch aanvoelt.



T I P S  &  T R U C S

Stap 4. Herhaal, herhaal, herhaal..

Om een affirmatie steeds meer als 

waarheid aan te kunnen nemen helpt 

het enorm om jouw affirmatie 

dagelijks meerdere malen te 

herhalen.

 

De positieve lading geeft een 

positieve vibratie en die heeft een 

uitwerking op jou en je omgeving.  Je 

zal merken dat je gezonder en 

positiever denkt en hiermee dezelfde 

vibratie aan gaat trekken in jouw 

leven. 

 

Door de herhaling overschrijf je de 

oude programma's in jouw brein, jij 

creert jouw nieuwe waarheid!

 

Affirmatie tip: 
Ochtend - 30 x in bed, onder de 

douche, of onderweg naar je werk. 

Middag - 30 x bij de lunch.

Avond - 30 x voor het slapengaan.
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Stap 5. Leef jouw affirmatie.

Wist je dat je ook jouw lichaam in kan

zetten tijdens het affirmeren?

Stel dat jouw affirmatie is, 'Ik voel 

liefde voor mezelf', leg dan ook eens 

je hand op je hart. Hiermee leg je de 

aandacht op het centrum van de 

liefde voor jezelf. Blijf dan die 

affirmatie herhalen met je hand op je 

hart terwijl je die verbinding bewust 

maakt. 

Zo verbind je lichaam & geest en

daarmee versterk je dat wat je wilt 

voor jezelf enorm. Jouw lichaam 

onthoudt namelijk alles wat je leert en 

meemaakt in jouw leven. 

Dat is een vorm van conditioneren. 

Dat is wat je feitelijk doet als je 

affirmeert. Je 'leert' je lijf dat je een 

nieuwe overtuiging hebt 

aangenomen. En het mooiste is, 

wanneer jij in het vervolg je hand op 

je hart legt, herinner jij je de 

bijbehorende affirmatie onmiddellijk.
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Stap 6. Humor, geduld en medeleven.

Tijdens deze verandering is het 

belangrijk dat je geduld en 

medeleven voor jezelf hebt. Die oude 

overtuigingen en stemmetjes in je 

hoofd komen hoe dan ook een keer 

weer om de hoek kijken. Wanneer je 

bijvoorbeeld weer het slachtoffer 

gaat spelen zal je misschien heel 

makkelijk weer denken 'ik heb dit ook 

altijd!', maak je dan niet druk, want 

dat hoort bij het hele proces.

 

Wanneer jij met liefde en medeleven 

naar jezelf kan kijken geeft het 

allemaal niets. Dit is een vallen en 

opstaan proces, wees geduldig maar 

geef niet op! 

 

Tip van Flip! Gebruik humor op die 

momenten. Het Universum is dol op 

humor en werkt er zelf heel veel 

mee! Zodra jij om die momenten kunt 

lachen, heb je eigenlijk al gewonnen.

Zet 'm op! Je kunt het!


