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De wet van aantrekking. Wat trek je aan? De energie of vibraties, die je uitstraalt trek 

je naar je toe. Weet je dat een synoniem voor energie ‘geesteskracht’ is? 

Waar richt jij je aandacht op. Wat je graag wilt of wat je niet meer wilt. Het woord ‘niet’ 

wordt niet begrepen, dus…trek je het juist aan. 

Wil je je leven in eigen hand nemen en bewust creëren, dan is het leuk om, voordat je 

begint, erachter zien te komen op welk punt van de emotionele geleidingsschaal je je 

bevindt. 

Deze geleidingsschaal heeft 22 niveaus van Angst/Verdriet/Krachteloosheid naar 

Vreugde/Kennis/Kracht/Vrijheid/Liefde/Waardering. 

Heb je eenmaal bepaald welke emoties de overhand hebben, dan weet je wat je 

aantrekkingskracht op dat moment is. De emoties zijn de indicatoren van de 

aantrekkingskracht. Door middel van oefeningen en affirmaties kun je steeds een stapje 

hoger op de schaal te komen. Hoger betekent in deze context dat je je steeds prettiger 

gaat voelen. 

Het is heel fijn wanneer je met andere mensen ervaringen kunt delen. Je staat er nooit 

alleen voor! 

Waar het vooral om gaat, is dat je bewust gaat streven naar een verbetering van je 

gevoel. 

Om het begrip energie tastbaarder te maken geef ik een ander voorbeeld. ‘s Morgens sta 

je voor de kledingkast om een kledingkeuze te maken. Je let op je eigen stemming en 

wat je gaat doen die dag. Voel je je blij, dan kies je misschien voor een vrolijke kleur en 

besteedt iets meer aandacht aan jouw uiterlijk. Je stapt letterlijk met een ander houding 

en blik in de ogen naar buiten. Zingende vogels en geurende bloemen vallen op. Je kunt 

er heerlijk van genieten. Ook zul je waarschijnlijk mensen ontmoeten die gelijkgestemd 

zijn. Wanneer je geen zin hebt, een beetje down bent, dan zal je keuze heel anders zijn. 

Je pakt die makkelijk zittende broek en een shirt en vindt het prima zo. 

Er is niets verkeerds aan. Je voelt een stemming/je hebt een gedachte, je reageert 

hierop en de omgeving reageert daar weer op. 

Wil je aan de slag en ervaren wat de kracht van de gedachte voor jou kan betekenen? 

‘Vraag en het wordt gegeven…’ 
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