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Wat je tegen je kinderen zegt

‘Er is niets wat je niet kunt zijn of hebben. En wat je hier te doen hebt, je levens-carrière, 
is vreugdevol zijn. Je leeft in een Universum van absolute vrijheid. Je bent zo vrij dat elke 
gedachte die je hebt iets naar je toe trekt. Als je gedachten hebt die goed voelen, ben je in 
harmonie met wie-je-werkelijk-bent. Maak dus gebruik van je vrijheid. Als je er eerst voor 
zorgt dat je vreugdevol bent, komt alle groei die je je kunt voorstellen vreugdevol en in 
overvloed naar je toe.’

‘Wanneer je afgestemd bent, kan niemand je iets weigeren; en ik, en alle andere ele-
menten van het Universum moeten dan wel toegeven aan jou. Maar wanneer je niet 
afgestemd bent, wanneer je bedelt, wanneer je smeekt, wanneer je gebrek hebt aan 
iets, wanneer je vraagt vanuit een toestand waarin je zelf niet op een lijn zit met het-
geen je vraagt, dan gebeurt het niet zo makkelijk.’

‘Het is mijn intentie zo afgestemd te zijn met mijn Bron dat alles wat daar op aansluit 
ons allemaal in diezelfde nabijheid brengt – en dan ontplooit het zich. Maar ik wil niet 
iemand zijn die jouw gebrek aan balans probeert te compenseren. Dus jouw balans 
is waar ik altijd naar streef. Jouw balans is jouw grootste geschenk aan jezelf, jouw 
grootste geschenk aan mij. Mijn balans is mijn grootste geschenk aan mezelf, mijn 
grootste geschenk aan jou; en dat is wat ik je wil laten zien.’

‘Waarom wil je het?’
En als hij uitlegt dat hij het wil omdat hij het niet heeft, dan is het een goed idee om speels te 

lachen en te zeggen:
‘Nou, dat is een malle reden. Als jij iets wilt omdat je het niet hebt, dan krijg ik de nei-
ging om je te helpen met het niet-hebben in plaats van met het hebben. Maar wanneer 
je iets wilt omdat je het leuk vindt, dan inspireer je me om daar in mee te gaan.’
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‘Weet je, ik weet niet waarom, maar dit voelt voor mij helemaal niet goed. En er is één 
ding dat ik mezelf altijd beloofd heb, vooral wanneer het om jou gaat. Als iets niet goed 
voelt, dan zal ik het niet doen, totdat ik het in balans kan brengen. Dus als ik ervoor 
kan zorgen dat het me een goed idee lijkt, wat betekent dat ik in balans ben met het 
geheel van mijzelf, dan zullen we verder gaan. Maar vraag me tot het zover is niet om 
iets te doen dat zo niet goed voelt voor mij.’

‘Ik onderneem nooit iets wanneer ik uit balans ben. Ik onderneem nooit iets wanneer
het niet goed voelt… Ik onderneem nooit iets wanneer het niet goed voelt – en dat
heeft niets te maken met hoe graag jij het wilt. Ik onderneem nooit iets wanneer het
niet goed voelt.’

Tip: bestel voor je kinderen het boek ‘Het gaat om de binnenkant’ van Wayne Dyer, klik 
hier: http://www.sunshineforthesoul.com/boek/het-gaat-om-de-binnenkant

Tip: herhaal deze teksten regelmatig en maak ze je eigen, zodat je ze in je eigen woorden 
en met een pure energie bij je kinderen kunt gebruiken.

Bestel nu je eigen exemplaar van Rijkdom: VRaag en het is gegeVen van Esther & Jerry 
Hicks via http://www.vraagenhetisgegeven.nl
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