
De wet van 
de Aantrek
kingskracht

1. VRAAG
Allereerst is het belangrijk om te we-
ten wat je precies wilt. Dit kan van alles 
zijn. Bijvoorbeeld dat er een einde komt 
aan de ruzies in je leven. Of dat je snel 
weer beter bent als je ziek bent. Eigen-
lijk maakt het niet uit wat het is, als het 
maar is wat jij echt wilt. 

Hoe moet je het gewenste nou vragen?
Het mooie is dat je eigenlijk niet eens 
hoeft te vragen. Je hoeft alleen maar je 
ogen dicht te doen en je voor te stellen 
dat het al zo is. Dit heet visualiseren.

Mijn wensen: 
pen om je wens uit te laten komen. Kijk 
wat je nu al kan doen, en doe dat ook. 
Als je nog niets kunt verzinnen, is doen 
alsof een prima begin. 

Het mooie van de Wet van de Aantrek-
kingskracht is dat je namelijk niet hoeft 
te weten hoe je wens uit gaat komen of 
wanneer. Je weet alleen dat hij uit gaat 
komen (en eigenlijk dus al uitgekomen 
is). Zolang je maar bezig blijft en blijft 
vertrouwen, zal het Universum je verder 
helpen. Plotseling zullen er mogelijkhe-
den komen die je zelf nog niet had ver-
zonnen. 

Het universum zit vol verrassingen en 
oplossingen. Laat je maar verbazen.

mogelijkheid meer om je goed te voe-
len. Met iemand erover praten kan dan 
heel goed helpen. Of gewoon eens lek-
ker uithuilen, of even je kussen een goed 
pak slaag geven. Meestal lucht dit op en 
als je dan goed zoekt is er altijd wel iets 
om dankbaar voor te zijn. Weet dat alle 
kleine beetjes helpen. Een positieve ge-
dachte is net zo sterk als honderd nega-
tieve gedachten. 

Weet ook dat er oneindig veel van je 
wordt gehouden door het Universum. 
Er staat altijd hulp voor je klaar als je 
het echt nodig hebt. Je hoeft het alleen 
maar te vragen.

Doe er alles aan wat je op weg kan hel-

2. GELOOF 
Je kunt je voorstellen hoe belangrijk het 
is dat je er zelf in gelooft. Jouw geloof 
maakt dat je wens uitkomt. Als je twij-
felt aan je wens, of je denkt dat je iets 
niet kan, is het misschien een goed idee 
om kleiner te beginnen. Wens eerst eens 
iets heel simpels, iets wat voor jou wel 
bereikbaar lijkt. 

Geloof er volledig in dat je het gewenste 
al hebt ontvangen. Door te visualise-
ren kun je dit gevoel altijd oproepen. Je 
kunt dit doen wanneer je maar wilt. Wel 
is het goed om een vaste tijd en plaats 
hiervoor te hebben. Probeer het in je 

berichtje van jeroen versteegh

Natuurlijk valt er nog veel meer te ver-
tellen over de Wet en zijn er allerlei ma-
nieren om deze te gebruiken. Ik raad je 
dan ook van harte aan om net als Ra-
mon, Anna, Eva en Marc onderzoek te 
doen.

Je zult zien dat jij in staat bent om won-
deren te verrichten. Als je er zelf maar 
in gelooft! 

Ik wens je vanuit het diepst van mijn 
hart alle liefde en succes toe. Samen ma-
ken we onze wereld, we kunnen hem zo 
mooi maken als we zelf kunnen beden-
ken. 
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Dingen waar ik dank
baar voor ben:

De wet van de aantrekkingskracht 
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het staat je vrij dit boekje 
aan anderen door te geven, 

mits je het in zijn geheel en in 
oorspronkelijke staat doorstuurt

Dingen die ik fantas
tisch vind aan mezelf:
Nu is het tijd om je aandacht op iets 
nieuws te richten. Misschien komt er 
wel iets op je pad wat heel veel van je 
aandacht vergt. Of wil je juist gewoon 
even lekker niets meer. Dit is de tijd 
dat het Universum druk bezig gaat met 
het afleveren van je bestelling. Je kan er 
nu op vertrouwen dat alles er al is. Hoe 
minder je er mee bezig bent, hoe sneller 
er wordt afgeleverd.

Wel is het goed om je visualisatie vast te 
houden, maar vooral je gevoel van dank-
baarheid.

Het is jouw geest en het zijn jouw ge-
voelens die je wens werkelijkheid ma-
ken. 

geest zo echt mogelijk te maken. Je zult 
merken dat je alle geluiden, beelden, ge-
voelens en noem maar op kan ervaren. 
Geef je maar helemaal over aan de er-
varing. 

Terwijl je visualiseert is het goed om je 
dankbaarheid uit te spreken. Bedank het 
Universum voor het laten uitkomen van 
je wens. Doe dit ongeveer tien tot dertig 
minuten per dag. Als je echt lekker in je 
visualisatie zit, zul je zien dat het soms 
raar is als je je ogen weer open doet. Net 
alsof je weer even terug moet komen in 
de “echte”wereld. De wereld in je geest 
voelt namelijk net zo echt als de wereld 
die je met je ogen kan zien. 

De volgende stap is om actie te onder-
nemen.

Begin de dag met dankbaar zijn. Dank-
baar voor alles wat je al prettig vind in 
je leven. Dankbaar voor alle mensen die 
van je houden. Dankbaar voor je eigen, 
unieke zelf. Alles waar je blij mee bent, 
groeit met een beetje aandacht. 

Ook is het belangrijk om je zo goed mo-
gelijk te voelen. Zoals je weet krijg je dat 
waar je het meeste aan denkt en wat je 
het meeste voelt. 

Natuurlijk kan dit soms moeilijk lijken. 
Als je je heel verdrietig, boos of anders-
zins ongelukkig voelt, lijkt er soms geen 

3. ONTVANG
Er komt een moment waarop je 
merkt dat je wens minder belangrijk 
wordt. Je hebt er alles aan gedaan, je 
hebt gevisualiseerd totdat het echter 
dan echt was en ook het Universum 
vind het wel even best zo. Dan is het 
tijd om los te laten. Wanneer dit is, 
weet alleen jouw gevoel. 

Loslaten is hier: zo min mogelijk 
aandacht aan je wens geven. Je weet 
namelijk al dat hij is uitgekomen. Ie-
dere vezel van je lichaam en iedere 
gedachte is hiervan overtuigd. Je 
voelt alleen nog maar dankbaarheid. 
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Hoe je het boekje moet maken
Als je een printer hebt die dubbelzijdig kan printen, heb je geluk: dan hoef je 
alleen maar een printopdracht te geven en ‘dubbelzijdig printen’ aan te klikken.

Heb je dat niet, dan moet je eerst de eerste pagina uitprinten. Leg het ge-
printe vel daarna omgekeerd in de printer, en print dan de tweede pagina uit. 
Zorg dat het vel niet gedraaid wordt – pagina 16 moet aan de andere kant van 
pagina 15 zitten. 

Let op: als je dit boekje voor je spreekbeurt wilt uitprinten voor de hele klas, 
denk er dan aan dat printen in kleur meestal duur is. Misschien is het beter 
om in de printsettings ‘zwart/wit’ of ‘grijstinten’ aan te vinken, dan wordt het 
boekje in zwart/wit afgedrukt.

Vouwen
1. Leg het boekje neer met de 
voorkant naar onderen. 

2. Vouw het blad dubbel. 

3. Pagina 4, 13, 5 en 12 moeten 
nu voor je liggen. Vouw het blad 
dubbel. 

4. Vouw het daarna weer open 
en knip de zijkant (pagina 4 en 
5) los. Vouw het blad nu weer 
terug dubbel. 

5. Pagina 8 en 9 moeten nu 
voor je liggen. Vouw het blad 
dubbel. 

6. Vouw het daarna weer open en 
knip de onderkant (pagina 8 en 9) 
los. Vouw het blad nu weer terug 
dubbel. 

7. De voorkant ligt nu boven. 
Doe nietjes in het midden. 
Klaar!
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