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A f f i r m a t i e s  
 

v o o r  j e  
 

S a c r a l e C  h a k r a .  

Curvy Queen's Mindset 

Reis door je Chakras 



 Creatieve energie stroomt vrij door mijn lichaam.

 Ik zorg emotioneel voor mezelf en ik neem de volle

verantwoordelijkheid voor mijn eigen geluk. 

 Mijn relaties zijn gebaseerd op wederzijds respect en

appreciatie.

 Ik vertrouw mijn geliefden en zij kunnen mij vertrouwen.

 Inspiratie volgt me overal en ik doe wat met de geweldige

ideeën die ik krijg.

 Het is veilig om mensen dichterbij te laten komen.

 Ik gebruik social media enkel als een tool om positiviteit te

delen met anderen.

 Ik nodig vreugde in mijn leven uit.

 Mijn ouders zijn spirituele leeraars die mijn ziel de kans

geven om te groeien.

 Ik laat anderen henzelf zijn.

 Ik heel oude wonden van mijn vroegere relaties. Ik laat

trauma's los en hou het geluk bij me. 

 Als ik wakker word, heb ik veel energie en ik kan niet

wachten om mijn dag te beginnen. 

 Verandering is helemaal veilig.
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14. Ik deel mijn liefde met anderen en ik omarm intimiteit.

15. Ik geef mezelf de toestemming om drama los te laten.

16. I tract people who treat me with respect. Ik trek

17. Ik geniet van al het plezier dat ik in mijn leven heb, op welk

gebied dan ook. 

18. Mijn emoties stromen vrij door mijn lichaam en zijn in balans.

19. Ik ben een creatieve dame.

20. Het is mijn recht om plezier te hebben.

21. Ik eer mijn heilig lichaam waarin mijn ziel woont.

22. Ik verwelkom sensualiteit in mijn leven.

23. Ik omarm mijn spetterende sexualiteit. 

24. Kunst maken voedt mijn ziel en brengt me vreugde en

plezier.

25. Ik straal liefde uit en ik ben aantrekkelijk.

26. Ik voel me comfortabel in mijn lichaam en ik verzorg me

goed.

27. Ik laat creativiteit in mijn lichaam toe. 

28. Ik ontvang plezier en rijkdom met elke ademhaling die ik

doe. 

29. Ik laat gevoelens van vroeger die niet meer bij mij passen

los. 
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30. Ik kies vaak voor spanning en plezier.

31. Ik ben spontaan en ik laat mijn intuïtie me leiden.

32. Ik adem krachtig gouden licht in.

33. Ik voel me machtig en ik omarm mijn sexualiteit.

34. Mijn sexualiteit is me heilig.

35. Mijn leven wordt met de dag beter omdat ik mijn innerlijke

rust opeis.

36. Ik ben er trots op dat ik een goede vriendin ben.

37. De mensen die in mijn leven zijn, halen het beste van mij

naar boven en ik breng het beste in hen naar boven. 

38. Ik accepteer hulp als ik het nodig heb.

39. Ik sta volledig achter mijn leven en ik creëer ervaringen die

het beste van mezelf weergeven.

40. Mijn leven is interessant, rijk en geeft voldoening.

41. Ik leid een plezierig leven.

42. Ik ben dankbaar om wie ik ben.

43. Ik vertrouw op mijn gevoelens en geef ze de ruimte om zich

te uiten.

44. Ik vier mijn sexualiteit.
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45. Ik heb eerbied voor mijn lichaam en ik behandel mezelf met

respect.

46. Ik voel een volledige rust die van binnenuit komt.

47. Ik schitter, ik ben prachtig, creatief en ik geniet van een

gezond en passioneel leven 

48. Ik trek gelijkgezinden aan die me ondersteunen en van me

houden om wie ik ben.

49. Ik sta open voor een stroom aan creativiteit. 

50. Ik ben creatief, passioneel en geïnspireerd.

51. Ik voel vreugde, energie en vol leven.

52. Ik ben puur en heb positieve energie rondom mij.

53. Mijn emoties stromen vrij door mijn lichaam op een gezonde

en evenwichtige manier.

54. Ik ben creatief.

55. Ik voel me thuis in mijn lichaam.

56. Mijn emoties zijn mijn gidsen. 

57. Mijn emoties zijn mijn leeraars. 

58. Mijn creativiteit is eindeloos.

59. Ik ben veilig om mezelf uit te drukken.

60. Het is veilig om mijn sexualiteit te ontdekken.

61. Ik verdien het om vreugdevol te zijn.

62. Ik straal pure vreugde, rijkdom en voorspoed uit. 
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