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Curvy Queen's Mindset

 Ik ben wijs, intuïtief en verbonden met mijn innerlijke gidsen.

 Ik vertrouw altijd op mijn intuïtie.

 Ik wil van mijn levenservaringen leren en ik wil ze begrijpen.

 Ik ben verbonden met mijn hogere krachten.

 Ik ben verbonden met de wijsheid van het Universum.

 Elke situatie is een opportuniteit om te groeien

 Ik sta op één lijn met mijn goddelijke roeping. 

 Ik open mezelf voor nieuwe energie en ervaringen.

 Ik observeer mijn leven in het nu.

 Het grotere plaatje zien, is iets wat ik heel gemakkelijk doe

 Mijn leven beweegt moeiteloos in de richting van mijn

roeping.

 Mijn verbeelding is levendig en krachtig.

 Ik zorg voor mijn ziel en voor wat ik nodig heb. 

 Ik ben de bron van mijn waarheid.

 Ik leef in balans met mijn ware ik.

 Ik kies ervoor om van mijn innerlijke wijsheid gebruik te

maken. 

 Mijn derde oog ziet alles. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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18. Ik eer mijn intuïtie en ik gebruik dit als mijn gids.

19. Mijn innerlijke bron heeft altijd het antwoord. 

20. Als ik twijfel; luister ik altijd naar mijn intuïtie.

21. Ik vertrouw elke dag meer en meer op mijn intuïtie

22. Mijn intuïtie is heel accuraat en duidelijk.

23. Alles wat ik nodig heb, is al in mij.

24. Ik weet dat mijn intuïtie me in de juiste richting stuurt.

25. Mijn intuïtie wijst me de weg naar mijn passies en mijn

roeping in het leven. 

26. Ik heb ontdekt dat als ik stil word, de antwoorden vanzelf

komen.

27. Mijn intuïtie weet de weg. 

28. Ik zie alles heel duidelijk.

29. Ik sta open voor de wijsheid die in mij zit.

30. Ik kan mijn visie manifesteren.

31. Ik volg en vertrouw op mijn intuïtie. 

32. Ik ben verbonden met mijn roeping. 

33. Ik ben verbonden met de wijsheid van het Universum. 

34. Ik ben de bron van mijn waarheid en mijn liefde.
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35. Ik laat het verleden los en ik vergeef het.

36. Ik gebruik mijn intuïtie en inzichten zonder angst. 

37. Ik verdiep mijn verbinding met mijn gidsen en ik ontdek de

unieke manier waarop ze tegen me spreken.

38. Ik sta open om guidance en duidelijkheid van mijn gidsen en

het Universum te ontvangen. 

39. Mijn lichaam is een krachtige boodschapper en ik luister

aandachtig daar de tekens die mijn gidsen me geven. 

40. Ik sta open voor nieuwe mogelijkheden die in evenwicht zijn

met mijn ziel. 

41. Ik ben verbonden met alle levende wezens en voel die

wijsheid door mijn lichaam, geest en ziel stromen.

42. Ik ben een aanvulling van het Universum.

43. Ik ben een liefhebbende ziel in een menselijk lichaam.

44. Ik ben een expressie van het goddelijke.

45. Ik stap in een nieuw en fris bewustzijn. 

46. Ik geef mezelf de toestemming om me te laten begeleiden

door het Universum. 

47. Ik ben verbonden met de rijkdom van het Universum. 
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48. Ik ben een goddelijk wezen.

49. Ik ben verbonden met mijn hoger zelf. 

50. Ik ben dankbaar voor al mijn successen in mijn leven. 

51. Ik vaar op de zee van rijkdom. 

52. Ik ben de kapitein van mijn schip. 

53. Ik word geleid door mijn positieve gevoelens.

54. Ik ben verbonden met het Universum. 

55. Ik ben een spirituele gids die een menselijke ervaring heeft. 

56. Ik kan altijd gebruik maken van goddelijke energie

57. Ik laat het verleden gaan en laat de toekomst los. 

 58. Mijn ware kracht ligt in het huidige moment.

59. Ik ben één met het Universum.

60. Ik vertrouw op het goddelijke plan van het Universum.

61. Ik wandel op de weg van verlichting. 

62. Ik ben verbonden met de wijsheid van het Universum. 

63. Ik wil door het Universum begeleid worden. 

64. Mijn intuïtie is mijn superpower.
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65. Ik doe een stap terug en laat het Universum haar werkt

doen.

66. Ik ben in lijn met mijn innerlijke gids. 

67. Ik word nu naar het hoogste goed geleid. 

68. Ik kies ervoor om het licht in elke situatie te zijn.

69. Ik ben een magneet voor mirakels. 

70. Ik laat angsten los en ik ben klaar om terug in evenwicht te

komen.


