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Curvy Queen's Mindset 
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Curvy Queen's Mindset

 Ik eer het goddelijke in mij.

 Ik sta open voor nieuwe ideeën.

 De informatie die ik nodig heb, komt heel gemakkelijk naar

me toe.

 De wereld is mijn leraar.

 Ik word begeleid door hogere krachten en innerlijke

wisdom.

 Ik ben het waard om de liefde van de goddelijke energie te

ontvangen.

 Ik leef in het huidige moment.

 Ik leef in het heden.

 Ik ben een aanvulling van het Universum en het Universum

is vriendelijk en liefhebbend. 

 Ik ben verbonden met de wijsheid van het Universum.

 Mijn lichaam is een prachtige thuis voor mijn verlichte ziel. 

 Ik heb onvoorwaardelijke liefde van het Universum.

 Ik ben het waard om onvoorwaardelijke liefde te ontvangen

van het Universum.

 Ik ben verbonden met een oneindige bron van creativiteit,

rijkdom, gezondheid, geluk en liefde. 

 Ik geef me over aan de liefdevolle wil van het Universum.

 Ik ben mijn hoogste, meest authentieke zelve.
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17. Mijn hoogste zelf gidst mijn acties en mijn beslissingen.

18. Ik ben in lijn met mijn levensdoel en de waarheid.

19. Ik ben altijd liefdevol en goddelijk begeleid.

20. Ik heb diepe, innerlijke rust.

21. Eeuwige rust stroomt naar me en door me.

22. Ik ben geliefd, gekoesterd en aanbeden door het Universum. 

23. Ik vertrouw op mijn intuïtie en luister naar de wijsheid van het

Universum.

24. Zuiver wit licht stroomt door mij en geneest mijn lichaam,

geest en mijn ziel. 

25. Ik ben één met de hoogste frequency van liefde.

26. Ik weet duidelijk wat ik wil en dat inspireert mij om de juiste

acties te ondernemen om mijn dromen waar te maken.

27. Ik laat alle twijfel los en verwelkom vertrouwen.

28. Ik voel me elke dag meer en meer verbonden met mijn ziel.

30. Ik aanvaard spirituele begeleiding van hogere krachten.

31. Ik laat los en laat het Universum mij het plan zien die het voor

mij uitgestippeld heeft. 

32. Ik vertrouw erop dat het Universum mij precies geeft wat ik

nodig heb.
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33. Ik ben voor altijd verbonden met de goddelijke bron van het

Universum.

34. Zelfs als de wereld is ondergedompeld in het donker, stap ik

in een wereld van vertrouwen, liefde en licht.

35. Het licht en de energie van het Universum stroomt in mij. 

36. Ik heb onvoorwaardelijk vertrouwen in mijn goddelijke weg

die ik bewandel.

37. Ik ben een bron van energie in een menselijk lichaam en ik

kan alles doen wat ik wil. 

38. Ik geef me aan het hoogste goed over

39. Ik ben liefde. Ik ben licht. Ik ben met alles en iedereen

verbonden.

40. Ik leef harmonieus met de natuur en met de dieren. 

41. Alles is met elkaar verbonden. IK ben verbonden met het

leven. 

42. Mijn leven is prachtig en heilig. 

43. Mijn leven is prachtig. Ik leer van al mijn ervaringen.

44. Ik leer om me niet meer te hechten aan materiële zaken. Mijn

geluk komt van binnen.



45. Ik kijk naar mijn uitdagingen met nieuwsgierigheid en wat ze

me kunnen leren.

46. Ik ben een goddelijk wezen.

47. Ik geniet van de kleine dingen in het leven.

48. Mijn ziel heeft deze levenservaringen gekozen om me te

laten groeien.

49. De dood is niks om bang van te zijn, ik ben meer dan mijn

fysieke lichaam.

50. De wereld is mooi.

51. Ik sta ervoor open om mezelf beter te leren kennen.

52. Ik geniet.

53. Ik vertrouw op het Universum en ik weet dat ik altijd veilig

ben. 

54. Ik ben op alle vlakken van mijn leven aan het helen. 

55. Ik begrijp dat ik een belangrijke connectie ben in het web

van het Universum. 

56. Ik ben meer dan mijn ego.
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