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Beste ouders en leraren,
Mijn naam is Louise Hay. Ik heb mijn beroepsleven gewijd aan de opdracht
om andere mensen bij te brengen dat hun gedachten hun leven creëren.
Mijn boeken hebben vele mensen geholpen om hun eigenwaarde te ontdekken.
Ik heb altijd geloofd dat als kinderen de kracht van hun gedachten op jonge leeftijd
zouden leren, hun reis door het leven gelukkiger en meer vervuld zou zijn.
Dit boek, dat ik met mijn vriendin Kristina Tracy geschreven heb, bied je een manier
om je kinderen over affirmaties te leren. Affirmaties zijn de gedachten en woorden
die we in ons dagelijks leven gebruiken. Woorden van zorgen, woede en angst zijn
negatieve affirmaties. Optimistische woorden van hoop, geluk en liefde zijn positieve
affirmaties.
In Ik ben, wat ik denk! vind je voorbeelden van kinderen die ‘negatieve’ gedachten in
positieve woorden en acties omzetten. Je kunt dit thuis ook met je kind oefenen. Ik
leer kinderen ook graag ‘spiegelwerk’. Daarbij spreek je de positieve affirmaties voor
een spiegel uit. Een spiegel is een krachtig hulpmiddel omdat het je verbindt met de
woorden die je zegt. Een goede affirmatie om mee te beginnen is “Ik hou van mezelf”.
Zeg dit, of een andere positieve affirmatie, steeds opnieuw, en merk het verschil! 		
					

								

Liefs, Lulu

Af • fi r • m a • t i e
Woorden die je denkt of zegt,
en waarvan je gelooft dat ze waar zijn.

Wist je dat de dingen die je denkt en zegt de kracht hebben om je leven te
veranderen? Wanneer je iets steeds opnieuw zegt, ga je geloven dat het
waar is; en wat je gelooft bepaalt wat je doet en wat er met je gebeurt. Zulke
gedachten en woorden heten affirmaties. Het is super om je nare (negatieve)
gedachten in positieve affirmaties om te toveren. Zo werkt het:

fijne dingen gebeuren!

Positieve affirmatie
Negatieve gedachte

Niemand vindt mij leuk.

verander
in:

Ik hou van mezelf,
en andere mensen
houden ook van mij!

“Hoi, zullen we vrienden worden?”
Hoe beter je dit leert te doen, des te gelukkiger zul je zijn. Lees verder
om meer voorbeelden te zien van kinderen die negatieve gedachten
in positieve affirmaties omzetten!

Als je lang in de rij
moet staan, krijg je
misschien negatieve
gedachten . . .

Deze rij is zo lang!
We komen nooit binnen
bij de kermis.

Stel je al het goede voor dat kan gebeuren en zeg . . .

Ik maak er een geweldige dag van!

Heb je ooit wel eens gewenst
dat je er anders uitzag of
dat je op iemand anders
leek? Dan zou je misschien
willen zeggen . . .

Ik heb een hekel
aan mijn haar. Ik
wou dat ik zulk
haar had als zij!

Kijk in plaats daarvan elke dag in de spiegel en herhaal . . .

ik hou van mezelf precies zoals ik ben.

