Het gevaar van The Secret en De Wet van Aantrekkingskracht

Je hebt vast wel eens gehoord over de film en boek The Secret of
van de Wet van Aantrekkingskracht. Deze zouden stellen dat
kracht van je gedachten op zich al voldoende is om ALLES wat je
wilt werkelijkheid te kunnen maken of te manifesteren in je leven.
Zo’n tien jaar geleden was dit hėt gesprek van de dag en iedereen
had er wel een mening over.
Over het algemeen deed men dit uiteindelijk af als een waanidee
en als een commercieel initiatief van een groep mensen, die hier
vooral hun eigen doelen mee aan het bereiken waren; veel geld
verdienen aan hun ‘gelovigen’.
Maar ik kan je vertellen dat er wel degelijk een geheim (secret) is
maar ook dat er een enorm gevaar zit aan die wet van
aantrekkingskracht.
Wat is hier aan de hand?

Wat is de wet van aantrekkingskracht?
De wet van aantrekkingskracht is gebaseerd op het inmiddels bekende en door
de wetenschap bewezen feit dat alles in het universum bestaat uit energie. En
dan bedoel ik werkelijk àlles. Wij zien onze realiteit in vaste vormen en
objecten, maar we weten dat alles bestaat uit moleculen en die kunnen wij met
het blote oog nu eenmaal niet waarnemen. Moleculen zijn weer opgebouwd uit
atomen en atomen bestaan op hun beurt weer uit protonen en elektronen. Op het
niveau van die allerkleinste deeltjes is de realiteit een groot energieveld waarin
er logischerwijs dan ook geen afstand tussen dingen, objecten en mensen bestaat
(of zelfs maar mogelijk is). Zelfs een gedachte is op dat niveau puur energie.
Vanuit de natuurkunde weten we dat energie trilt. Verschillende soorten energie
trillen op verschillende frequenties, maar soortgelijke energieën resoneren met
elkaar. Ze trillen op dezelfde frequentie en haken als het ware in elkaar. Op
energetisch niveau zou je kunnen zeggen dat die energieën elkaar ‘herkennen’ in
hun vibratie. Het internet en radio- en televisiestations functioneren allemaal via
resonantie van hun energiestralen (signaal). Als jij je radio op een bepaalde
zender instelt (frequentie), zal de ontvangst (resonantie) afhangen van welk
radiostation op diezelfde frequentie uitzendt. Bij die vibratieherkenning heb je
‘signaal’. Dan kan je de programma’s van je favoriete station pas horen. Het
hard zingen van een hoge noot kan een glas doen breken. Ook dit wordt
veroorzaakt doordat de trilling van de stem (energie) resoneert met de energie
van het glas, waardoor het hier invloed op heeft en uiteindelijk zelfs barst. Dit
zijn allemaal voorbeelden van onzichtbare energieën met duidelijk
waarneembare effecten.
Als individu ben jij ook energie die vibreert op een bepaalde frequentie,
waardoor je resoneert met alles op diezelfde frequentie. Alles wat je doet, zegt,
voelt of zelfs denkt, resoneert altijd en zonder uitzondering. Resoneren betekent
energetisch herkennen en dus beïnvloeden of aantrekken. Daarom is jouw
huidige belevingswereld niet meer dan het resultaat van alles wat je tot nu toe
hebt gedaan, gezegd, gevoeld en/of hebt gedacht. Je trekt situaties, ervaringen en
ook bepaalde mensen zelf aan. Soms bewust, maar meestal gebeurt dit
onbewust. We weten simpelweg niet dat dit zo werkt, waardoor we vaak
verdwalen in onze eigen wereld en niet begrijpen waarom er gebeurt wat er
gebeurt.

Dit kan nooit waar zijn, want er gebeuren in mijn leven zoveel dingen die ik
niet wil! Werkt dit soms niet bij iedereen?
Het bijzondere is dat de wet van aantrekkingskracht altijd werkt, bij alles en
iedereen. We zijn voortdurend onze realiteit aan het creëren, want we kunnen nu
eenmaal niet niet-creëren. Daar is geen ontkomen aan. De wet van resonantie
leert dat je op basis van jouw energie-frequentie altijd ergens mee resoneert op
diezelfde frequentie. Je trekt altijd iets aan, dit is onvermijdelijk.
Dit betekent dat je aan hetgeen je aantrekt altijd moet kunnen aflezen wat je
uitstraalt, het begint bij jou. Als je niet helemaal happy bent met wat er in je
leven gebeurt of wie daar een rol inspelen, weet dan dat je dit kennelijk
onbewust aantrekt. Een superbelangrijk feit is dat de energie van een gedachte
veel minder sterk is dan de energie van een emotie. De meeste mensen leven
vanuit een onbewuste angst (faalangst, onzekerheid, bindingsangst, etc.). Deze
angst gaat uiteraard altijd gepaard met angstige gedachten en angst-emoties, die
allemaal energetisch geladen zijn. Onbewust resoneer je dan met andere angstenergieën, zonder dat je dit weet en terwijl je dit helemaal niet wilt. Vraag je dus
altijd af wat je nog meer denkt en uitzendt, behalve je wensen of dromen. Wat
zijn je onbewuste en vaak beperkende overtuigingen (gedachten en emoties)?
Onbewuste beperkende overtuigingen overrulen elke andere gedachten en
domineren daarmee wat je uitstraalt en dus ook aantrekt. Als je iets heel graag
wilt, maar onbewust niet durft, zal je de ervaring nooit naar je toe kunnen
trekken (uitvoeren). Als je heel graag liefde wilt, maar je bent je niet bewust van
je bindings- en verlatingsangst, zal liefde altijd op afstand blijven. Je zal juist
voortdurend resoneren met mensen die ook op die angstfrequentie vibreren. Je
emoties zijn doorslaggevend voor het succes van je wens, doel of voornemen.

Zonder de emotie zal de boodschap nooit aankomen noch effect hebben. De wet
van aantrekkingskracht bepaalt dit en dàt is het geheim. Dat is ‘The Secret’!
Het geheim
Het geheim van de wet van aantrekking ligt in de kracht van die diepe emotie, je
gevoel of je hart, als je het zo wilt noemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat je
hart energetisch veel sterker is dan je brein. Het elektromagnetisch veld van je
hart is vele duizenden malen sterker dan dat van je brein. Iets dat we puur op
intellectueel niveau bedenken of willen, zal daarom ook minder resonantie
vinden. Maar het signaal van je emotie heeft een impact die vele malen heftiger
is op de wet van aantrekking.
Hoe kan je de wet van aantrekkingskracht in je voordeel laten werken?
Om de wet in je voordeel te laten werken is het van belang dat je jouw doelen en
wensen in lijn krijgt met je gevoel en intuitie. Zolang je dit niet doet, zal je
blijven verdwalen in je eigen realiteit. Je zal stil moeten staan bij wat je denkt,
wat je voelt, wat je doet en wat je daardoor ervaart. Zelfkennis is hier key en is
het enige juiste startpunt. In mijn nieuwe boek ‘Het Wonder van WAAROM’
leg ik uitgebreid uit hoe je dit het beste en het makkelijkste kan doen. Ik geef
hierin simpele handvatten die je direct kan toepassen in je privé en/of zakelijke
leven. Je zal snel resultaat zal zien!
Bedenk goed dat de wet van aantrekkingskracht ALTIJD van toepassing is,
ongeacht wie je bent, waar je bent of wat je doet. De oorzaak van je succes,
geluk of juist mislukking of ongeluk ligt altijd bij jou. Gelukkig maar, want dat
is ook de reden waarom je de oplossing ook altijd bij jezelf zal kunnen vinden.
Ik wens je heel veel succes, geluk en mooie liefde toe.
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