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I f th e r e i s some th i n g you ne ed ,
i t wi l l come to you ,

on th e cond i t i o n tha t you ar e f r e e .
Tha t i s th e co sm i c law.

Inti Cesar Melasquez
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VVoo oo rr ww oo oo rr dd

WAAR JE OOK KOMT, iedereen heeft het erover: The Secret. Logisch. The Secret
legt de verlangende mens uit dat het maar om één ding gaat: wéét wat je wilt, en
je zult het leven van je dromen aantrekken. Het Geheim gaat over de wet van aan-
trekking. Een oerwet waar niemand omheen kan en waar ik zelf ook al jaren over
schrijf. Als een spin die zijn web spint scheppen wij een groot deel van de bui-
tenwereld vanuit onze binnenwereld. We scheppen voortdurend, vaak zonder dat
we het zelf beseffen. Gedachte voor gedachte geven wij vorm aan ons bestaan. En
wat we aandacht geven zal groeien – in negatieve of positieve zin.

De kracht van aandacht en intentie is enorm en maakt dat we, veel meer dan
we vaak beseffen, schepper zijn van ons eigen lot. Toch is de wet van aantrekking
geen opzichzelfstaande wet. Het is een van de vele universele krachten die er in
een complex samenspel voor kunnen zorgen dat we onze levensvervulling vinden
en onze doelen bereiken. Maar dáár rept The Secret niet over. The Secret is immers
de Tel Sell voor geluk. Eén druk op de knop van de goederenlift van het univer-
sum, en je zult alles krijgen wat je wilt. Zelfkennis of je levensdoel kennen? Al-
lemaal overbodig. Om je scheppingskracht effectief aan te wenden hoef je hele-
maal niet naar de kern van wie je bent. Dat is voor mensen die graag aan tijdver-
spilling doen.

The Secret brengt ons een beetje op een dwaalspoor. Want om het leven te
scheppen dat je wilt, moet je natuurlijk wel eerst onderzoeken waarmee je die
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werkelijkheid schept. De meeste mensen scheppen nog altijd onbewust. Vanuit
een plek in zichzelf die ze niet eens kennen of willen kennen. Een plek bovendien
die niet zelden is vervuld van zelftwijfel, angsten, wrok, negatieve gedachten,
schuldgevoelens en pijn. Het effect van je intenties wordt beïnvloed door de zui-
verheid van hun oorsprong. Niet onbelangrijk om te weten lijkt me, voordat je je
wils- en gedachtekracht als een dolle op het universum loslaat.

De makers van The Secret weten heel goed dat de mens altijd op zoek is naar
de magische verlossing. Kant-en-klare oplossingen voor complexe problemen.
Liefst van buitenaf aangereikt en zonder er zelf al te veel voor te hoeven doen. Bij
voorkeur gericht op de materiële wensen. Een nieuwe flatscreen televisie klinkt
voor veel mensen nu eenmaal nog altijd veel aantrekkelijker dan ‘meer zicht op
waarom je hier bent’, of wat ‘jouw unieke bijdrage aan dit leven kan zijn’.

Toch schuilt in het laatste het werkelijke geheim. Wie zelfkennis vergaart, van-
binnen liefdevoller, rijker en vrijer wordt, heeft meer te geven. En wie meer te
geven heeft zal versteld staan van wat het leven allemaal te geven heeft, en welke
levensgeheimen hem ten deel vallen.

Annemarie Postma
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II nn ll ee ii dd ii nn gg

JE SCHEPT DOORLOPEND – of je je hier nu van bewust bent of niet. Om het leven te
creëren wat je wilt, en waarvoor je geboren bent is het daarom van essentieel be-
lang dat je je bewust wordt van je scheppingskracht, ermee in contact komt en
haar doelgericht leert aanwenden.

Alles is mogelijk, niets is onbereikbaar. Je bent een directe weerspiegeling van
het universum met zijn onbeperkte mogelijkheden. Dat je het universum jouw wil
kunt opleggen is echter een leugen. Zeker, het universum heeft heel grote oren,
weet precies wat jij wilt en hoort alles wat je wenst. Maar het universum kent ook
de bron van jouw wil en weet of die zuiver is. Het kent jouw levensdoel en weet
of jij ermee verbonden bent. Het universum weet of jij in liefde en in dankbaar-
heid leeft. Het kijkt, maar oordeelt niet. Het is intelligent, liefdevol en genereus;
het geeft je altijd precies wat je nodig hebt, alleen niet altijd wat jij dénkt dat je
nodig hebt. Begrijp je het verschil?

De wet van aantrekking is een van de laatste van alle scheppingswetten voor-
dat jouw wensen werkelijkheid worden. Het is een belangrijke wet, maar staat niet
op zichzelf. De wet van aantrekking is de uitkomst van een reeks wetten die er in
een gracieuze dans uiteindelijk voor zorgen dat je in het leven kunt creëren wat je
wilt. Daarvoor moet je niet met je handje op aan het universum vragen wat je
nodig hebt; welnee, het universum is geen sociale dienst! Van behoeftigheid houdt
het universum niet. Het universum houdt van krachtige, waarachtige mensen met
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voldoende eigenwaarde en vertrouwen om een gelijkwaardige samenwerking mee
aan te gaan. Het wil niet weten wat je nodig hebt, maar wat je hebt te geven. Het
wil weten of jij de moed hebt echt te participeren in jouw levenslot, of jij de we-
reld wilt worden die naar jou teruglacht. Alleen dán kan het universum al zijn
krachten bundelen om je te helpen; helpen worden wie je bent, krijgen wat je daar-
voor nodig hebt en komen waar je moet zijn.

Dit boek leert je op alle belangrijke niveaus van je bestaan samen te werken met
het universum. Niet alleen met je wil en vanuit (wens)denken of magisch fanta-
seren, maar vanuit een krachtig voorstellingsvermogen, gebaseerd op werkelijke
kennis van de universele scheppingswetten. Deze wetten samen vormen je wér-
kelijke scheppingskracht.

The Deeper Secret presenteert de ontbrekende twaalf wetten die samen de wet
van creatie vormen. Deze wetten zijn het werkelijke geheim achter het succes van
de levens van vele mensen die je in deze kennis voorgingen.
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TT hh ee  DD ee ee pp ee rr  SS ee cc rr ee tt

Wil l e n , be s l u i t e n en ve r an twoo rd i n g nemen
z i j n p e r s o on l i jk e keuz e s d i e wond e r e n c r e ë r e n

Niets komt zomaar uit de hemel vallen, hoe graag je het ook wenst, en hoe positief je ook denkt. Het
werkelijke geheim is hoe je wat je wenst zelf kunt verkrijgen: door te weten hoe je moet wensen, en dat
bij een wens een innerlijk besluit hoort. Het besluit het écht te willen – niet met je hoofd maar met je hart.
En de bereidheid om de opperste verantwoordelijkheid voor de uitvoering van je wilsbesluit te nemen.

WWii ll ll ee nn
Willen werkt alleen als al je andere mogelijke opties niet meer aantrekkelijk genoeg voor je zijn om je
energie aan te besteden. Ieder mens is anders. Sommige mensen zijn pas bereid een nieuwe weg te
proberen en zich daar volledig aan over te geven als ze met hun rug tegen de muur staan. Er is dan nog
maar één optie, en dat is dat je wérkelijk wilt dat het vanaf nu écht anders gaat; écht willen dat jouw leven
een manifestatie wordt van overvloed. Omdat je de resultaten van jouw oude, vertrouwde manier van
denken en handelen écht zat bent, en vindt dat je de overvloed van het leven verdient en waard bent.
Als je nog steeds goede excuses hebt om je oude overtuigingen vast te houden, je oude manier van den-
ken en handelen aan te houden, dan wil je nog niet. Je kunt in dit opzicht namelijk niet iets willen onder
bepaalde voorwaarden. Willen is absoluut en ondeelbaar: je wilt iets – of je wilt het niet.
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BB ee ss ll uu ii tt ee nn
Als je wilt, oprecht wilt, met je hele wezen, dan ben je klaar om te besluiten dat je gaat doen wat je wilt
om te zorgen dat jouw verlangens en dromen waarheid worden. Klaar voor een innerlijk besluit. Een in-
nerlijk besluit is niets vaags of zweverigs maar is iets zéér concreets, en is juist erg praktisch te maken,
vooral als je je innerlijk besluit opschrijft en beschouwt als een heilige afspraak met jezelf. Je schrijft op
wat je besluit en waarom, en wat je ermee beoogt. Waarom is dit besluit zo belangrijk voor je? Hoe zal
je leven eruitzien als je dit besluit waarmaakt? Hoe zal het eruitzien als je blijft vasthouden aan je oude,
beperkende overtuigingen? Ben je werkelijk bereid dit besluit te nemen?

VV ee rr aa nn tt ww oo oo rr dd ii nn gg  nn ee mm ee nn
Wanneer je werkelijk bereid bent dit besluit te nemen, dan ben je ook werkelijk bereid volledige verant-
woording voor alle mogelijke consequenties van jouw besluit te nemen. De belangrijkste consequenties
zijn het loslaten van oude overtuigingen. Overtuigingen waarop misschien wel 80% van je (schijn)be-
staan gebouwd is, maar die je hebt toegestaan onder het mom van ‘iedereen doet het zo’, ‘het kan nu
eenmaal niet anders’, ‘ik heb nu eenmaal de mogelijkheden niet die een ander wel heeft’, enzovoort. Je
kunt er zelf vast nog talloze bedenken die onderdeel uitmaken van je innerlijke dialoog. Als je tot een
keuze komt die uitgaat van beperkende omstandigheden en die dus genoegen neemt met beperking in
de uitkomst, dan weet je voor 100% dat beperkende overtuigingen als ‘ik kan nu eenmaal niet anders’,
‘als ik het niet doe dan …’, onderdeel uitmaken van je innerlijke dialoog. Ben je je daar niet van bewust,
dan maken deze gedachten deel uit van je onbewuste innerlijke dialoog. Ben je bereid wat onbewust is
bewust te maken als dat nodig is om jezelf te bevrijden van beperkende overtuigingen? Je zult hiervoor
namelijk je diepste innerlijke pijn, angst en onzekerheden ontmoeten die verscholen liggen onder je
angst. Die pijn is niets anders dan jouw persoonlijke emotionele trauma. Ben je bereid zodra je beper-
king ontmoet (weerstand, alles lijkt tegen te zitten), het zoeklicht naar binnen te richten? Ben je bereid
één voor één je beperkende innerlijke overtuigingen bloot te leggen die het maken van ‘vrije keuzes’ en
het creëren van het leven van je dromen tegenhouden?
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LL ee vv ee nn ss dd oo ee ll
Waarom besta je?

II nn tt ee nn tt ii ee ss
Hoe gedreven ben je om te bestaan?

MMoo tt ii vv aa tt ii ee
Weet jouw gedrevenheid je tot je voorgenomen doel te brengen?

OOvv ee rr tt uu ii gg ii nn gg ee nn
Welke gedachtepatronen houd je in stand? Beïnvloeden ze je motivatie positief of
ontmoedigen ze je?

EE ee rr ll ii jj kk hh ee ii dd
Ben je bereid te herkennen – en erkennen – wat je weet dat waar is?

GG ee ll oo oo ff
Ben je bereid te vertrouwen op de liefde en goedheid van het universum?

VV ee rr tt rr oo uu ww ee nn
Ben je bereid en durf je je overtuigingen los te laten als dat nodig is?
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