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BEVESTIGINGS VIR DIE 
 

1. Ek vertrou die proses van die lewe. Ek is veilig. 

2. Ek laat my gedagtes toe om vry te wees. Die verlede is verby. Ek het 

vrede in my lewe. 

3. Ek laat die patroon wat dit veroorsaak het gaan. Ek berus in vrede. Ek is 

waardevol. 

4. Ek het myself lief en hou van myself. Ek is liefdevol en geliefd. 

5. Ek is ’n Goddelike uitdrukking van die lewe. Ek het myself lief en aanvaar 

myself net soos ek nou is. 

6. Hierdie kind is welkom en word diep liefgehê. 

7. Ek kom nou agter hoe wonderlik ek is. Ek besluit om myself lief te hê en 

te geniet. 

8. Ek sorg liefdevol vir my liggaam, my verstand en my emosies. 

9. Ek het myself lief en hou van myself. Dit is veilig vir my om myself te 

versorg. 

10. Ek het myself lief en aanvaar myself op elke ouderdom. Elke oomblik in 

die lewe is perfek. 

11. Ek is ’n Goddelike, manjifieke uitdrukking van die lewe. Ek geniet en vier 

my seksualiteit. Ek juig oor alles wat ek is. Ek het myself lief. 

12. Ek lewe in die hier-en-nou. Elke oomblik is nuut. Ek besluit nou om my 

waarde raak te sien. Ek het myself lief en hou van myself. 

13. Die wêreld is veilig en vriendelik. Ek is veilig. Ek is tevrede met die lewe. 

14. Alles gebeur op die regte tyd in die regte plek. Goddelike korrekte aksie 

vind ten alle tye plaas. 

15. Intelligensie, moed en self-waarde is altyd daar. Dit is veilig om lewendig 

te wees. 

16. Dit is veilig vir my om elke deel van my lewe te geniet. Ek is lief vir die 

lewe. 

17. Ek beweeg maklik vorentoe met my lewe. 

18. Ek vertrou die proses van die lewe. Slegs regte en goeie aksie vind plaas 

in my lewe. 

19. Dit is veilig om te wees wie ek is. Ek is wonderlik net soos ek is. Ek besluit 

om te lewe. Ek kies vreugde en self-aanvaarding. 

20. Ek laat maklik en gemaklik alles wat ek nie meer in my lewe nodig het 

nie, gaan. 

21. Dit is veilig om te laat gaan. Slegs dit wat ek nie meer nodig het nie 

verlaat my liggaam. 

22. Ek laat met liefde die verlede heeltemal gaan. Ek is vry. Ek is liefde. 

23. Ek vergewe myself met liefde in my hart. Ek is vry. 

24. Die verlede is verby. Ek besluit om myself nou lief te hê en te respekteer. 

25. Dit is veilig om my gevoelens te voel. Ek maak myself oop vir die lewe. Ek 

is bereid om die lewe te lewe. 

26. Ek is veilig. Ek ontspan en laat die lewe vreugdevol vloei. 

27. Ek is veilig. Dit is veilig om veilig te voel. My gevoelens is normaal en 

aanvaarbaar. 
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28. Ek onthou my ervaringe liefdevol met gemak en vreugde. 

29. Ek is heeltemal oop vir die lewe en vreugde. Ek besluit om met liefde te 

sien. 

30. Ek is gevul met vreugde. Dit vloei deur my met elke klop van my hart. 

31. Ek is liefde. Ek besluit nou om myself lief te hê en te aanvaar. Ek sien 

ander met liefde. 

32. Ek sien met liefde en empatie. Ek ondersoek al my ervaringe onder die 

lig van liefde. 

33. Dit is veilig om groot te word. Die wêreld is veilig. Ek is veilig. 

34. Dit is veilig vir my om beheer te neem oor my eie lewe. Ek besluit om vry 

te wees. 

35. Ek het myself lief en hou van myself. Ek gee myself toestemming om voort 

te gaan. Dit is veilig om te beweeg. 

36. Ek weet die lewe ondersteun my altyd. 

37. Ek het myself lief en hou van myself. Die lewe ondersteun my en het my 

lief. 

38. Hierdie kind is veilig en geliefd. Hierdie kind is welkom en kosbaar. 

39. Ek laat die verlede met liefde gaan. Ek besluit om slegs liefde uit te druk. 

40. Ek is veilig en aanvaar die volmaaktheid van my lewe. Alles is goed. 

41. Hierdie kind word met liefde raakgesien, met empatie en verstand. Alles 

is reg so. 

42. Daar is tyd en plek vir alles wat ek moet doen. Ek het vrede in my lewe. 

43. Elke ervaring is perfek vir my groeiproses. Ek is tevrede met waar ek is. 

44. Ek laat die verlede maklik en gemaklik gaan en verwelkom alles wat 

nuut is in my lewe. Ek is veilig. 

45. Ek is die vreugde van die lewe; ek gee en ontvang in perfekte balans. 

46. Ek vloei sagkens met die lewe en elke nuwe ervaring. Alles is goed so. 

47. Vreugdevolle nuwe idees vloei vrylik deur my. 

48. Ek verwek nuwe lewe in myself. Ek vloei. 

49. Ek besluit nou om my lewe in die ewig-vreugdevolle hier-en-nou te lewe. 

My lewe is vreugde. 

50. Ek het struktuur en is goed gebalanseerd. 

51. In my wêreld is ek my eie gesag. Ek is die enigste een wat dink in my 

verstand. 

52. Ek asem die lewe diep in. Ek ontspan en vertrou die proses van die lewe. 

53. Dis maklik om te laat gaan. 

54. Ek is liefdevol in beheer van my eie verstand. 

55. Dit is maklik vir my om die rekenaar van my verstand te herprogrammeer. 

Die hele lewe is verandering, en my verstand is ewig-nuut. 

56. Ek is vry om te wees wie ek is, en laat ander toe om te wees wie hulle is. 

Dit is veilig vir ons almal om groot te word. 

57. Ek skep vrede en harmonie binne my en rondom my. Alles is reg so. 

58. Ek gebruik my krag met wysheid. Ek is sterk. Ek voel veilig. Alles is goed 

so. 

59. Ek gee myself toestemming om alles te wees wat ek kan wees, en ek 

verdien net die beste in die lewe. Ek het myself en ander lief, en 

waardeer myself. 
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60. Ek sien met oë van liefde. Daar is ’n harmonieuse oplossing, en ek 

aanvaar dit nou. 

61. Ek luister na die Goddelike in my lewe en juig oor alles wat ek hoor. Ek is 

een met alles. 

62. Ek is nou bereid om my eie skoonheid en waardigheid raak te sien. 

63. Ek het die krag en die sterkte en die kennis om alles in my lewe te 

hanteer. 

64. Ek is entoesiasties oor die lewe en gevul met energie en entoesiasme. 

65. Ek vier my vroulikheid / manlikheid. Ek hou daarvan om ’n vrou / man te 

wees. Ek is lief vir my lyf. 

66. Ek neem maklik besluite. Ek voer my besluite uit en ondersteun myself 

met liefde. 

67. Ek haal diep en volledig asem. Ek is veilig. Ek vertrou die lewe. 

68. My hart klop met die ritme van liefde. 

69. Vreugde! Vreugde! Vreugde! Ek laat met liefde toe dat vreugde deur 

my verstand en liggaam en ervaringe vloei. 

70. My gedagtes is kalm, vol vrede en gemaklik. 

71. Ek laat die dag met liefde gaan en raak rustig aan die slaap. Ek weet 

dat alles môre reg sal wees. 

72. Ek is buigbaar en vloei deur die lewe. 

73. My ouers het hul bes gedoen met die verstand, bewustheid en kennis 

wat hulle gehad het. Ek bevry hulle nou. 

74. Ek voed myself met liefde. 

75. Ek kommunikeer maklik en met vreugde. 

76. Ek laat die gewoonte van uitstel in my gaan, en verwelkom sukses in my 

lewe. 

77. My lewe is soet. 

78. Ek laat my behoefte om reg te wees gaan. Ek het vrede in my lewe. Ek 

het myself lief en hou van myself. 

79. Ek het die vrymoedigheid om my sê te sê. Ek kan myself uitdruk. Ek 

kommunikeer slegs met liefde. 

80. Ek besluit nou om myself te wees. 

81. Ek vertrou my Hoër Self. Ek luister met liefde na my innerlike stem. Ek laat 

alles wat nie liefde is nie gaan. 

82. Ek maak my hart oop en sing oor die vreugde van liefde. 

83. Ek maak my bewussyn oop vir die groei-krag van die lewe. Daar is 

oorgenoeg plek vir my om te groei en te verander. 

84. Ek hanteer al my ervaringe met wysheid, liefde, en gemak. 

85. Ek beweeg nou verby ou beperkinge en laat myself toe om vrylik my 

kreatiwiteit uit te druk. 

86. Al die klein besonderhede sal na hulself omsien. 

87. Ek is tuis in my eie lyf. 

88. Ander mense weerspieël die liefde en aanvaarding wat ek vir myself her. 

Ek vier my seksualiteit. 

89. Ek omhels nou my lewensdoel. Alles om my is goed, en ek is veilig. 

90. Ek is tevrede net waar ek is. Ek aanvaar alles wat goed is, en weet dat 

al my behoeftes en begeertes vervul sal word. 
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Hierdie boekie oor die Bevestigings vir die Lewe is ook elektronies beskikbaar 

op my webtuiste. Om hierdie boekie, sowel as ‘n hele paar ander boekies en 

CD’s af te laai, besoek gerus my webtuiste - www.susankriegler.com - of scan 

die QR Kode hieronder. Afsprake kan ook op my webtuiste gemaak word, of 

jy kan gerus die ontvangs kontak.  

 

-Susan- 
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