
Hal Elrod’s inspirerende uitspraken 

 

‘Waar je nu bent is het resultaat van wie je was, maar waar je nu naartoe gaat hangt 

helemaal af van wie je verkiest te zijn.’ 

 

‘Zet elke dag gedurfde stappen op weg naar je droom, weiger stil te staan en niets zal je 

kunnen tegenhouden.’  

 

‘Hou van het leven dat je leidt terwijl je het leven van je dromen opbouwt. Denk niet dat je 

op dat laatste moet wachten voor je het eerste kunt doen.’ 

 

‘Geef de behoefte om perfect te zijn op voor de mogelijkheid om authentiek te zijn. Wees 

wie je bent. Hou van wie je bent. Anderen zullen dat ook doen.’ 

 

‘Waar je ook bent in je leven, het is tegelijk tijdelijk én precies waar je nu moet zijn. Je bent 

bij dit moment gekomen om te leren wat je moet leren, zodat je de persoon kunt worden 

die je moet zijn om je leven zo te maken als je het altijd al gewild had.’ 

 

‘Zelfs wanneer het leven moeilijk of uitdagend is – vooral wanneer het leven moeilijk of 

uitdagend is –, is het heden altijd een mogelijkheid om te leren, te groeien en beter te 

worden dan we ooit geweest zijn.’ 

 

‘JIJ verdient het net zo goed om extreem gelukkig, gezond, rijk en succesvol te zijn als ieder 

ander op deze planeet! Geloof dat, weet in je hart dat het waar is, en neem VANDAAG nog  

de nodige maatregelen om het uitzonderlijke leven te creëren dat je verdient.’ 

 

‘Wees dankbaar voor alles wat je hebt, accepteer alles wat je niet hebt en creëer zelf alles 

wat je wilt.’ 

 

‘Het moment waarop je de verantwoordelijkheid voor ALLES in je leven accepteert, is het 

moment waarop je de kracht aanboort om ALLES in je leven te veranderen.’ 

 

‘Maak vandaag de BESTE dag van je leven, gewoon omdat je geen goede reden hebt om 

dat niet te doen.’ 

 

 



 

Meer GRATIS documenten, aanbevelingen en manieren om het door te 

geven: 

1. Word lid van de Miracle Morning-community op 

<www.MyTMMCommunity.com> 

2. Maak gebruik van al het GRATIS materiaal op 

<www.MiracleMorning.com/Netherlands> 

3. Deel het extra Miracle Morning-materiaal GRATIS met anderen op 

<www.MiracleMorning.com/Netherlands> 

4. Als je het nog niet hebt, koop het boek dan in de boekhandel of op 

internet. 
 

http://www.mytmmcommunity.com/
http://www.miraclemorning.com/Netherlands
http://www.miraclemorning.com/Netherlands
https://www.bol.com/nl/p/miracle-morning/9200000059721119/

