
Bonus: Hal’s persoonlijke affirmaties (2012) 

Waarachtig succes = van mijn familie houden, van mijn werk houden, leven naar 

mijn doel, aanwezig zijn en dankbaar voor elk moment. 
 

BELANGRIJKSTE DOELEN – ik zal elke dag bepalen welke taken prioriteit hebben en me alleen 

richten op de taken die me helpen mijn drie tot vijf belangrijkste doelen van het jaar te 

bereiken. 

1) Schrijf Miracle Morning en laat het uitgeven! (Ik moet mijn angsten overwinnen, 

want het is mijn verantwoordelijkheid om de Miracle Morning met de wereld te 

delen!) 

2) Geef mijn cliënten en de community (e-mail, Facebook enzovoort) elke dag/week 

meerwaarde. 

3) Geef niet meer dan 36 speeches in totaal (drie per maand), zodat ik meer tijd met 

mijn gezin kan doorbrengen. 

 

VOORNEMEN – Mijn levensdoel is het leven van anderen meerwaarde geven. Dat begint 

ermee dat ik alles bereik wat ik in mijn eigen leven wil bereiken en geen genoegen neem met 

minder dan ik kan zijn, doen of hebben. Pas dan kan ik het doorgeven en anderen (uit 

ervaring) helpen om alles te bereiken wat zíj willen.  

FAMILIE – Ik ben een toegewijde echtgenoot en vader, en de zorg voor mijn gezin is altijd 

mijn eerste prioriteit.  

DOORBRAAK – om van 2012 mijn beste jaar ooit te maken en mijn leven naar een hoger plan 

te tillen, moet ik brainstormen, uit mijn comfortzone treden, risico’s nemen en actie 

ondernemen. Ik moet me richten op doelen/projecten buiten het terrein waarop ik me nu 

bevind, zoals de Miracle Morning een bestseller maken, een tv-programma maken, Taking 

Life Head On verfilmen enzovoort. 

ONEINDIGE WIJSHEID – Alles is mogelijk als ik verbinding zoek met de oneindige wijsheid die 

altijd voorhanden is dankzij de kracht van gebed. Ik mag niet vergeten hoezeer mijn 

‘denkende brein’ wordt beteugeld door mijn lichamelijke, geestelijke en emotionele 

beperkingen. Maar als ik ‘actief’ verbinding zoek met de oneindige wijsheid die altijd 

voorhanden is,  dan zijn WONDEREN mogelijk. 

FINANCIËLE OVERVLOED/BIJDRAGE – Mijn belangrijkste financiële voornemen is in 2012 $ 

XXX.XXX te verdienen – op weg naar een salaris van $ X.XXX.XXX per jaar – en de helft van 

elk maandsalaris te SPAREN/INVESTEREN, zodat ik mijn gezin zekerheid kan bieden en ik 



10% terug kan geven aan mensen die het minder goed hebben. Hoe meer geld ik verdien en 

spaar, hoe groter de impact die ik op anderen kan hebben, en ik ben net zo goed in staat om 

extreem rijk te worden als ieder ander. Ik ben vastbesloten om minder uit te blijven geven 

dan ik verdien.  

AUTHENTICITEIT – Probeer niet langer perfect te zijn, maar wees authentiek. Ik zal niet 

iedereen gelukkig maken. Sommige mensen zullen over me oordelen, kritiek op me leveren 

en over me roddelen, terwijl andere me zullen prijzen, me zullen eren en respecteren, goede 

dingen over me zullen zeggen en zullen bidden dat mijn succes voort mag duren. Iedereen 

die me werkelijk kent, heeft waardering voor de meerwaarde die ik anderen meegeef. Ze 

geven me financiële steun, of steunen me door middel van connecties en middelen, zodat ik 

mijn doelen kan bereiken. Ik ben heel dankbaar voor deze mensen. Ik werk voor hen, en 

voor niemand anders.  

PRODUCTIVITEIT – Om mijn productiviteit zo hoog mogelijk te maken, zal ik mijn aandacht in 

blokken van drie tot vijf uur of halve dagen op één activiteit/project richten en niet elk uur 

van activiteit wisselen. Dit is een verbeterpunt voor mij.  

MIRACLE MORNING – Ik zal de Miracle Morning elke dag ten volle beleven, zodat ik een 

voorbeeld kan zijn voor anderen en me bewust blijf van de voordelen. De Miracle Morning is 

mijn mooiste geschenk aan de wereld en ik moet het boek zo snel mogelijk afmaken (schrijf 

voor de kwantiteit en redigeer later), want mensen hebben het nodig. Ik kan uitstekend 

schrijven als ik er niet over pieker dat het perfect moet zijn, maar authentiek ben en mezelf 

open stel voor de bron van oneindige wijsheid waar mijn helderheid en wijsheid uit 

voortkomen. 

SPREKEN – Het is mijn verantwoordelijkheid om mezelf actief als gastspreker in de markt te 

zetten, zodat de wereld van mijn boodschap kan profiteren. Ik zal dit aan mijn assistenten 

delegeren, maar daar nauw mee samenwerken tot ze zeker genoeg zijn. 

VIP SUCCESS COACHING – Mijn eerste verantwoordelijkheid ligt bij mijn cliënten: ik moet ze 

altijd 100% van mijn aandacht en focus geven en nooit vanzelfsprekend vinden wat ze 

allemaal in mij investeren (geld, tijd, hoop enzovoort). Word beter en groei als coach! 

Ontwikkel de gewoonte om meer te doen dan waarvoor je betaald wordt, meer dan er van 

je verwacht wordt. (Aanmoedigende sms’jes of e-mails sturen, kaarten of boeken opsturen 

enzovoort.) 

RUST EN ONTSPANNING – Ik zal regelmatig tijd inroosteren voor rust en ontspanning, want 

dat is cruciaal voor mijn geluk, gezondheid en succes. Reisjes en vakanties geven me een 

nieuw perspectief en nieuwe ideeën, omdat ze me uit mijn dagelijkse routine en omgeving 

halen, en geven me de kans om zorgeloos en zonder tijdsdruk te genieten met Sophie en 

Ursula.  

 



BESPIEGELING – Ik zal tijd investeren in bespiegeling, en een dieper inzicht verwerven door 

vragen te stellen als: Wat doe ik goed en waar moet ik mezelf voor waarderen? Wat kan ik 

beter doen? Waar denk ik niet eens over na, terwijl ik dat wel zou moeten doen? 

ANGST EN ZORGEN OVERWINNEN – Als ik angstig ben of zorgen heb, maak ik geen goed 

gebruik van mijn intelligentie en verbeeldingskracht. Ik zal alleen positieve, zelfbevestigende 

en zelfvertrouwen opwekkende gedachten toelaten. Ik gebruik mijn verbeeldingskracht 

alleen om me voor te stellen dat ik iets geweldigs doe. Bovendien is er letterlijk niets om 

bang voor te zijn of me zorgen over te maken, want ik kan niet falen – alleen leren en 

groeien.  

 

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 via 

<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/

