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Noot van de uitgever
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schenen in het boek Stap in de Vortex. Dit boek is bovendien 
aangevuld met delen die niet eerder in het Nederlands zijn 
verschenen. 

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker, 
noch de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van even-
tuele onjuistheden en/of onvolledigheden in, of verkeerd gebruik van deze uitgave. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm, internet, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrift-
elijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any mechanical, photo-
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stored in a retrieval system, transmitted, or otherwise be copied for public or private use—
other than for “fair use” as brief quotations embodied in articles and reviews—without 
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The author of this book does not dispense medical advice or prescribe the use of any tech-
nique as a form of treatment for physical, emotional, or medical problems without the 
advice of a physician, either directly or indirectly. The intent of the author is only to offer 
information of a general nature to help you in your quest for emotional and spiritual well-
being. In the event you use any of the information in this book for yourself, which is your 
right, the author and the publisher assume no responsibility for your actions.



De Leringen 
   van Abraham

Het werk van Esther en Jerry Hicks is gebaseerd op de 
leringen van een non-fysieke bron, die ‘vertaald’ wordt door 
Esther. Die bron wordt Abraham genoemd. Abraham is niet 
één identiteit maar een groep van wisselende samenstelling. 
Daarom gebruiken ze meervoud wanneer ze het over Abra-
ham hebben. 

De leringen van Abraham zijn gebaseerd rond een uni-
verseel principe, de Wet van Aantrekking, en ze behelzen en 
verlichten elk aspect van het leven. 

Esther noemt Abraham ‘oneindige intelligentie’ en Jerry 
zegt dat ze een uiting zijn van onvoorwaardelijke liefde. 

In de afgelopen twintig jaar hebben Esther en Jerry meer 
dan 700 boeken, cd’s en dvd’s gemaakt van de leringen van 
Abraham. 

In 2011 heeft Jerry de transitie van het fysieke naar het 
non-fysieke gemaakt. Het grootste deel van dit boek is ge-
schreven voordat zijn transitie plaatsvond. 

Opmerking van de redactie 
Aangezien er niet altijd fysieke woorden bestaan om de niet-fysieke gedachten 
die Esther ontvangt perfect mee uit te drukken, vormt ze soms nieuwe combi-
naties van woorden, of gebruikt ze bestaande woorden op een nieuwe manier 
– bijvoorbeeld door ze met een hoofdletter te schrijven waar je dat normaal ge-
sproken niet zou doen, of ze cursief te plaatsen – om zo een nieuwe manier van 
kijken naar oude manieren van kijken naar het leven tot uitdrukking te brengen.
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   Kantelen en
     positieve aspecten
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Elke component van jouw levenservaring komt naar 
je toe als gevolg van de krachtige reactie van de Wet 

van Aantrekking op je gedachten en het verhaal dat je over je 
leven vertelt. Je geld en bezittingen, de gezondheid, helder-
heid, flexibiliteit, grootte en vorm van je lichaam, je werk-
omgeving, hoe anderen je behandelen, je werkvoldoening, de 
gebeurtenissen in je leven, hoe je voor je werk wordt beloond. 
Kortom, de mate van geluk die je in je leven ervaart is het 
gevolg van het verhaal dat je over je leven vertelt. Als het je 
overheersende intentie is om de inhoud van het verhaal dat 
je elke dag over je leven vertelt voortdurend te herzien en 
verbeteren, dan beloven wij je dat je leven dat voortdurend 
verbeterende verhaal wordt. Want volgens de krachtige Wet 
van Aantrekking kan dat niet anders!

Waarom het leven oneerlijk lijkt

Je wilt meer succes en daarvoor doe je je stinkende best. 
Je doet wat anderen je vertellen, maar het succes laat op zich 
wachten. Je hebt je uiterste best gedaan, vooral in het begin 
van je leven, om de juiste dingen te leren, om op de juiste 
plek te zijn, om de juiste dingen te doen, om de juiste dingen 
te zeggen... maar meestal zag je maar weinig verbetering in 
je leven.

In het begin van je leven, toen je je voor het eerst bezig-
hield met het idee van succesvol zijn, vond je bevrediging in 
het bevredigen van andermans verwachtingen die de regels 
met betrekking tot succesvol zijn hadden geformuleerd. Je 
leerkrachten, ouders en raadgevers om je heen leken zelfver-
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zekerd te zijn en straalden overtuiging uit bij het formuleren 
van hun regels met betrekking tot succes: ‘Je moet altijd op 
tijd komen, je moet altijd je best doen, je moet altijd hard 
werken, je moet altijd eerlijk zijn, je moet naar grootsheid 
streven, je moet bereid zijn om net wat meer te doen dan een 
ander, zonder pijn kom je nergens, en, het belangrijkste, je 
moet nooit opgeven...’

Maar na verloop van tijd haalde je steeds minder voldoe-
ning uit het krijgen van goedkeuring van de mensen die de 
regels bepaalden. Hun principes met betrekking tot succes 
leidden immers niet tot de beloofde resultaten, hoezeer je ook 
je best deed. En als je je leven van een afstandje bekeek en be-
sefte dat hun principes voor het grootste deel ook geen succes 
voor hen opleverde, raakte je nog meer ontmoedigd. En om 
de zaak nog erger te maken ontmoette je andere mensen (die 
deze regels duidelijk niet volgden) en die wel succesvol waren 
zonder de regels toe te passen die jij zo toegewijd had geleerd 
en toegepast.

Dus vroeg je jezelf af: ‘Wat is hier aan de hand? Hoe kan 
het dat mensen die zo hard werken zo weinig krijgen, terwijl 
mensen die zo weinig lijken te doen, zoveel bereiken? Mijn 
dure opleiding heeft haar vruchten helemaal niet afgeworpen 
en die multimiljonair heeft zijn school niet eens afgemaakt. 
Mijn vader heeft elke dag van zijn leven keihard gewerkt 
maar we moesten geld lenen om zijn begrafenis te kunnen 
betalen... Waarom word ik niet beloond voor hard werken? 
Zo was het toch bedoeld? Waarom worden zo weinig men-
sen echt rijk, en komen de meeste mensen maar amper rond? 
Wat zie ik over het hoofd? Wat weten die financieel succes-
volle mensen dat ik niet weet?’
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Is ‘ je best doen’ niet genoeg?

Als je alles doet wat je maar kunt bedenken, echt je best 
doet om te doen wat volgens anderen succes oplevert, en het 
succes komt niet, is de kans groot dat je een defensieve hou-
ding aanneemt en uiteindelijk zelfs boos wordt op de mensen 
die het succes dat jij wilt bereiken al hebben bereikt. Mis-
schien veroordeel je hun succes soms wel omdat het gewoon 
te pijnlijk is om aan te zien dat zij het succes hebben dat bij 
jou uitblijft. En dat is de reden dat we dit boek schrijven. 
Dit boek is een reactie op de chronische aandoening op het 
gebied van financiële zaken waaraan jullie cultuur lijdt.

Als je het financiële succes waarnaar je zo verlangt eenmaal 
openlijk veroordeelt of afkeurt, is het niet alleen zo dat dit  
financiële succes nooit naar je toe kan komen, maar verspeel je 
ook je door de Bron gegeven recht op gezondheid en geluk.

Sommige mensen zijn tot de onjuiste conclusie gekomen 
dat andere mensen in hun fysieke omgeving in een of andere 
samenzwering samenspannen om te voorkomen dat anderen 
succesvol zijn. Ze zijn er volledig van overtuigd dat ze er al-
les aan hebben gedaan om succesvol te zijn, en het feit dat 
het succes is uitgebleven moet wel betekenen dat er kwade 
krachten aan het werk zijn die voorkomen dat ze krijgen wat 
ze willen. 

Maar wij verzekeren je dat dit niet de oorzaak is van de 
afwezigheid van datgene wat je wenst of van de aanwezig-
heid van dingen die je niet meer ervaart. Er is niemand die 
jouw succes kan voorkomen, of ervoor kan zorgen dat je suc-
cesvol bent. Jouw succes is volledig aan jou. Het ligt in jouw 
handen. En wij schrijven dit boek om ervoor te zorgen dat je 
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op financieel gebied voor eens en voor altijd het heft in eigen 
hand kunt nemen.

Alles wat ik wens, kan ik bereiken

Het is tijd om terug te keren naar de ware aard van je 
Wezen en het succes te ervaren waarnaar je als gevolg van je 
levenservaringen verlangt. Door je nu te ontspannen, door 
diep adem te halen en rustig door te lezen, herinner je je 
langzaam maar zeker weer hoe succes naar je toe komt, want 
diep van binnen begrijp je dat al. Daardoor zullen deze abso-
lute waarheden in je resoneren.

De Oneindige Wetten van het Universum zijn consistent 
en betrouwbaar en bevatten altijd de belofte van expansie 
en vreugde. Je krijgt ze hier in een krachtig ritme van begrip 
aangeboden, dat klein in je innerlijk begint en naarmate je 
verder leest steeds verder wordt uitgebreid. Je herinnert je wat 
je doel en persoonlijke kracht is en hoe je toegang kunt krij-
gen tot de kracht van het Universum die werelden schept.

Als deze tijd/ruimte-werkelijkheid het vermogen bezit om 
een verlangen in jou te op te wekken, heeft deze tijd/ruimte-
werkelijkheid absoluut het vermogen om een manifestatie van 
dat verlangen naar je toe te laten komen. Zo werkt de Wet.

Het bereiken van succes is mijn natuurlijk geboorterecht

De meeste mensen nemen van nature aan dat als het le-
ven niet loopt zoals ze graag zouden willen, iets buiten hen 
de verbetering tegenhoudt, want niemand staat opzettelijk 
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zijn eigen succes in de weg. Maar hoewel een beschuldigende 
vinger mogelijk beter voelt dan zelf verantwoordelijkheid 
voor ongewenste omstandigheden nemen, heeft het geloven 
dat iemand buiten jou de reden is voor je gebrek aan suc-
ces ernstige negatieve gevolgen: als je de verantwoordelijkheid 
voor jouw succes of het gebrek eraan bij iemand anders legt, ben 
je niet bij machte om enige verandering aan te brengen.

Als je naar succes verlangt, maar in jouw beleving geen 
succes ervaart, erken je op een groot aantal dieperliggende 
niveaus van je Wezen dat er iets mis is. En als dit sterke ge-
voel van disharmonie je besef vergroot dat je niet krijgt wat 
je wilt, worden er vaak andere aannames geactiveerd die niet 
het gewenste resultaat hebben en je jaloers maken op mensen 
die wel succesvol zijn. Je ervaart een zekere wrok ten opzichte 
van mensen die je graag de schuld geeft van jouw gebrek aan 
succes, of je kleineert jezelf, en dat is de pijnlijkste en meest 
contraproductieve aanname van allemaal. We erkennen dat 
deze oncomfortabele beroering niet alleen normaal is, maar 
ook nog eens de perfecte reactie is op het gevoel dat je niet 
voldoende succesvol bent.

Je onbehaaglijke gevoel is een sterke aanwijzing dat er iets 
serieus mis is. Het is de bedoeling dat je succesvol bent en 
mislukking moet slecht voelen. Het is de bedoeling dat je ge-
zond bent, en ziekte moet niet worden geaccepteerd. Het is de 
bedoeling dat je expansie ervaart en stagnatie is onaanvaard-
baar. Het is de bedoeling dat het leven goed voor je verloopt, 
en als dat niet gebeurt, dan is er iets mis.

Maar het is niet zo dat er iets onrechtvaardigs is gebeurd, 
of dat de geluksgoden jou over het hoofd zien, of dat iemand 
anders het succes heeft ontvangen dat eigenlijk voor jou be-
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stemd was. Wat er mis is, is dat je niet in harmonie bent 
met je eigen Wezen, met wie-je-werkelijk-bent, met wat je 
op basis van je levenservaringen vraagt, met wie je door je 
groei bent geworden, en met de altijd consistente Wetten van 
het Universum. Er is niet iets buiten je wat mis is en waarover 
je geen controle hebt. Er is iets mis in jou, en daar heb je wél 
controle over. Het heft in eigen handen nemen is niet moeilijk 
als je eenmaal de basis begrijpt van wie-je-bent en de basisbe-
ginselen begrijpt van de Wet van Aantrekking en de waarde 
van het persoonlijke Emotionele Begeleidingssysteem waarmee 
je ben geboren, en dat altijd actief, aanwezig en gemakkelijk te 
begrijpen is.

Geld is niet de bron van het kwaad of van geluk

Geld en financieel succes zijn niet de ‘bron van al het 
kwaad’ zoals door veel mensen is geciteerd, maar ze vormen 
ook niet de weg naar geluk. Doordat het onderwerp ‘geld’ de 
meeste mensen elke dag wel honderden of zelfs duizenden 
keren op de een of andere manier raakt, is het een belangrijke 
factor in je trilling en je persoonlijke punt van aantrekking. 
Dus als je erin slaagt om controle uit te oefenen op iets waar-
door je de hele dag wordt beïnvloed, heb je iets belangrijks 
bereikt. Met andere woorden, doordat een zeer groot percen-
tage van je gedachten aan het onderwerp ‘geld en financieel 
succes’ is gerelateerd, is het zo dat als het lukt je om je ge-
dachten erover bewust te sturen, het niet alleen zeker is dat 
je op financieel vlak succesvoller wordt, maar het bewijs van 
dat succes je vervolgens helpt met de doelbewuste verbete-


