
Les 2
Doelen Manifesteren



We trekken datgene aan wat we energetisch uitzenden. Alles is energie, onze
emoties, lichaam en gedachte. Deze hebben allemaal een unieke frequentie. 
Bij positieve gedachte ontstaat er een hoge frequentie en bij een negatieve
gedachte een lage frequentie. 
Soortgelijke trillingen gaan mee trillen. Dus als jij een hoge frequentie hebt zul je
positiviteit aantrekken en andersom. 

De sleutel voor de wet van de aantrekkingskracht is dankbaarheid en aandacht
hebben voor wat je het universum instuurt. 
Focus je dus op wat je echt wilt en niet op wat je niet wilt. 
Probeer dus met je gedachte kracht positief te denken. Dus wat wil je echt? Wat
heb je echt nodig. 

En om in die hogere frequentie te komen kan dankbaarheid je helpen. Door elke
ochtend op te schrijven waar je dankbaar voor bent start je dat dag met een
positieve energie. 

Onbewuste overtuigingen en oude illusies kunnen je ervan weerhouden datgene
te manifesteren wat je mist. Een overtuiging of illusie ontwikkel je vaak onbewust
om jezelf te beschermen. Zo kan een onbewuste overtuiging je bijvoorbeeld
hebben beschermd tegen iets, maar dient het nu niet meer voor jouw doel. 

Wat is manifesteren?



Teken hieronder een pad. Zet bij het begin START neer en bij het einde FINISH.
Teken het pad zoals jij dat wilt. 

We gaan jouw doelen heel specifiek maken zodat er geen speld tussen te
krijgen is. En dit gaan we doen met een oefening. 

1.

 

Wat is jouw doel?



2. Zet de datum van vandaag bij de start en de datum wanneer je jouw doel wilt
bereiken bij het einde 

3. Knip je pad op in kleine tussen stations, teken deze erop. Het mogen er zoveel
zijn als jij wilt 

4. Zet de datum bij de stations 

5. We gaan nu de doelen invullen en te beginnen bij start. Vul hierin waar je nu
tegen aanloopt en wat jouw "problemen" zijn 

6. We gaan nu naar de finish, schrijf hierop wat jouw eind doel is en doe dit zo
concreet mogelijk. Zorg er altijd voor dat het meetbaar is. Dit kan bijvoorbeeld
zijn ik wil 6 kilo afvallen of ik wil geen buikpijn meer hebben of ik wil elke ochtend
wakker worden met genoeg energie. 
Het maakt niet uit, schrijf op wat jou doel(en) is (zijn) 

7. Ga je doelen opknippen in sub doelen. Het mogen er zoveel zijn als je wilt.
Maar zorgt ook weer dat deze meetbaar zijn. 

 

Wat is jouw doel?



Om jouw doelen ook daadwerkelijk te behalen gaan we affirmaties maken. Kijk
naar jouw doelen en bedenk voor elk doel een paar krachtige affirmaties. Let op
affirmaties moeten altijd positief zijn. Probeer deze elke dag voor jezelf op te
schrijven en hardop te zeggen. 
Dus als je bijvoorbeeld als doel hebt 10 kilo afvallen en je weegt nu 70 kilo dan is
je affirmatie: Eind 2021 week ik 60 kilo. 

 

Affirmaties maken

 



In de meditatie hebben we stil gestaan bij een aantal situaties waarin je teveel
kunt eten omdat het je wat geeft. 
De situaties waren eten uit gezelligheid, voor de ontspanning, om emoties te
onderdrukken en voor energie. 
Schrijf hieronder voor jezelf op wat je hiervoor in de plaats kan zetten. Dus
bijvoorbeeld eten voor ontspanning. Wat kan je nog meer doen voor
ontspanning zonder te eten. 
Vul dit voor alle situaties in. 

 

Opdracht de nieuwe jij

Gezelligheid Ontspanning Emoties

Energie



Om jouw doelen ook daadwerkelijk te behalen mag je elke dag even gaan zitten
en 10 minuten dagdromen. 
Probeer jezelf voor je te zien als de nieuwe jij, jij die al je doelen behaald hebt.
Hoe zie je eruit, hoe voelt het, wat eet je en wat doe je? 

 

Dagdromen 


